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Олексій Огульчанський. Том 3. Записки краєзнавця / Збірник 

творів у трьох томах (До 110-річчя з дня народження Олексія 

Яковича Огульчанського) // Нариси, оповідання, газетні публікації, 
біографія та матеріали про письменника-краєзнавця / Упорядники  
 Ольга Будугай , Андрій Будугай. – Біла Церква: Електронне  
видання, 262 с. 
 

Анотація. До третього тому Збірника творів бердянського 
дитячого письменника-краєзнавця Олексія Яковича Огульчан-
ського (30.03.1912 – 13.08.1996) ввійшли такі твори:  
– Нариси «Записки краєзнавця», «Пташині міста бердянських 

юннатів», «Юні слідопити»; 
– Оповідання Олексія Огульчанського; 
– Частина публіцистики Олексія Огульчанського та список 

публікацій у газеті «Південна зоря»; 
– Біографія письменника; 
– Вірші про Олексія Огульчанського;  
– Деякі літературознавчі студії про творчість Олексія 

Огульчанського. 
Видання здійснюється з метою збереження творчої спадщини 

Олексія Яковича Огульчанського, більшість книг якого тепер стали 

бібліографічною рідкістю.  
Воно адресоване усім шанувальникам доробку приазовського 

митця, зацікавленим його творчістю читачам різного віку, дослід-
никам української літератури для дітей тощо. 
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Блок 1. Твори Олексія Огульчанського 

 
Нариси Олексія Огульчанського 

 
 

Записки краєзнавця1 
 

Частина перша 
 

1. Синиця 
 

На моєму столі в краєзнавчому музеї лежать мертві пташки: дві синиці 

та юрок. Їх знайшов у міському сквері хлопчик Левко Скориков, учень 

сьомого класу другої школи. Сьогодні неділя, і він вийшов на лижну прогу-
лянку до скверу. Цих птахів Левко підібрав під деревом па снігу і вирішив 

принести в музей. Його цікавила причина загибелі птахів. 
Мені одразу сподобався цей круглолиций, рум’яний і трохи косоокий 

хлопчик. Погляд його суворий і впевнений. 
Поки я досліджую птахів, Левко з неприхованою цікавістю розглядає 

кімнату. Тут багато чучел птахів та звірят. На широкій полиці лежать 

скам’янілі кістки викопних слонів, черепи звірів. Особливо його зацікавило 

чучело очкастої сови. 
– А пазурища які! – мимоволі вирвалось у хлопчика. 
– Сова прекрасний мишолов, «перната кішка», – пояснюю я. – Лише за 

рік одна сова ловить тисячу мишей, а одна миша з’їдає за рік кілограм зерна. 
– Ого! Значить тонну хліба збереже такий птах, – підхопив Левко. – 

Здорово! Виходить, що таких хижаків дбайливо оберігати треба.  
І хлопчик з повагою подивився на сову. 
– А щодо цих птахів, – показав я на принесених, – то юрок забитий 

рогатником2, а синиці загинули з голоду. 
Обличчя Левка витягнулось. 
– З голоду? – перепитав він здивовано. 
Очевидно, хлопчик любив птахів, але мало цікавився їхнім життям. 

Пояснюю йому, що суворої зими, особливо в ожеледь, багато птахів голодує і 

навіть гине. Тоді треба підгодовувати пернатих зимівників3. 
Ми підійшли до вікна. Звідси відкривався пейзаж зимового міського 

парку. Прямо перед нами росла могутня біла акація. На ній тільки вчора 

встановили кормушку: дощану площадку і перекинуту догори дном пляшку з 

                                         
1 За виданням: Олексій Огульчанський. Записки краєзнавця: нарис. – Київ: Вид-во ЦК ЛКСМ 

«Молодь», 1955. – 158 с. 
2 Рогатник– тут: «хуліган, власник рога́тки» – дерев’яної  розвилки з прив'язаною до обох кінців 

гумовою стьожкою для метання чого-небудь.  
3 Зимі́вник – тут: «той, хто залишається зимувати». 
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кормом; пляшка обгорнута рогожею, щоб блиск скла не лякав птахів. 
На гілках поблизу кормушки сидять синиці. Побачити сидячими цих 

жвавих, рухливих пташок рідко кому щастить. Зазвичай вони з веселим 

свистом перескакують з гілки па гілку, уважно оглядають засохле листя, 

кору, розшукують зимові гнізда гусениці і розривають їх своїми міцними 

дзьобами, а гусениць жадібно поїдають.  
Синиці дуже цікаві: кожний новий предмет вони обов’язково оглянуть, 

а якщо можна, ще й подзьобають. Але зараз вони справді сидять. Голодних 

птахів, очевидно, дуже цікавить кормушка. Та вони ще не наважуються 

наблизитись до неї. 
Ми з гостем мовчки спостерігаємо, як до кормушки підлітає перша 

синиця-смільчак – і, схопивши зернину, відлітає вбік. Послідовників 

знайшлось багато. Незабаром птахи обліпили кормушку. 
– Зголодніли, – ніби побоюючись сполохати синиць, шепнув Левко. 
Я сідаю до столу і продовжую розглядати мертвих пташок, а хлопчик 

допитливо дивиться у вікно. 
Рантом Левко скрикнув і прожогом вибіг з кімнати. Я подивився у 

вікно. Птахів біля кормушки не було. До акації по грузькому снігу біг 

хлопчик у тхорячій ушанці. Навперейми йому мчався Левко.  
Хлопці зіткнулися біля дерева. Левко спритно перечепив супротивника. 

Той зарився обличчям у сніг, а мій юний друг умить насів па нього і почав 

давати стусанів. 
Ще не розуміючи, що трапилось, я вибіг надвір. Хлопчикові в тхорячій 

шапці пощастило вирватися, він метнувся до паркана і з незвичайною 

вправністю переплигнув через нього. 
Обтрусивши сніг, Левко нахилився, щось підняв і пішов мені назустріч. 

Ми мовчки увійшли в кімнату. Поруч з мертвими пташками хлопчик поклав 

ще одну. Це була синиця. Мені здалось, що це був якраз той смільчак, який 

проковтнув перше зерно з кормушки. Пташка була ще тепла. 
– З рогатки. Сам бачив. Жаль, утік, – нахмурився Левко. 
Його червоні від морозу руки стиснулись у кулаки. А боягуз, – 

продовжував він, – дременув, як кішка, навіть рогатку загубив. 
Левко поклав рядом із забитою синицею рогатку. 
– Рогатник заслуговує на покарання, але кулаками тут справі не 

допоможеш, – сказав я юному другові. 
Левко безпорадно розвіз руками. 
– А що ж робити? – запитав він. 
– Приходь сьогодні ввечері в Будинок піонерів на заняття гуртка юних 

краєзнавців. 
Левко пообіцяв прийти, попрощався і швидко вийшов. Я слідкую за 

Левком через вікно. Ось він став на лижі і, обпираючись палицями, непевно 

покрокував засніженою доріжкою.  
З усього видно, що Левко засмучений. І в ту хвилину я подумав, що цей 

захисник птахів стане хорошим краєзнавцем. 
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*   *   * 
 

Діти – досить часті гості краєзнавчого музею. У них завжди знайдеться 

причина зайти сюди. То їм метелик невідомий попадеться, то черепаху 

принесуть, то ще щось.  
Інколи зайде кремезний хлопчина, чотирикласник, підтягне штани з 

настовбурченими кишенями і почне викладати на стіл каміння. Тільки 

встигай пояснювати. Такий юний геолог не забуде, де й коли знайшов свій 

експонат. Після пояснення я для перевірки інколи змішую камені. А він уже 

запам’ятав їх, без сторонньої допомоги розкладе і назви не сплутає.  
Звичайно, я раджу юному геологові все-таки не покладатися лише на 

пам’ять, а записувати назву каменя, місце, де його знайдено, та інші дані до 

спеціальної книжечки – «паспорта». 
Та юні відвідувачі музею бувають різні. Увалюється інколи до кімнати 

юрба хлопчаків. Кладуть на стіл забитих птахів, найчастіше різну дрібноту: 

корольків, волове очко, мухоловок. Варто лише глянути, і одразу стане ясно: 

птахи убиті з рогатки. 
– Навіщо знищили птахів? 
Мнуться, шморгають носами. А потім серед них знаходиться смільчак і 

починає давати плутані «пояснення». Ми, мовляв, ішли, а пташка летіла, 

дивимось, а вона – торох об гілку, і мертвою на землю упала. 
І самому оповідачеві стає страшенно соромно за вигадку. А щоб вийти 

з незручного становища, він звичайно просить сказати, як називаються ці 

пташки. 
Проте моя розповідь про користь птахів не завжди досягала мети. 

Рогатники продовжували свої розбійницькі на́пади на парки, сквери, 

полезахисні смуги.  
Щоправда, і серед них я зустрічав багатьох, які по-справжньому 

цікавляться природою. Але ставляться вони до цього народного багатства 

часто як шкідники: нещадно убивають птахів, руйнують пташині гнізда, 

б’ють яйця, винищують жаб, вужів... 
Я зрозумів: давно назріла потреба організувати загальноміський гурток 

юних краєзнавців. Треба сказати, що в жодній зі шкіл нашого міста не було 

краєзнавчого гуртка, а діти помітно тяглися до вивчення рідного краю. 
І ось, нарешті, в січні 1948 року при Осипенківському4 Будинку 

піонерів був створений такий гурток, а мене запрошено керувати ним. 
 
 

2. Гурток 
 
У центрі міста Осипенко на проспекті імені Леніна5 стоїть оточений 

стрункими пірамідальними тополями білий двоповерховий будинок з вели-
                                         
4 У 1939-1958 роках – місто Бердянськ називалося Осипенко, на честь льотчиці, Героя Радянського 

Союзу, уродженки с. Новоспасівка (зараз Осипенко) Бердянського району Поліни Денисівни 
Осипенко.  

5 З 18 лютого 2016 року йому повернута стара назва «Азовський проспект». 
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кими світлими вікнами. Широка алея, яка посипана морським черепашником, 

веде до мармурових сходів. Це наш Будинок піонерів.  
Зранку тут тихо і безлюдно. Та вже на початку другої половини дня 

групами і поодинці сюди поспішають школярі. 
Вечір. У вестибюлі Будинку піонерів гомін. Сьогодні працюють 

хоровий і драматичний гуртки та гурток «умілих рук». Збираються групами. 

Тут діловито сперечаються, там лунає сміх, а у віддаленому кутку півголосом 

співають. Я відчиняю двері кімнати, призначеної для гуртка краєзнавців, і 

запрошую юних краєзнавців зайти. 
У двері кімнати посунув цілий натовп. Ось прошмигнув і Левко, а за 

ним... хлопчик у тхорячій ушанці. Так, це був він – рогатник, маленький, 

кремезний, у синій фуфайці. За хлопчиками несміливо переступили поріг 

троє дівчаток. Ну ось, здається, і всі.  
Не встиг я зайти до кімнати, як двері з шумом відчинились, і звідти 

вискочив хлопчик у тхорячій ушанці, супроводжуваний обуреними 

вигуками, серед яких особливо виділявся голос Левка. Хлопчик прожогом 

кинувся сходами вниз. 
– Куди ти? Стій! – крикнув я. 
Хлопчик на мить зупинився, глянув на мене злими оченятами і зник за 

дверима. Я зрозумів: усе це справа рук Левка. Так, велику помилку він 

зробив. Але виправляти її було вже пізно. 
Заходжу до кімнати. Гучно пересуваючи стільцями, діти сідають 

навколо столу. Про те, що зараз відбулося, усі мовчать. Дивлюся на хлоп’ят.  
Запам’яталось одне обличчя: смугле, з великими чорними очима. Не 

без здивування я помітив, як хлопець раптом пірнув під стіл, а через мить 

його стрижена голова з’явилась біля мене. Він усівся на стілець поряд зі 

мною з таким виглядом, ніби був моїм давнім приятелем. 
І ще я примітив не по літах високого, широкоплечого рудоволосого 

хлопчака. Відчувалось, що росте могутньої сили син азовського рибалки. Він 

був одягнений у рибальську куртку явно з батьківського плеча, з 

начищеними до блиску мідними ґудзиками. 
Нарешті всі посідали. Дівчатка розташувались у кутку на двох стільцях 

втрьох. Усього зібралося в кімнаті 31 чоловік – діти рибалок, виноградарів, 

заводських робітників. Це були учні переважно п’ятих, шостих і сьомих 

класів. Деякі з них уже бували в походах і на екскурсіях на природі. 
Знайомлюсь з дітьми, а потім розповідаю їм про те, чим ми будемо 

займатись у гуртку, як вивчатимемо рідний край. Вони уважно слухають. 

Щоправда, мій чорноокий сусід шестикласник дев’ятої школи Вітя Баздирьов 

під час бесіди кілька разів заглядав під стіл. 
Перше запитання було для мене несподіваним. Звертався п’ятикласник 

десятої школи Женя Пухляков. Я звернув увагу на те, що він був одягнений у 

якусь особливу вовняну куртку, а на шиї висів важкий шарф. 
– А ми в Уссурійський край поїдемо? – запитав хлопчик. 
Я попросив Женю пояснити, чому аж так далеко, а не ближче, ну, 

наприклад, в Асканію-Нову або в Крим. 
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Хлопчик зніяковів, а потім, уважно вдивляючись у якусь точку на 

столі, промовив: 
– Там цікаво. Ліс, пригоди. Полювання і... тигри. 
Хтось засміявся: 
– От сказав малий. Тигри... Кумедія! 
Женя ще більше зніяковів і сів. Але його підтримали. Слово взяв 

семикласник другої школи Тіма Зборащенко. Це був високий хлопчик у 

батьківській куртці. 
– Не дуже цікаво топтатися по своєму краю, – похмуро сказав він. – 

Все тут відоме, до нас сходжене. Ніяких пригод чи там відкриттів. Степ та 

море. Далі б кудись поїхати, щоб печери... підземні озера... Оце да! Ось на 

озері Севані, читав я... 
Проте закінчити йому не дали. Хлоп’ята, що сиділи до цього тихо, 

раптом заговорили, захвилювались. У загальному гаморі чулися вигуки: 
– На Урал!.. 
– На Байкал! 
– Хочемо пригод! 
Навіть дівчатка щось вигукували. 
Радісно було спостерігати схвильовані обличчя майбутніх краєзнавців. 
– Діти, пригадайте, а ви в першому класі задачі з алгебри розв’язували? 

– запитую я. 
У кімнаті стало зовсім тихо. Хтось захихикав. 
– У першому класі? – розтягуючи слова, перепитала семикласниця з 

третьої школи Наташа Соколова. – Та в першому класі ми, здається, 

виводили тільки палички та різні карлючки, а алгебра – це вже пізніше, в 

шостому... 
– Правильно! Так ось, – сказав я. – Усі ви зараз записані в перший клас 

краєзнавців. І ми почнемо з вами виводити палички і карлючки у нашому 

краї. А потім і до алгебри дійдемо. Все ваше буде: і Урал, і Уссурійський 

край, і Байкал. Зрозуміло? 
– Щось незрозуміло, які це закарлючки ми будемо виводити, – несміло 

промовив хтось. 
– Не зовсім зрозуміло, говорите? Тоді послухайте. Саме тут, у нашому 

Приазовському краї ви здійсните свої перші подорожі і екскурсії, навчитесь 

влаштовувати нічний табір, розпалювати багаття, варити собі їжу, 

ремонтувати одяг і взуття.  
Усі з інтересом слухали. А я продовжив: 
– Ви познайомитеся з рослинним і тваринним світом нашого краю, самі 

будете збирати гербарії і набивати чучела птахів та звірів, а, можливо, нам 

пощастить знайти стоянку стародавньої людини. Все це ваші перші кроки у 

краєзнавчій роботі. А потім, коли вивчите свій край, перед вами відкриються 

широкі простори нашої Батьківщини... 
Дехто з дітей здивовано перезиралися.  
– Дехто з вас тут говорив, що нам нічого робити у рідному краї, що тут 

усе «стоптано», все відомо. Насправді ж це не так. У Приазов’ї ще є не 
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розкопані стоянки первісної людини. Погано ми знаємо наш заповідник 

нерестуючої риби «Солодкий лиман». Та й Захар’ївська фортеця чекає своїх 

дослідників. Ми мало приваблюємо корисних птахів на колгоспні поля, 

лісосмуги, в приміські сади. Роботи багато. 
Я замовк на хвильку, даючи присутнім можливість усвідомити сказане. 

А потім додав: 
– Та й відкриття можуть бути і в нашому краї. Та ще які відкриття! Ось 

перед війною такі ж, як і ви, піонери з нашого міста під час екскурсії до села 

Обиточного знайшли на березі моря скелет Південного слона. Це ж було 

справжнє велике відкриття! У всьому світі немає такого скелета. Наші вчені 

розкопали і відновили його. Він зараз виставлений у «Мамонтовому» залі 

Ленінградського зоологічного музею Академії наук СРСР і є гордістю наших 

учених. 
Моє повідомлення справило сильне враження на юних слухачів. Тому 

відчувся злам у настрої дітей. 
 
На першому занятті був накреслений план роботи на найближчі дні. 

Діти взяли активну участь у складанні цього плану. 
– Я живу біля міського скверу, – сказала Наташа Соколова. – Там 

завжди багато птахів. Особливо взимку. А які це птахи – я не знаю,  
– А я бачив дуже цікаву пташку, з чубчиком, а на крилах ніби 

червоненькі пластинки наклеєні, – згадав Юра Волков. – Що це за пташка? 
– Це омелюхи. Я їх знаю, – сказав Волкову Вітя Баздирьов. 
Дітей цікавили птахи, і ми вирішили познайомитись з пернатими 

зимівниками наших міських скверів і парків. Левко Скориков запропонував 

організувати підгодівлю птахів. Його гаряче підтримали. 
Були заплановані також і бесіди з історії рідного міста. В плані 

намічалися найпростіші роботи, цілком доступні юним краєзнавцям. 
У кінці заняття обрали старостою гуртка Тіму Зборащенка. 
Стьопа Лапідус, маленький в’юнкий шестикласник з першої школи, 

запропонував обрати завгоспа гуртка. 
– А для чого нам завгосп? – хтось заперечив йому. – У нас ще й 

господарства немає. 
– Як немає? – обурився Вітя Баздирьов і знову зник під столом. 
За мить він з’явився, тримаючи в руках якийсь товстий пакет, акуратно 

закутаний у велику жіночу хустку. Вітю оточили. Хтось почав було 

розгортати пакет. На непрошеного помічника Вітя кинув нищівний погляд. 
 
І ось перед нами стоїть пофарбована в яскраво-голубий колір клітка. А 

в клітці – щиголь. Так ось до кого навідувався Вітя! Під загальне схвалення 

присутніх щиголь бадьоро свиснув і почистив об прутик свій міцний дзьоб. 
Поява знайомого птаха викликала загальне захоплення та пожвавлення. 

Багато рук потяглося до клітки, щоб хоч доторкнутись до неї. Але Вітя 

виявився суворим господарем, він не пускав до клітки нікого. 
– Геть руки! Не лякайте птаха, – гукнув він товаришам. 
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А потім авторитетно пояснив: 
– Це не який-небудь нікудишній щиголь, а шестерик. Розуміти треба! Я 

загорнув клітку у мамину хустку, щоб пташка не змерзла на вулиці і не 

пищала в кімнаті. А вирішив так: якщо в гуртку сподобається, залишу щигля, 

а якщо ні – заберу додому. 
– Так ти залишиш? – захвилювались дівчата. 
– Залишу. Клітку теж. Сам зробив, – уже тихіше сказав Вітя. 
Хлоп’ята дружньо поплескали Вітю по плечах. А Стьопа урочисто 

проголосив: 
– Давайте оберемо завгоспом Вітю. Він хазяйновитий. 
Так і вирішили. Клітку з щиглем поставили на етажерці. Доглядати 

птаха взялись Наташа Соколова і Марина Сватенко. Проти цього ніхто не 

заперечував. Тим більше, що дівчатка жили поруч з Будинком піонерів і 

могли щоденно навідуватись до щигля. Тільки завгосп Вітя повчально сказав 

Наташі: 
– Тільки смаженого насіння не здумай давати! Пропаде птах.  
Наприкінці зустрічі ми домовилися збиратися на заняття вечорами що 

п’ятниці та щонеділі. 
 
 

*   *   * 
 
Місто Осипенко розташоване біля коси, там, де гігантська піщана 

мілина прилягає до високого глинистого урвища материка. З цих круч 

відкривається чудова панорама приморського міста. Широкі і рівні 

проспекти і вулиці перетинають його з півночі на південь.  
Звідси добре видно Бердянську косу, курорт, лимани. Влітку місто 

здається суцільним садом. Зеленими кущами виноградників вкриті усі 

суглинкові пагорби, а навколо, куди не глянь, неосяжні простори теплого 

Азовського моря. 
На піщаній мілині, яка вузькою смугою простягається від міста на 

захід, скупчились будиночки селища азовських рибалок Ліски. На узмор’ї 

проти селища ліс щогл, сейнерів і баркасів.  
Тут завжди панує пожвавлення. Весь час прибувають до причалу і 

відходять у відкрите море судна. Біля причалів розвантажують рибу і тут же 

заповнюють трюми сітками, неводами, прісною водою, продовольством.  
Удень і вночі не затихає на березі ділова метушня. І вигуки рибалок, і 

уривчаста команда шкіперів, і гул моторів зливаються з глухим плеском 

морського прибою. 
Але зараз зима. Перед очима розстилається, величезна засніжена рів-

нина, така, як і приазовський степ. Тільки перекинуті череваті баркаси, що 

вишикувались у лінію, свідчать про те, що тут берег, а далі – море. 
Морський берег взимку нагадує пустелю. На скованому льодом 

морському просторі тільки де-не-де помітні чорні точки рибалок. У ці місяці 

з здається, що немає такої сили, яка б повернула морю життя. 
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А навесні знову прокинеться море, запіниться, заклекоче прибій. І 

попливуть його просторами знайомі рибальські парусники, швидкохідні 

сейнери, красиві теплоходи... 
 
Між перекинутими баркасами звивається протоптана у глибокому снігу 

доріжка. Нею важко йти втрьох. Та ми не поспішаємо. Сьогодні неділя. Ми з 

хлоп’ятами зустрілись випадково і вирішили разом прогулятись на березі 

засніженого моря. Мої супутники Вітя Баздирьов і його однокласник Вася 

Чередниченко часто проводять тут вільні години. 
У цей морозний ранок здавалось, що на березі життя зовсім завмерло. 

У теплі колгоспні майстерні сховались рибалки. Там вони готувались до 

весняної путини. Не видно мартинів. Не гуде морський прибій. 
– Усе завмерло, – сказав Вася, – пусто і тихо. 
У цей момент над нашими головами пролетіла зграйка в’юнких 

пташок. Вони летіли зі степу до міста. Вася підняв голову, подивився вслід 

зграї. 
– Здається, щиглі, – непевно промовив він. 
– От сказав! Щиглі! Хіба щиглі так летять? – обурився Вітя. – Це 

справжні репели, ну, коноплянки. Швидкі пташки, а до міста летять – бо буде 

холодно. Я вже помітив... Як мороз – птахи під дахами ховаються. 
– А що це там летить, високо, високо? – запитав Вася. 
У небі ледве помітною точкою виднівся орлан-білохвіст. Я розповів, 

що це він летів у степ. Напевно, сковане кригою море не обіцяло здобичі 

цьому великому пернатому хижакові-рибалці. Цілий день ширятиме над 

сніжним полем орлан. Не так легко помітити зайця, який причаївся в снігу. 
Хлоп’ята уважно вислухали коротку розповідь про орлана-білохвоста. 
– А він у нас зимує, – зауважив Вітя. – Я часто їх взимку бачу, а влітку 

не помічав... 
– Правильно, – мовив я. – Орлани лише зимують на берегах Азовського 

моря, а весною летять на північ. Там гніздяться. 
 
У моїй кишені лежали заготовлені крихти хліба. Ми частуємо чубатих 

жайворонків. Цих сіреньких пташок, яких ми часто взимку зустрічаємо на 

шляхах і в парках, я люблю більше за яку-небудь вичепурену золотисту 

бджолоїдку. Подобаються вони мені за безмежну любов до рідних місць. 
На зиму пустіють поля, і, рятуючись від холоду, летять на південь 

пернаті. Залишають наш край і найближчі родичі чубатого жайворонка – 
степові жайворонки. Тільки посмітюха залишається. У сильні січневі морози, 

коли навіть горобці забиваються під стріхи і ховаються на горищах, у містах 

можна зустріти цих сіреньких героїв, які сидять на грудках з войовничо 

настовбурченими чубчиками. Вони стійко переносять усі атаки зими.  
Гніздяться ці пташки тут за містом, у заростях бур’яну. Вони поїдають 

насіння бур’янів і цим приносять велику користь людям. Та сніжної зими ці 

птахи дуже голодують.  
Я привчив жайворонків до одного місця на березі, де їх підгодовував. 
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Наближався час годівлі, і тепер, коли поруч крокували хлоп’ята, мені спало 

на думку доручити справу підгодовування чубатих жайворонків юним 

краєзнавцям. Справа не складна – раз на день принести крихти. А Вітя, як я 

довідався, жив тут недалеко. Хлопець пристав на мою пропозицію. 
Ми підійшли до місця годівлі. На грудках уже сиділо багато птахів. 

Хлоп’ята розкидали крихти. Жайворонки жадібно накинулись на корм. 
– А ми з тобою, Вася, будемо підгодовувати пташок і на нашій вулиці, 

– сказав Вітя. – Згоден? 
– Звичайно, – зрадів Вася. 
А через кілька хвилин він звернувся до мене зі словами: 
– Чи можна мені теж до краєзнавчого гуртка записатися?  
– А як ти вчишся? – поцікавився я. 
– Одна трійка з російської. Я виправлю, – запевнив Вася. 
Так з явився у нашому гуртку Вася Чередниченко, учень шостого класу 

дев’ятої школи. Незабаром він став активним краєзнавцем. 
Як тільки хлопці зникли за рогом, на доріжці з’явився юнак. Він біг 

мені назустріч і щось кричав, розмахуючи руками. Я з здивуванням упізнав 

Левка Скорикова. 
– Що трапилось? 
– Біда. У сквері кормушку розбили. Зірвали з дерева і ногами розтоп-

тали. 
– Оце так, – тільки й зміг я сказати.  
Дійсно, це була подія. Такого ще не траплялось. 
Ми підійшли до скверу. На втоптаному снігу під акацією лежав 

розбитий ящик і валялось скло з пляшки. Навколо розсипане просо і насіння. 

Це все, що лишилось від годівнички. 
На вершині акації сиділи синиці. Вони тривожно перегукувались. 
– Хто ж це зробив? – запитав я. 
Це хвилювало нас обох. Левко оглянув сліди на снігу і несподівано 

вигукнув: 
– Я так і знав. Це він! 
– Хто він? 
– Та отой рогатник у тхорячій ушанці, Ось його вчорашній слід, а ось 

сьогоднішній. Вони однакові. 
– А чому ти «так і знав»? 
Левко з докором подивився на мене. 
– Та це ж зрозуміло. Вигнали хлопця з гуртка, а він злість зігнав. 

Віддячив, – тихо промовив він. 
– Жорстоко помстився, – уточнив я. 
– Я підібрав ще одну задублу синицю на головній алеї, – сказав Левко. 

Потім іншим голосом додав: – Ну попадись тепер він мені, я його... 
– Знову кулаками та стусанами? Ні, брат, треба цього хлопця до нашого 

гуртка залучити та замість рогатки дати йому молоток, нехай майструє 

шпаківню. Ось вихід. А кормушку у п’ятницю самі зробимо. А ти, Левко, 

покажеш хлоп’ятам, як її робити. 
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– Я? – здивувався Левко. 
– Так, ти! Зайдеш до мене в музей, я тобі розповім і одну книгу дам. 

Автор її відомий знавець птахів Костянтин Благосклонов6. Вона називається 

«Охорона і залучення до сільського господарства корисних птахів». Дуже 

хороша книжка. Ти прочитаєш її і поясниш хлоп’ятам, як підгодовувати 

птахів та як зробити кормушку. 
Левко уважно вислухав мене, подумав і нарешті відповів: 
– Добре, зайду. А зараз мені час додому. Треба ще з російської мови 

вправи писати. 
 
 

3. Кормушки 
 
На черговому занятті Левко Скориков розповів про корисних птахів і 

про зимівлю пернатих друзів. 
– Узимку багатьом птахам не вистачає корму, і вони часто гинуть з 

голоду, – сказав він, обводячи поглядом слухачів. 
Діти уважно вислухали розповідь Левка. 
– А як же допомогти птахам? – один за одним запитували вони. 
Левко не тільки відповів, а й показав гуртківцям креслення різних 

кормушок для птахів, які він скопіював з книги К.М. Благосклонова. Вони з 

інтересом розглядали малюнки.  
Усім найбільше сподобалась кормушка, виготовлена з пляшки і 

дощаної площадки. Зробити її легко. Пляшок можна добути скільки завгодно. 

Вирішили зробити п’ять таких кормушок і розвішати їх у міському сквері 

імені О. С. Пушкіна. Тут переважно зимували синиці, юрки, зеленки. 
– Це ми швидко зробимо, – вихвалявся Юра Волков. 
– Почекай, почекай, – перебив його Вітя Баздирьов. – Який швидкий! У 

нас же немає молотків, цвяхів, дощок, ножівок. Чим будемо робити? 
– А й справді. Цвяха нічим забити, – зауважив Валерій Умников. 
– От тобі й на! промимрив хтось розпачливо. 
На якусь мить у кімнаті запанувала тиша. І в цій тиші весело і бадьоро 

свиснув щиголь. Хлоп’ята засміялись. 
– Веселий птах. Не журиться, – захоплено зауважила Іра Фєдорець і 

запитливо подивилась на хлопців. 
– У мене є молоток. Мій власний, – несподівано заявив Стьопа Лапідус. 
– А я моток алюмінієвого дроту принесу. Він добре гнеться. Ним 

можна буде укріплювати пляшки на кормушці, – сказав наш новий 

гуртківець Вася Чередниченко. 
– Я дошку і цвяхів принесу, – підхопила Марина Сватенко. 
Корм обіцяв принести Стьопа Лапідус. Я ж попередив дітей, щоб з 

дому вони нічого не брали без дозволу батьків. 
                                         
6 Костянтин Миколайович Благосклонов (1910-1985) – російський біолог та організатор юн-

натського руху. Відомий орнітолог та діяч охорони природи. Автор понад 600 наукових та 

науково-популярних статей та книг.  
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На цьому занятті виділили групу семикласників на чолі з Левком 

Скориковим, якій доручили детально ознайомитися з кресленнями і вже 

наступного разу приступити до виготовлення кормушок.  
Решта гуртківців мала виконувати легку роботу. Вони заповняли 

пляшки кормом і обмотували їх ганчір’ям. 
 
 

*   *   * 
 
У неділю наші юні краєзнавці зібрались у міському парку. Ранок був 

сонячний і тихий, хоч напередодні була велика хуртовина. Високі снігові 

кучугури з дивовижними закруткам: на гребенях перетинали головну алею. 

На гіллі дерев, як вата на святковій ялинці, лежав товстий шар снігу. В парку 

було безлюдно. 
Гуртківці несли п’ять кормушок, виготовлених власними силами. 

Похід очолювали Тіма і Вітя. Гурток був у повному зборі, не з’явився лише 

Женя Пухляков. Його однокласник Ваня Денисюк іронічно пояснив його 

відсутність: 
– Женю не пустила його мама, боїться, щоб не почав чхати. Там такі 

ніжності, – і Ваня кумедно захитав головою: «Женю, не ставай босою ногою 

на підлогу»,«Женю, з’їж ще пиріжечок». А він лежить на кушетці і мріє про 

уссурійських тигрів... 
Ми вирішили розвісити кормушки в глушині на високих деревах. Сюди 

не так доноситься шум міста, а густе гілля дерев буде надійним захистом 

дрібним птахам від яструбів. 
Парк сповнився дзвінкими дитячими голосами. 
Ми зупинились біля могутньої тополі. Її гладенький стовбур метрів на 

п’ять піднімався вгору, а вже там у різні боки відходило гілля. Отам між 

гіллям добре було б повісити кормушку. Піднявши голови, гуртківці 
діловито оглядали тополю. 

– Дерево важкеньке, – з виглядом знавця зауважив Вітя. 
– Дрібниці, – задавакувато сказав Юра Волков, – Не на такі вилазили. 

Давайте кормушку. Зараз повішу. 
Юра кинув на сніг рукавиці, скинув калоші, взяв у руку мотузку, до 

якої була прив’язана кормушка, і поліз. 
Порівняно швидко хлопчик виліз до половини оголеного стовбура і 

зупинився. Йому намагались допомогти, вигукували: 
– Сучок справа, зупинись! 
– Обпирайся колінами. 
– Руками, руками працюй! 
Розчервонівшись від марних зусиль, а ще більше від сорому, Юра зліз 

на землю. Він кинув на сніг кормушку і мовчки відійшов убік. Хлоп’ята 

глузували:. 
– Спробував? «Не на такі вилазили»!. 
Ми вже хотіли відмовитись від «важкого дерева», але в цей момент до 



14 

тополі підійшов Стьопа Лапідус. 
– Ти що? – не зрозумів Тіма Зборащенко. 
– Зараз підвішу кормушку. 
– Хлопці, зараз Стьопа полізе, – не без єхидства оголосив Тіма. – Ще 

один герой знайшовся... 
 
Не минуло й двох хвилин, як маленька Стьопина фігурка вже замаячіла 

серед гілок дерева. Лазив він на диво швидко. Не можна було без захоплення 

дивитись, як хлопчик з вправністю циркового акробата здирався все вище і 

вище. Хтось своєрідно висловив свою думку: 
– Такому і кіт позаздрить. 
А коли Стьопа, обхопивши гілку ногами, почав закріплювати 

кормушку, ми всі закричали: і 
– Ура Стьопі! Молодець! 
На землі зустріли Стьопу як героя. Тіма поплескав його рукавицею по 

плечу: 
– Справжній верхолаз. Беру свої слова назад… 
Незабаром були розвішані й інші кормушки. А коли| ми залишали 

сквер, па вершині тополі вже сиділи синиці. 
– Давайте ще підемо в степ, – несподівано запропонував хтось. 
– Ходімо! У нас і в плані є така екскурсія, – підтримав пропозицію 

староста гуртка Тіма Зборащенко. 
– А що зараз в степу? – похмуро заперечив Юра Волков. – Сніг і тільки, 

та ще й холодно. Ось літом... 
Хлоп’ята засміялись: 
– Ти в поганому настрої, Юрко, бо на дерево не виліз. Тепер тобі 

шкідливо міркувати. 
Ми вирішили піти в і степ. Але до цього першого походу треба було ще 

підготуватись. У першу чергу нам потрібна була хоча б схематична карта 

нашого краю. 
 
 

4. Карта 
 
Господарство гуртка поповнювалось з кожним днем. За моїм 

проханням директор Будинку піонерів виділив для нас досить велику стару 

шафу. В нижній ящик шафи гуртківці склали інструменти, цвяхи, дріт.  
Я порадив Віті-завгоспу завести спеціальний журнал, де записувати 

все, що приносили гуртківці. Шафа замикалася на замок, ключі зберігались у 

Віті. Цим довір’ям він дуже пишався, і, треба сказати, господарство у нього 

було в належному порядку. 
Крім різних інструментів і цвяхів, хлоп’ята приносили і цікаві знахідки. 

Одного разу Ваня Денисюк привіз на санках великий уламок кістки викоп-
ного слона. А знайшовся він так. 

Батько Вані працював на цегельному заводі. В піщаному кар’єрі заводу 
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робітники викопали якийсь дивний предмет, схожий і на камінь, і на кістку. 

Подивились землекопи на свою знахідку, а потім заради цікавості відбили від 

неї шматок.  
Проте нічого особливого в знахідці вони не виявили і викинули її з 

кар’єру. Цей «камінь» підібрав батько Вані Денисюка і завіз додому разом з 

іншим матеріалом для будівництва сараю. 
Якось, допомагаючи батькові в роботі, Ваня помітив дивний камінь, 

привезений з кар’єру. Хлопчик зацікавився ним і привіз в Будинок піонерів. 

Цей предмет виявився уламком ліктьової кістки викопного слона. 
Краєзнавці діловито оглядали знахідку, пробували її нігтями на 

міцність. 
– Точнісінько така річ лежить у вітрині нашого краєзнавчого музею, – 

сказав Геня Гуміров. 
– А що, коли нам свій, піонерський музей створити, – запропонував 

Левко Скориков. 
Його підтримали. 
– Точно! Давайте збирати різні експонати для музею, – почулося з усіх 

боків. 
– Збирати, збирати, – перекривив Юра Волков. – А чучела де візьмете? 

А каменів там усяких, картин? Важка це справа музей... 
– Важка, а проте музей зробити можна, якщо дружно взятись. І чучел 

влітку наробимо, і каменів зберемо, – гаряче сказав Вітя Баздирьов. 
Так виникла думка про створення піонерського краєзнавчого музею, 

першого подібного музею в нашій Запорізькій області. 
 
 

*   *   * 
 
Я прийшов у Будинок піонерів на півгодини раніше звичайного. 

Веселим свистом зустріли мене пернаті жильці нашої кімнати. Вони, мабуть, 

скучали за дітьми. Заглянув у клітки: і корму, і води було вдосталь. Птахів 

доглядали добре. 
Сьогодні мало відбутись цікаве заняття. Ми вирішили колективно 

накреслити карту – схему рідного краю. 
Валерій Умніков і Вітя Баздирьов уже дещо приготували до заняття. 
Незабаром у коридорі пролунали кроки. 
– А ми теж кормушки розвішали, у сквері, – разом ще з порога сказали 

хлопці. 
– Хто це ми? 
– Учні нашої школи. У нас краєзнавчий гурток організовано. Ми 

агітували, – навперебій розповідали Валерій і Вітя. 
 
Вітя відчинив нижній ящик шафи і діловито оглянув господарство. 

Потім почав спорожняти свої кишені, а вони були досить укладистими. Він 

поклав у ящик рашпіль, змотаний в кільце алюмінієвий дріт і різні цвяхи. 
– На горищі знайшов, – пояснив Вітя. – Батько дозволив це взяти. 
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Я думаю, згодиться. Скоро весна, шпаківні збивати почнемо. 
Потім краєзнавці з-під шафи витягли приготовлену фанеру, на яку 

кнопками прикололи великий аркуш цупкого паперу. Застругали олівці – 
червоний, зелений, блакитний та чорний, – приготували лінійку, циркуль, 

компас. Усе це потрібно було для креслення карти. 
Незабаром зійшлись усі гуртківці. Проте Левка Скорикова не було. 
Стурбований відсутністю Левка, я запитав хлоп’ят, чи він не захворів. 

Мені відповіли, що Левко школу відвідує, а на гурток піти відмовився. 

Сказав, що зайнятий. 
 
Фанеру з наколотим папером Вітя Баздирьов поставив так, щоб усім 

було видно. Блакитним олівцем він провів першу лінію майбутньої карти. Це 

лінія морського берега. Вона починалась на сході прямою, а потім посередині 

листа заламувалась на південь, врізаючись вузьким клином в Азовське море – 
наша Бердянська коса. 

Потім морський берег знову вирівнювався і по прямій простягався на 

захід. 
Накресливши кордон моря, Вітя відверто сказав: 
– А от, де місто наше накреслити, не додумаюсь. 
Вийшов Тіма. Він намалював невеликий чотирикутник там, де 

Бердянська коса стикається з глинястими кручами материка. Тут на низькій 

піщаній мілині розташувалося місто, яке тепер носить ім’я прославленої 

льотчиці Поліни Осипенко. 
– А яка річка тече на схід від міста? – запитую. 
Відповіли хором: 
– Берда. 
Проте па запитання, де бере початок Берда, ніхто не відповів. Тільки 

Валерій Умников, взявши олівець, провів звивисту лінію, яка змійкою 

сповзла у море. Як виявилось, Валерій бував біля верхів’я річки, коло най-
вищої точки Північного Приазов’я – Токмак-Могили.  

Річка прорізує південні відроги Азово-Подільського кристалічного 

пасма і вже біля моря тече спокійно по Приазовській рівнині. 
Валерик тільки не знав, у якому місці річка впадає в Азовське море. 
–  Коло моря Солодкий лиман, – заявив Геня Гуміров, – ми торік були 

там на екскурсії з другою школою. Величезний лиман. Очеретів там і птахів 

різних! А річка впадає в лиман. 
Я попросив Геню схематично нанести на карту лиман. Хлопчик досить 

правильно накреслив контури Солодкого лиману – гирла річки Берди. 
– А ось тут, на березі моря, я бачив стару фортецю, – сказав Вася і 

нарисував трикутник па захід від лиману. 
– Пропоную вам послухати трохи історії, – запропонував я. – Давно, ще 

у вісімнадцятому столітті, річка Берда була кордоном між Росією і воло-
діннями Турецької імперії. У той час турецькі війська, а особливо орди крим-
ських татар, часто робили розбійницькі напади на Україну. Вони нещадно 

грабували і палили села, а людей гнали з собою і продавали в рабство.  
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– От сволоцюги! – вирвалося в когось із дівчат. 
– Так, справжні хижаки! – погодився я. – А щоб припинити ці набіги, 

Росія збудувала по лівому березі річки Берди кілька фортець. Перша фортеця 

була розташована в гирлі річки Берди, на березі моря, там, де поставив 

трикутник Вася. Її назвали Фортецею св. Петра. Лінія фортець на півдні Росії 

простягалась від Азовського моря до Дніпра. На Дніпрі була Олександрівська 

фортеця. На цьому місці пізніше збудоване місто Олександрівськ… 
– Це ж місто Запоріжжя, – вставив Вася. 
– Правильно! – кивнув головою я. – Олександрівськ у 1921 році був 

перейменований на Запоріжжя – наш обласний центр. А в другій половині 

XVIII століття російські війська вигнали турецьких завойовників з 

Приазов’я. До Росії приєднався і Крим. З того часу фортеці на Берді втратили 

своє значення. Вони були забудовані або зруйновані. Збереглась у Приазов’ї 

лише одна фортеця – Захар’ївська. Вона знаходиться в 50 кілометрах на 

північний схід від міста Осипенко. Тепер ця фортеця оголошена історичним 

заповідником. 
– От би її побачити! – захоплено вигукнув Геня. 
Я пообіцяв дітям організувати похід до Захар’ївської фортеці. 
 
Знову до карти підійшов Вітя Баздирьов. Він добре знав розташування 

приміських садів і посадок. На східній околиці міста Баздирьов накреслив 

зеленим олівцем великий чотирикутник. Це великий радгоспний сад, який 

знаходився за 5 кілометрів від міста. Прямо на північ – сад Харчкомбінату.  
На карту нанесли маленьку річечку Куцу Бердинку, що впадала у море 

за 10 кілометрів на захід від міста, і скіфські могили, і близькі села Ново-
Василівку, село Осипенко, Старо-Петрівку, Луначарськ7... 

І тепер ця карта-схема зберігається в нашому краєзнавчому музеї в 

Будинку піонерів. Уся вона покреслена червоними лініями – маршрутами 

численних походів і екскурсій гуртківців. А перший наш маршрут зимового 

походу у великий радгоспний сад ми нанесли в день народження карти. 
 
 

5. У степу 
 
Перед нами лежало широке поле, вкрите снігом. Тільки справа чорнів 

великий радгоспний сад, а до нього тулилась молода полезахисна смуга. 
Більшість хлоп’ят влітку часто бували тут, але взимку в степу вони 

були вперше. Це був зовсім інший степ. На перший погляд мертвий простір 

навкруги вражав своєю тишею. 
Помічаю, що краєзнавці помітно принишкли. 
– Ось під цими кущиками ми влітку відпочивали, – голосно пригадує 

Валерій Умников. 
Гуртківці з якимось жалем дивляться на голі кущі, на кучугури снігу. 
 

                                         
7 Тепер це село Азовське.  
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Валерій підбіг до кущів, але раптом злякано крикнув і подався назад. З-
під його ніг ракетою злетів сніг і спритний заєць так дременув, що дехто від 

здивування роззявив рота. 
– Лови! Держи косого! 
Валерій побіг за зайцем, та скоро повернувся: хіба спіймаєш такого. 

Всіх зацікавило заяче житло. Сірий тут добре влаштувався. Він вирив у снігу 

досить глибоке лігво і засів під чагарником. 
– Квартира з усіма вигодами, – пожартував Вітя і з жалем додав: – 

Даремно тільки потурбували мешканця. 
Наші похідні кореспонденти Наташа Соколова і Стьопа Лапідус 

виміряли площу заячого житла і довжину першого стрибка. Переляканий 

звірок плигонув непогано: на один метр і сорок сім сантиметрів. 
 
Ми взяли курс на радгоспний сад. Ланцюжком просувалися вздовж 

посадки. На кожному кроці траплялися свіжі заячі сліди. Діти одразу впіз-
навали їх. Біля чагарників подовгу тупцювали зайці. Вони обгризали кору 

гілок, а маленькі гілочки і зовсім з’їдали. 
Ось трапився незнайомий слід. Усі зупинились. Звірок залишив на 

снігу попарно невеликі круглі сліди ніг. Слід пересікав чагарники і закруж-
ляв біля копи соломи. 

– Мишу з’їв, – промовила Наташа.  
Вона вгледіла на снігу маленьку пляму крові і мишачий хвостик. Діти 

засперечались: 
– Це кішка ловила мишей, – доказували одні. 
– Кішка ланцюжком іде. І лапи у неї більші, – заперечували інші. 
– Пацюк тинявся, – глибокодумно сказав Стьопа, – у нього і слід 

дрібненький. 
– Може, і тинявся пацюк, але мишей він не ловить, – у тон йому 

відповіла Наташа. 
Виводжу дітей із скрутного становища: 
– Це степовий тхір ловив мишей. Запам’ятайте слід цього корисного 

звірка. Один тхір з’їдає за рік до 200 ховрахів та ще й багато мишей. 
Тіма Зборащенко, який ішов попереду, зупинився І замахав руками. 

Виявилось, що він натрапив на слід лисиці. Дуже хотілось краєзнавцям 

прослідкувати, де блукала вночі лисиця. І ми пішли слідом.  
Звір вийшов із саду і неквапливо попрямував у степ. Ось він підійшов 

до заметеного снігом куща, обійшов його кругом, шукаючи, мабуть, мишей, і 

пішов далі. Та в одному місці хтось порушив спокій звіра. Він зупинився, 

присів. На снігу залишився слід пушистого хвоста.  
Далі лисиця просувалась не поспішаючи, із зупинками, а потім зовсім 

поповзла. Метрів з десять вона борознила пухкий сніг животом і залягла. 

Лежала довго, бо сніг розтанув під лапами. Потім знову поповзла і, нарешті, 

стрибнула. На снігу залишились сліди відчайдушної боротьби. 
Заєць був, напевно, був поранений мисливцями. Лисиця наздогнала йо-

го в лігві. Свою здобич лисиця кудись відтягла, навколо лежав заячий пух. 
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Несподівано за кілька кроків перед нами Тіма помітив конус свіжо 

накиданого снігу. Що це означало? Лисиця лягла? Такого не буває. 
Обережно підійшли до загадкової снігової могили. Навколо сліди 

лисиці, а з могилки... стирчали заячі лапки. 
Ми витягли зайця. Він був зовсім цілий, якщо не рахувати кількох 

кривавих плям від гострих зубів хижака. Що ж трапилось? Чому лисиця не 

поласувала здобиччю?  
Цю таємницю розгадала наш кореспондент Наташа. Поки ми розгля-

дали зайчика, дівчинка відійшла вбік і знайшла свіжий слід людини. Тоді все 

стало зрозумілим. Почувши наближення людини, лисиця поквапливо зарила 

зайця в сніг, а сама втекла. 
Зайця ми забрали для чучела. Діти стали уважніше розглядати сліди 

звіриних лап на снігу. Вони зрозуміли, що слід – цікава, захоплююча книга. 

Умій тільки читати її... 
Ми пройшли близько п’яти кілометрів. Біля скирти соломи вирішили 

відпочити. Влаштовувались по-різному: хто заліз на виступи скирти, а 

більшість розташувалась внизу на купах соломи. Сідали групами, звичайно, з 

однокласників та учнів однієї школи. Діти почали снідати і голосно обміню-
вались думками про похід. 

Тіма Зборащенко сів поруч з Васею Чередниченком і несподівано 

запитав його: 
– Як ти думаєш, де знаходиться наше місто? 
Вася махнув рукою вбік: 
– Он там за горбом. 
– Здо́рово! – іронічно вигукнув Тіма. – Відійшов три кроки від міста і 

заблудився. У тому боці, куди ти показав, якщо хочеш знати, – місто Жда-
нов8. 

– Ні, Осипенко, – наполягав на своєму Вася. 
– Що ти, хлопче, отам наше місто, – втрутився в розмову Ваня 

Денисюк і показав зовсім у протилежний бік. 
Ця розмова привернула увагу багатьох гуртківців. Майже кожний з них 

указував іншу точку горизонту і запевняв, що якраз там рідне місто. 
Юра Волков своєї думки ще не висловлював: 
– Хіба тепер узнаєш, де са́ме місто? Навкруги однаково сніг. Місто 

заховалося десь за горбом. Ні сонечка тобі, ні диму. А все-таки додому 

потрапимо. Своїми слідами підемо назад, – бадьоро заявив він. 
– Ні, це не вихід зі становища, – сказала Наташа. – А раптом хуртовина. 

Сліди замете. Тоді що робити?  
– А компас наш де? – згадав Стьопа Лапідус. 
– Компас-то в мене, – сказав Тіма. – А якби його не було, тоді як? 
– Почекай, – вигукнув Геня Гуміров. – Хіба ми марно географію вивча-

ємо? Можна ж по дереву визначити сторони світу. 

                                         
8 Нині Маріуполь. Назву «Жданов» місто носило в 1948-1989 роках на четь компартійного 

номенклатурщика Андрія Олександровича Жданова, який у лютому 1896 там народився. 
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Побігли до одного деревця, уважно оглянули його крону Але... його 

гілля розташувалось рівномірно. 
– Як же це, – здивувалась Наташа Соколова, – я читала в книжках, що 

на деревах гілок з південної сторони більше. А воно не так. 
– І пенька свіжого тут не знайдеш. По річних кільцях можна було б 

зорієнтуватись. З півдня вони повинні бути ширшими, – міркував Валерій 

Умников. 
Біля стовбура іншого дерева кілька краєзнавців оглядали кору дерева. 

Але й тут їх спіткала невдача. Моху чи лишайника вони не знайшли. 
– От тобі й на, – розгублено промовив Юра Волков. – Так і заблудитись 

можна. 
Краєзнавці вирішили звернутись до мене за поясненням. 
Я їм пояснив, що визначити за місцевими предметами частини світу в 

наших південних степах, та ще взимку, не така вже легка справа. Досвід 

багатьох дослідників показав, що по гілках і річних кільцях взагалі не можна 

визначити частин світу.  
Виявляється, що гілки дерев розвиваються сильніше звичайно не з 

південної сторони, а там, де більше вільного простору. Так само і річні кільця 

приросту деревини навіть на одиноких деревах не завжди ширші з південної 

сторони. Це пояснюється тим, що не тільки сонце, а й вітер впливає на 

ширину кілець.  
У нашому степу не завжди можна зустріти і мох та лишайник з пів-

нічної сторони стовбура дерева. Але в природі є дуже багато ознак, за якими 

можна визначити частини світу. У нашому степу однією з таких певних ознак 

є пануючий вітер. 
– Який вітер віє у нас найчастіше? – запитав я в гуртківців. 
– Східний, – відповіло одночасно кілька голосів. 
– А тепер знову подивіться на це дерево. Що ви помічаєте? 
– Воно нахилилось, – відповіла Наташа. 
– Чому ж нахилилось? – допитувався я. 
– Я думаю, що це воно від постійного вітру нахилилось зі сходу на 

захід. А південь і північ знайти тепер зовсім легко, – сказав Вітя Баздирьов. 
Діти знову повернулись до скирти і продовжували снідати. Тільки 

Женя Пухляков, закутаний у шарфи і тілогрійки, сидів осторонь. Він нічим 

не цікавився і, одвернувшись від усіх, щось жував.  
Я здивувався, як це сувора мати відпустила Женю в похід. Щоправда, 

він був добре закутаний, від чого прів і потай страждав, бо не любив жари. 

Тримався він якось осторонь, ні з ким не товаришував. 
– Женю, а що там у тебе смачного? – хтось запитав його. 
Діти помітили, як Женя застережливо ховає сніданок і мовчить. Більше 

його ніхто не чіпав. 
Наташині подруги в похід не пішли, і вона одразу приєдналася до 

хлоп’ячого товариства. 
– Гей, кореспонденте, – гукали часто до неї. – Чи все записала? 
Дівчинка із задоволенням відповідала. Тепер вона записувала, як 
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орієнтуватися на місцевості. їй дали затишне місце, почастували. 
Раптом з висоти скирти повідомили: 
– До нас хтось поспішає на лижах. 
Схопившись на ноги, діти мимоволі задивились на вправного лижника. 
– Та це ж наш Левко Скориков! – вигукнув хтось. 
У це важко було повірити, адже Левко пропустив кілька занять, і 

раптом він опинився тут. Ще здалеку Левко помахав рукавицями, а коли 

наблизився, радісно привітався: 
– Здорові були, товариші краєзнавці! 
Привіталися хором. Левка оточили. 
Він на запитання відповідав неуважно і все шукав когось очима. 
– А ми лисиччиного зайця знайшли, – навперебій розповідали йому. – 

Тепер у нас чучело буде. 
Я збоку спостерігав цю зустріч. Помітивши мене, Левко підійшов і від-

рапортував: 
– Умовили. Прийде. 
– Кого умовили, хто прийде? – запитав я, наперед знаючи відповідь 

хлопчика і радіючи за нього. 
– Валько Дейнега прийде! «Махровий» рогатник! Він у шостому класі 

вчиться, в п’ятнадцятій школі. 
– Сподіваюся, обійшлося без кулаків? – мимоволі вирвалось у мене. 
Прямо на мене дивились розумні очі хлопчика, але відповів він 

ухильно. 
– Я тільки що від нього. Валько живе там, – і Левко махнув рукою в бік 

винограднику. 
Привал затягнувся. Уже пора було продовжувати похід. Тому подаю 

команду збиратися.  
Діти поспішно встають, і ми йдемо у великий радгоспний сад. 
 
І в зимовому сні сад був величний і красивий. Стрункі шеренги дерев 

чітко вимальовувались на сніжному фоні. Здавалося, що вони не бояться 

найсильніших хуртовин і морозів. 
На околиці саду ми побачили одиноке абрикосове дерево. Вітер не 

щадив його. Похилилась зламана вітром верхівка дерева. 
Жалюгідне і беззахисне дерево привернуло увагу всіх краєзнавців. 

Почулися вигуки співчуття: 
– Погано йому. Нещасне дерево. 
– Самітне, тому й погано. Ось у саду інша справа! – висловила свою 

думку Наташа.. 
– Це як наш Женя, – несподівано випалив Стьопа. 
– А вам то що? – буркнув Женя. – Мені й одному добре.  
І він відійшов убік. 
Чим далі ми заглиблювались у сад, тим частіше зустрічали його 

зимових мешканців. 
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Низько над верховіттям пролетів мохноногий канюк – великий 

яснокрилий хижак. Він швидко набрав висоту і спокійно ширяв у прозорому 

повітрі. Цього птаха прозвали «зимняком» не випадково. Він лише зимує в 

наших краях, а весною летить на північ.  
За зиму канюк з’їдає багато мишей. Діти зраділи цій першій зустрічі з 

птахом. Хижакові махали руками, кричали. 
– Дивіться, які гарні пташки, – несподівано вигукнув Володя Іванов. 
На вершині дерева сиділа зграйка омелюхів.  
Вони і справді були гарні: завбільшки як шпак, сірувато-бурого кольо-

ру, а на голові розкішний чубчик; кожна пір’їна їхніх махових крил закін-
чується яскраво-червоною пластинкою, а кінчик хвоста ніби спеціально 

забарвлений в яскраво-жовтий колір. 
Я сказав, що омелюхи – мешканці непрохідної тайги, які інколи 

зимують у нас в Приазов’ї.  
Ми наблизились до дерева, на якому сиділи птахи, але вони навіть не 

звернули на нас уваги. 
– У тайзі рогатників немає, – по-своєму вирішили краєзнавці. 
Ми також зустріли в саду і сірих сорокопудів, і коноплянок, і щиглів. 

Але найбільше здивував дітей птах волове очко. Це найменший зимівник 

краю, завбільшки з волоський горіх. Пташка весело посвистувала і трясла 

маленьким відстовбурченим догори хвостиком. 
– А хто тут зимує? – запитала Наташа і подала гілку, на якій паву-

тинням був обснований пучок сухого листя. 
Я зрізую ножицями «дах» будиночка і пропоную дітям полюбуватись 

мешканцями. 
– Фу, тут гусениці, – скривилась Наташа. 
– Мешканців тут чимало, можливо, сотні три, – пояснюю дітям. – Це 

зимове гніздо гусениці метелика золотогузки. Напровесні, коли дерева 

розпускають бруньки, гусінь вилазить зі свого «будиночка» і дружно починає 

нещадно їсти дерево. Дерево може залишитися зовсім без листя і плодів. 
– А що ж робити? – запитали мене гуртківці. 
– Зазвичай напровесні обрізують ці гнізда і спалюють. Але гусінь зимує 

і в мішечках з павутиння, в тріщинах кори. Її важко знищити. І тоді 

найнадійнішим помічником садівника стає синиця. Вона з’їдає цю гусінь. 
– От би тут розвішати синичники та шпаківні, – сказав Тіма. 
Його підтримали. Ми одностайно вирішили залучити корисних птахів у 

цей великий яблуневий сад. І з твердим наміром виконати своє рішення 

повернулись додому з нашого першого зимового походу. 
 

6. Шпаківні 
 
Одразу ж після походу в сад на чергове заняття гуртка Стьопа Лапідус 

приніс згорток паперу. На ньому він скопіював і збільшив до натуральної 

величини малюнки синичника і шпаківні з підручника для 7-го класу 
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«Зоологія»9 В. Ф. Шалаєва10 і М. О. Рикова11.  
Він намалював також схеми похідного спорядження: гербарну сітку, 

розправляч для комах, сачки для ловлі комах і дрібних мешканців водоймищ. 
З мого дозволу Стьопа розвішав свої малюнки у нашій кімнаті. Біля 

нього відразу зібрались гуртківці. Стьопа детально розповів дітям, як 

змайструвати будиночок для птахів і спорядження для походів. 
У той вечір ми не виготовляли шпаківень, хоч декому з гуртківців 

страшенно хотілося почати розпилювати дошки, які лежали в нашій кімнаті. 
Після ознайомлення зі схемами та кресленнями гуртківці почали 

готувати інструменти для практичних робіт. Зробили ручки до молотків, 

топорища, вирізали з паперу і картону шаблони деяких деталей шпаківні, що 

полегшило й прискорило розпилювання дощок.  
 
На черговому занятті ми вже приступили до виготовлення пташиних 

будиночків. Роботу розподілили так. Старші семикласники і частково 

шестикласники – розміряли і пиляли дошки, а менші виконували допоміжні 

роботи: вирівнювали на ковадлі цвяхи, підтримували дошки при 

розпилюванні і завжди з великим задоволенням забивали цвяхи. 
У розпал робіт, коли в нашій кімнаті стояв суцільний гамір від 

дзижчання ножівок і досить енергійного перестуку молотків, я помітив, як 

відчинилися вхідні двері і в щілині показалась фізіономія хлопчика і зараз же 

зникла. Однак двері знову відчинились, і на порозі з’явився Валько Дейнега, 
рогатник. 

На нього ніхто не звернув уваги. Ніколи було хлоп’ятам роздивлятись 

по боках. Я також намагався не виявляти особливої поспішності, щоб 

прийняти нового кружківця, тому що був уже знайомий з його характером.  
Майже поруч з Вальком працював Володя Іванов, але робота у нього не 

клеїлась. Нікому було підтримувати дошку. 
– Слухай, будь товаришем, допоможи трохи, потримай дошку, – 

раптом Володя звернувся до Валька. 
Той охоче погодився. 
Виявилось, що Володя не вміє як слід пиляти. Ножівка у нього весь час 

сповзала з накресленої лінії. 
– Почекай, хлопче, ти ж матеріал так псуєш, – затурбувався Валько. – 

Ану дай я спробую. 
– А ти вмієш? – недовірливо запитав Володя. 
– Думаю, що вмію. 
– Тоді давай, але гляди прямо пиляй, а то кособока шпаківня вийде. 

                                         
9 Цей підручник з 1949 по 1968 рік було видано 13 разів.  
10 Василь Феофілович Шалаєв (1890-1969) – педагог, методист з природознавства, доктор 

педагогічних наук (1962). З 1915 р. на викладацькій роботі у середніх навчальних закладах. 

З 1944 року був у системі АПН РРФСР. 
11 Микола Олександрович Риков (22 травня 1910 – 20 березня 1984) – радянський і російський 

вчений, педагог, біолог, доктор педагогічних наук, професор. Завідувач кафедри методики 
викладання природознавства Ленінградського державного педагогічного інституту імені 

А. Герцена (1966-1984).   
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Я вже знаю... 
Валько швидко і рівно перепиляв дошку. 
– У тебе таки добре виходить, – сказав похмуро Володя. – Давай разом 

шпаківню робити?.. 
– Давай, – погодився Валько. 
І вони взялися до роботи. 
 
До мене підійшов Левко Скориков і тихенько сказав: 
– Я ж казав прийде. Пам’ятаєте, в поході? 
– Бачу. І роботу він любить. 
Валько Дейнега став регулярно відвідувати гурток. Діти поставились 

до повернення рогатника, як до чогось звичайного. Шпаківні Валько збивав 

добре, був майстром на різні вигадки.  
Одного разу Валько приніс кусок колоди і з допомогою Васі 

Чередниченка та Вані Денисюка видовбав з неї чудову дуплянку для синиць. 

За його прикладом хлоп’ята виготовили кілька подібних дуплянок. 
Якось після заняття, коли діти одягались у вестибюлі, Валерій Умников 

знайшов на підлозі рогатку. Вона випала з кишені фуфайки Валька. 
– Твоє знаряддя? – запитав Валерій, подаючи Валькові рогатку. 
– Моє, – не вагаючись відповів той. 
– Значить, ти до цього часу з ним носишся? – суворо сказав Левко 

Скориков. 
– Та це так. Завалялась... – непевно промимрив Валько і хотів сховати 

рогатку в кишеню. 
– Ні. Давай цю штуку сюди, – простяг Левко до нього руку.  
Валько завагався, але рогатку віддав. При загальному схваленні Левко 

кинув її в грубу. Валько з жалем дивився на полум’я, яке поглинало рогатку. 
 
 

*   *   * 
 
Пташині будиночки були майже готові, залишалось тільки зробити до 

них кришки. Цим займались Тіма Зборащенко, Стьопа Лапідус і Юра Волков. 
Виготовлені шпаківні хлопці передавали Віті Баздирьову. Завгосп 

уважно оглядав продукцію, і якщо знаходив її доброякісною, то на тильній 

стороні шпаківні писав олівцем черговий номер. Під цим же номером 

записував її і в зошит 
На щойно зданій Тімою шпаківні Вітя розмашисто вивів номер 27. 
– Двадцять сім, – голосно прочитав Тіма. – Ех, мало. А садів та різних 

посадок за містом багато. Потрібні тисячі таких будиночків. Шпаки та синиці 

всю б гусінь поїли. Можна було б ще багато дерев врятувати. 
– А й справді! Скільки ми можемо зробити таких будиночків? Ну 

щонайбільше півтораста. А це зовсім мало, – відгукнувся Стьопа Лапідус. 
– А скільки в нашому місті школярів? – несподівано запитав Вітя 

Баздирьов. – Тисячі. Руки у них такі ж, як і в нас. І вільний час знайдеться. 
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– Хлопці, та це ж ідея. Велика справа, – схвильовано сказав Левко 

Скориков. – Давайте розповімо в своїх школах про наш похід у сад, про 

гусениць та про корисних птахів. Розповімо так, щоб кожний школяр зробив 

хоча б по одній шпаківні і вивісив її за містом. От тоді по-справжньому 

відсвяткуємо «День птахів». Тисячі школярів, тисячі шпаківень... 
 
До війни осипенківські школярі щороку відзначали «День птахів». Але 

після війни ця робота занепала. Ми вирішили стати ініціаторами відродження 

традиційного весняного свята і негайно взялися до роботи. Вже наступне 

заняття було присвячене підготовці гуртківців до виступів у школах.  
Краєзнавці записали основні дані про корисних птахів і про комах-

шкідників. Особлива увага приділялась птахам-дуплогніздякам: шпакові, 

синиці, які залюбки поселялись у штучних пташиних будиночках.  
Діти повинні були також закликати всіх школярів вступити в члени 

добровільного товариства охорони природи. До останнього часу членами 

цього товариства були в основному лише наші гуртківці. 
Насамперед гуртківці вирішили з допомогою класних керівників 

провести бесіди у своїх класах. 
Через деякий час ми відчули результати цієї роботи. Наш староста Тіма 

Зборащенко став ініціатором створення гуртка краєзнавців у другій школі. 

Незабаром такі ж гуртки були організовані в шостій і десятій школах. У 

багатьох школах розгорнулась робота по підготовці до «Дня птахів». 
До добровільного товариства охорони природи вступило кілька сотень 

нових членів. На це звернули увагу в міському добровільному товаристві 

мисливців і рибалок. Ініціатори цієї справи юні краєзнавці не залишились 

непоміченими. На одне із засідань нашого гуртка прибув голова цього 

товариства. Його відвідини відіграли важливу роль у дальшій роботі гуртків-
ців. Але про це далі.  

Нашою роботою зацікавились не лише вчителі, а й садоводи, робітники 

зеленгоспу. Значно зміцнів безпосередній зв’язок з школами. Тепер до пас 

дедалі частіше на заняття приходили вчителі, керівники новостворених 

гуртків юних краєзнавців. Разом з ними ми складали плани літніх походів і 

екскурсій. 
Першим відвідувачем гуртка була біолог першої середньої школи Євге-

нія Миколаївна Кругликова. Вона зацікавилась нашим задумом розвісити 

шпаківні в приміському фруктовому саду. До цього часу юннати цієї школи 

розвішували пташині будиночки лише у себе у дворі або в крайньому разі в 

міському парку. За місто не виходили. 
Побував у нас і біолог десятої школи Юрій Іванович Штань. Він 

детально ознайомився з роботою гуртка. Особливу увагу він звернув на 

гербарну сітку, яку виготовили гуртківці. Вона складалась із двох однакових 

рамочок, затягнутих сіткою з тонкого дроту.  
Гербарні сітки цікавили Юрія Івановича тому, що до цього часу в 

десятій школі для збирання рослин використовували старі книги або звичайні 

папки. Це спорядження не давало можливості зібрати хороший гербарій. 



26 

Рослини втрачали форму, ламались. 
Гербарну сітку зробили гуртківці Коля Воробйов і Валько Дейнега. 

Учитель похвалив хлопців за хорошу роботу і попросив цих гуртківців 

виготовити для школи кілька сіток, а за це пообіцяв прислати справжній 

геологічний молоток. Хлопці погодились. До того ж такий молоток нам був 

дуже потрібний для літніх походів. 
 
Якось одному мисливцеві пощастило в ополонці на лимані здобути 

цікавого птаха чорнозобу гагару. Ці птахи зрідка зимують у відкритому морі.  
Свій трофей мисливець відніс юним краєзнавцям другої школи для 

чучела. Але піхто в школі не міг набивати чучела. Тоді керівник шкільного 

гуртка юних натуралістів звернувся до нас з пропозицією провести спільне 

заняття двох гуртків у Будинку піонерів і там набити чучело. Ми погодились. 
Гості і господарі сиділи за великим столом і уважно дивились, як 

гуртківці Тіма Зборащенко і Левко Скориков вправно здирали шкуру з птаха. 

Справа ця нескладна, але потребує терпіння і уваги. Одночасно діти знайоми-
лись з інструментами та матеріалами, необхідними для виготовлення чучела. 

В ящику лежали ножиці, скальпель, пінцет, голки, вата, нитки, гіпс, дріт... 
Коли шкура була здерта, робота знайшлась для багатьох: хто рівняв і 

загострював дріт, хто виготовляв підставку для майбутнього чучела. Під 

кінець заняття чучело гагари стояло на столі в характерній позі із зігнутою 

товстою шиєю.  
Потім гуртківці розрізали тушку птаха, щоб показати дітям розміщення 

внутрішніх органів. 
– До чого це просто, – захоплювався Микола Воробйов. – У підручнику 

зоології читав, читав, і все переплуталось у пам’яті. А тут ось і серце, і 

печінка, і легені... 
Пізніше такі ж заняття ми провели з гуртківцями першої та десятої 

шкіл. Спільні заняття зблизили дітей, між юними краєзнавцями зав’язалась 

хороша дружба, спаяна єдиною метою: вивчати свій рідний край. 
 
 

*   *   * 
 
Уже в середині лютого ми відчули гостру нестачу лісоматеріалу. Було 

зроблено тільки 62 шпаківні. За нашим планом їх мало бути сто. Як бути? 
Одного разу Валько Дейнега з’явився на заняття з великим пакетом під 

пахвою. Валька зразу ж оточили. Кожний краєзнавець хотів скоріше взнати, 

що він приніс. 
– Валько, покажи-но, що там у тебе! – приставали до нього.  
Хлопець повільно розв’язав мотузок, скинув газету і поставив на стіл 

незвичайну шпаківню: 
– Моя дослідна. 
Хтось захоплено вигукнув: 
– От здорово! Така споруда сподобається птахам. 
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Витвір Валька був справді чудовим. Абсолютно кругла шпаківня була 

сплетена з якоїсь рослинності та вкрита тінистою шапкою-дахом. 
Виявилось, що Валько сплів її з рогозу, взятого зі звичайнісінького 

старого кошика. 
З того дня ми почали виготовляти подібні шпаківні зі старих кошиків. 

«Сировини» вистачало. Проте через рік ми виявили в цих шпаківнях багато 

паразитів. Довелось їх восени знімати і протруювати порошком ДДТ. 
Виготовляли ми шпаківні також із фігурних тикв, на яких звичайно 

діти вчаться плавати. 
 
 

*   *   * 
 
Напровесні до нас у гурток завітав голова міського Добровільного 

товариства мисливців і рибалок Іван Кузьмич. 
Він детально познайомився з нашим господарством, захоплювався 

складом шпаківень і довго стояв біля карти краю. Особливо його зацікавило 

в нашому плані на літо таке місце: вивчити заповідник нерестуючої риби 

«Солодкий лиман». 
– Гарний задум, – схвально відгукнувся Іван Кузьмич. 
А на прощання загадково сказав: 
– Таким хлоп’ятам варто доручити цікаву справу... 
– Яку саме справу? – запитав хтось. 
– Подумаємо, подумаємо.., – непевно відповів гість і пішов. 

 
 

7. Весна 
 
Зима в цьому році була впертою. Вже закінчилась друга половина 

березня, сонце по-весняному високо підіймалось над горизонтом, але було 

холодно. Сніжні хуртовини, як і раніше, гнали вітер приазовською рівниною. 

Здавалось, не було кінця і краю зимі. 
Важко було всидіти у місті, коли гуртківців вабили маршрути весняних 

екскурсій, виведені на нашій карті ламаними червоними лініями, а в шафі 

лежала купа новеньких гербарних сіток, сачки та інше похідне спорядження. 
Біля ста шпаківень і синичників – продукція багатоденної настирливої 

праці і дитячої кмітливості, – були акуратно пофарбовані в зелений колір і 

складені в нашій кімнаті. Тут і перша шпаківня, яку змайстрував завзятий 

рогатник Валько.  
Але весни все не було. Можна було з певністю сказати, що діти вперше 

з таким нетерпінням чекали тепла… 
 
А весна прийшла несподівано. 
Вечір був звичайний. Вирувала безнадійна сніжна хуртовина, завивав 

вітер у проводах. І мало хто помітив того вечора, що горобці більше не 



28 

ховались під стріхами, і на горищах, а над містом у передвечірніх сутінках 

особливо збуджено горлали галки. І звідки вони взялися? 
Тієї ночі подув південний вітер, а на ранок полив перший весняний 

дощ. За кілька днів розтанув сніг, зачорніли азовські кручі. Морські хвилі 

нещадно кришили жалюгідні рештки льоду, які недавно здавались могутніми 

володарями моря. І з верхівок землі до низького морського берега тисячами 

струмків стікав зимовий покрив. 
Враз ожило все навколо. Запахло смолою. То азовські рибалки смолили 

баркаси, шаланди, сітки. Вони вже покинули теплі майстерні. Починались 

«рибальські жнива» – весняна путина. 
Ще в морі плавали острівки льоду, а сейнери вже забороздили хвилі 

розбурханого моря. Вони везли до рибозаводу перший вилов. 
Зранку небо заволокли кошлаті хмари, які тепер низько пливли над 

землею. Тільки вузенька смужка блакитного неба просвічувалась на 

далекому горизонті. 
Краєзнавці недовірливо поглядали на похмуре небо. У них була зовсім 

мала надія на хорошу погоду. А час розвішувати шпаківні. Та кращого дня й 

не вибереш. Відколи почались весняні канікули, погода весь час була не 

стійка: то дощі, то сніжок прорветься. 
Одностайно вирішили йти сьогодні. Пташині будиночки зв’язали 

попарно шпагатом – так зручніше нести: перекидали через плече, щоб один 

був спереду, а другий –  ззаду. Можна було і вирушати. Чекали старосту. 
Задихавшись, у двір вбіг Тіма. На ньому морський бушлат, з-під якого 

несміливо визирає смугаста тільняшка. 
– Прошу пробачення! Затримався, – відзвітував він перед усіма. – Брат 

приїхав. З флоту, чорноморець. – Очі хлопчика блищали від захоплення. 
Хлоп’ята із заздрістю оглядали бушлат, цікавились: 
– Справжній? Матроський? 
– Факт! І тільняшка теж. Брат подарував, – повідомив Тіма, заохочений 

загальною увагою. 
Десь узявся великий собака. 
– Альба! – закричали з усіх боків.  
Пес радісно закрутив обрубком хвоста і підбіг до Толі Кравцова. 
В одне із занять до нашого гуртка прийшов Толя Кравцов. Він говорив 

мало, майже ні з ким не товаришував, але відразу завоював авторитет як 

прекрасний столяр. Шпаківні збивав швидко і добре. Майже всі краєзнавці 

побували його підручними.  
А під час одного заняття гуртківці несподівано почули якесь вищання. 

Я відчинив двері і побачив у коридорі великого пса.  
Собака не звернув на мене ніякої уваги. Він сидів в очікувальній позі, 

ніби прислухався до і виття пилок і стукотіння молотків, які доносилися з 

кімнати. 
– Чий собака? – запитав я. 
– Альба?! Це мій пес, – вигукнув Толя. 
З того дня минуло багато часу. Собака часто бував у нашому гуртку. 
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Поки Толя працював, він годинами лежав у кутку кімнати на стружках і 

терпеливо чекав. Собаку полюбили. Кожний краєзнавець вважав своїм 

обов’язком почастувати пса чимось смачним. 
 
Ось і зібрались усі гуртківці. Не було лише Валька Дейнеги. Як тільки 

почалась весна, він перестав відвідувати гурток. Його знову бачили з 

рогаткою у міському парку...  
У супроводі Альби група вирушила в дорогу. 
Знову ми в радгоспному саду. Хоч і зникло біле покривало з нього, 

сірий був сад. Та зовсім інакше в його вітах шумів вітер. Він доносив до нас 

пряний запах весни. 
Після короткого відпочинку краєзнавці приступили до розвішування 

пташиних будиночків. Нагадую їм, що розвішувати шпаківні можна лише у 

вітростійкій смузі (у посадці), а не на фруктових деревах. 
Проте Стьопа підвісив шпаківню і на знайомій нам по зимовому 

походу самітній абрикосі. 
– Знай, – сказав Стьопа, звертаючись до дерева, як до приятеля, – ми не 

забули тебе. Незабаром і тут посадять сад. Заживеш. – Хлопчик ласкаво 

погладив долонею по стовбуру. 
Цікаво спостерігати за роботою краєзнавців. На перший погляд, усі 

працюють, бігають, метушаться, але варто придивитись, і помітиш: до справи 

ставляться вони по-різному.  
Ось виліз на дерево Левко. Перед тим, як повісити шпаківню, він 

уважно оглядає гілки, вибирає найзручнішу і на ній міцно закріплює 

шпаківню. Так працюють і Геня Гуміров, Наташа Соколова, Баня Денисюк, 

Стьопа Ланідус. 
А ось Юра Волков. Він з горем пополам виліз на дерево, але шпаківню 

випустив з рук. Незадоволений сповз на землю. Намагається знову вилізти, 

тримаючи в одній руці шпаківню, – та нічого не виходить. 
Нарешті здогадався прив’язати до пояса шпагат, яким прикріпив 

шпаківню. Але, як і слід було чекати, прив’язав погано. Доліз до половини 

стовбура, а шпаківня відв’язалась і знову впала на землю. На цей раз у неї 

відірвалась кришка.  
Юра зліз на землю і оглянувся: чи ніхто не бачить. Він кинув поламану 

шпаківню в кущі і взяв цілу. 
Підходжу до Волкова і запитую: 
– А що це за шпаківня валяється в кущах? 
– У кущах?.. Не знаю, – спокійно відповів Юра. 
– Як не знаєш? Ти ж сам її туди кинув!.. 
Після цих слів Юра Волков несподівано... «прозрів»: 
– Ах, та шпаківня, що в цих кущах?.. Вона ж не годиться. Кришка 

відірвалась. 
Після мого розпорядження негайно відремонтувати шпаківню Юра 

неохоче бере її і йде до завгоспа за молотком і цвяхами... 
А Коля Воробйов любить працювати так, щоб усі захоплювались. 
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Умоститься серед гілок на дереві і кричить на все горло, мовляв, подивіться, 

який я герой.  
Женя Пухляков взагалі не зміг вилізти на дерево: тілогрійки зава-

жають. Кричав він і метушився більше за всіх. Я радий і за це. Звик він трохи 

до колективу. А спочатку прямо біда була з ним – завжди сам. 
Близько двох годин у саду лунали голоси краєзнавців. Нарешті діти 

повісили останню шпаківню і задоволено оглянули наслідки своєї праці. А 

вони були помітні.  
За моєю командою радісно схвильовані краєзнавці вирушили до 

південного схилу стародавнього морського берега. Там у мене на прикметі 

була ділянка цілинного степу. Тільки сходить сніг з землі, а цілина вже 

зеленіє, зацвітає гусяча цибуля. Прекрасне місце для збирання гербарію 

ранніх рослин. 
Наша колона розтягнулась. Частина хлопчиків у супроводі Альби 

зникла в яру. Дівчатка йдуть поруч зі мною. І мені подобається, як вони 

бадьоро крокують по весняних калюжах у важких гумових чоботях. 
Над головою співає жайворонок. Дівчатка весь час намагаються 

розгледіти співака. Прикриваючи очі долонями, вони дивляться в небо, але 

нічого не бачать: заважає сонце. 
Несподівано з яру донісся крик. Перескакуючи через кущі і калюжі, ми 

поспішаємо туди. 
А в яру трапилось ось що. Якимось чудом Жені пощастило спіймати 

живого ховраха. Хлопчик кинув звірка в яму, наповнену водою. Серед ями 

плавав лід. За ховрахом кинулась Альба і несподівано зникла під крижиною.  
Неминуча загибель загрожувала собаці. Женя Пухляков злякався. Він 

забігав навколо ями: 
– Сюди! Скоріше сюди! – кричав він товаришам. 
Прибіг Тіма Зборащенко і, не роздумуючи, скочив на крижину. Вона 

тріснула, і хлопчик занурився по плечі у холодну воду. Рядом з ним виринула 

собача голова. Тимофій схопив пса за нашийник і витяг на берег.  
У цей час до місця події підбігли я з дівчатами. 
Тіма розмахував руками, намагаючись зігрітись. Зі справжнього 

чорноморського бушлата стікали каламутні струмки води. Альба качалась по 

землі. А Женя Пухляков круглими очима дивився па Тіму і схвильовано 

шепотів: 
– 3 глузду з’їхав... За собакою у воду. 
Женю смикнув за рукав Геня Гуміров: 
– Замовч, Жеко! Сьогодні за собакою, а завтра за людиною. Зрозумів? 
Та Женя це не розумів. Він лише продовжував щось бубоніти. 
Я сказав Тімі, що за своєю природою його вчинок благородний, навіть 

героїчний. Він свідчить про високі моральні якості хлопчика, але за собакою 

йому не варто було стрибати в льодову воду, ризикуючи своїм життям.  
Треба було вдатися до термінових заходів, щоб відігріти Тіму, 

висушити одяг. На щастя, серед виноградників виднілася землянка. 
– Бігом до землянки, – скомандував я. 
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Біля землянки сидів маленький рудовусий сторож. Він жив тут цілий 

рік. Прикриваючись долонею від сонця, сторож з цікавістю спостерігав за 

нашим перебігом. Але коли ми коротко розповіли йому про те, що трапилось, 

він вправно підхопив Тіму під руки і повів до землянки, примовляючи: 
– Це буває. Ми його зараз по-мисливському відігріємо. А ви теж 

заходьте, моя хата всіх умістить. 
Хлопці заходили до землянки. Я став біля дверей. Підійшов Левко. Він 

нахилився до мене і прошепотів: 
– Це Вальків батько, Федір Васильович Дейнега. 
Землянка була дійсно просторою. Вздовж стіни стояли довгі лави. 

Посередині стіл. Улітку тут, мабуть, відпочивали робітники радгоспу. 
Тимофій Зборащенко встиг уже переодягнутись у сухий одяг. Федір 

Васильович, націлюючись оком, поспіхом наливав у склянку з різних пляшок 

якусь рідину Повернувшись до мене, сторож посміхнувся: 
– Мій еліксир всяку простуду вижене. 
Тіма одним духом випив «еліксир». Важко було утриматись від сміху, 

як він скривився. 
– Закутайся в кожух та біля груби посидь пів годинки. Як з гуся вода, 

простуда вийде! – мовив господар. 
До груби притиснулась і Альба. Я побачив, як вона лизала руку своєму 

рятівникові. 
Я прошу сторожа вийти на хвилинку, щоб поговорити наодинці. Федір 

Васильович не здивувався моїй пропозиції. Коли ми вийшли надвір, я 

запитав: 
– Валько – це Ваш син? 
– Так, мій! – сказав він і з смутком додав: – Тільки мій. Мати померла. 

А хлопчина у мене бойовий. В якийсь гурток зимою ходив. Тепер не ходить – 
навесні і тут, на виноградниках, весело. 

– Він був членом нашого гуртка, юних краєзнавців, – сказав я. 
– Як це краєзнавців? – не зрозумів Федір Васильович. 
– Свій край вивчаємо. Птахів оберігаємо, – пояснюю йому. 
– Розумію, розумію, – поспіхом сказав він. – Я й сам у сезон 

полюванням бавлюсь. Тут благодать, лимани поруч. А хлопець теж до 

рушниці привчається. Даю інколи одностволку жайворонків та там іншу 

дрібноту постріляти. Хай навчається. Мисливське око змалку виробляти 

треба. Промишляє він і з рогаткою. Влучно б’є. Але це дитяча забава. 
– Ця дитяча забава до добра не доведе. Хлопчик знищує корисних 

птахів та часто і віконне скло б’є... 
Федір Васильович перебиває: 
– Вигадки все це! Рогатка – то дрібниці. І говорити про неї не хочу 

Хлопчина дрібноту різну б’є. 
Проте Федір Васильович пообіцяв мені умовити сина повернутися в 

гурток. Але я відчув, що ця обіцянка була нетвердою. 
Так воно н вийшло. Валько більше не з’являвся на заняття гуртка. 

Щоправда і в парку ми його не бачили. Він икакр промишляв за містом. 
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Птахів було багато. Почався весняний переліт. «Важкуватий цей Вальок», 

часто думав я. Погано почував себе і Левко, але він відмовчувався. 
 
 

*   *   * 
 
У самий розпал весни гуртківці одержали поштову картку. В ній, як у 

телеграмі, коротко писалось: 
«Шановні хлоп’ята! 
Міська рада добровільного товариства мисливців і рибалок звертається 

до вас з проханням взяти на літній період шефство над заповідником 

«Солодкий лиман». Мисливський будинок і три човни будуть надані у ваше 

розпорядження. Згоду повідомте. Деталі пізніше».  
Нам траплялась нагода здійснити свій план – вивчити заповідник. 

Зрозуміло, ми дали згоду з тим, щоб улітку, після закінчення екзаменів, 
переселитись у мисливський будиночок на «Солодкому лимані». 

 
 

Частина друга 
 

1. Мисливський будиночок 
 
Одного квітневого дня ми прибули до Солодкого лиману, щоб 

оглянути літню базу. Доглядач заповідника нерестуючої риби Василь 

Микитович, який жив у мисливському будиночку, мав ознайомити гуртківців 

із заповідником та розповісти про нашу літню роботу. 
Вузенькою стежечкою, що звивалася серед боліт, ми підійшли до 

будиночка мисливців. Але на дверях висів замок – Василя Микитовича не 

було. Тоді ми вирішили самі оглянути цю дивну споруду серед озер.  
Діти з цікавістю оглядали навколо і дивувалися, що будиночок весь був 

очеретяний. Не тільки стіни, а й двері, навіть паркан і ворота були з очерету. 
Будиночок стояв на березі невеличкої затоки, від якої в усі боки 

відходили і губилися в очеретах канали. У бухті стиха погойдувались 

плоскодонні мисливські човни, приковані до стовпа іржавими замками. 

Кілька перекинутих човнів лежало на березі.  
При нашому наближенні до бухти у воду шарахнули лупаті жаби, а з 

очеретів пурхнула зграйка чирок-свистунів. 
Тіма Зборащенко зачерпнув котелком води і кілька разів ковтнув. 
– Зовсім вода не солодка, – скривився він. – А лиман чомусь Солодким 

зветься. 
– А ти, хлопче, мабуть, думав, що тут без цукру чайо́к попивають? – 

почувся десь ззаду густий бас. 
Усі обернулися. Поблизу стояв високий старик у гумових чоботях, 

морському кітелі та досить-таки пошарпаному капітанському кашкеті, з-під 

якого на нас дивилися сірі, трохи насмішкуваті очі. 
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– Здоровенькі були! – прогудів він, беручи під козирок. 
– Здрастуйте, – різноголосим хором відповіли краєзнавці, здивовано 

розглядаючи незнайомого. 
– Будьмо знайомими, – ховаючи у розкішних вусах посмішку, сказав 

він. – До ваших послуг Василь Микитович, доглядач тутешніх угідь. 
– А ми до Вас! – загаласувала з усіх боків дітвора.  
– Ми ціле літо тут житимемо, будемо допомагати Вам як шефи, – 

пояснила Наташа Соколова.  
Єгеря Василя Микитовича оточили, як старого знайомого. Але він 

підморгнув мені і з удаваною суворістю запитав: 
– А ви ж хто такі будете? 
– Ми... – затнулась Марина Сватенко, – краєзнавці. 
– А-а-а, краєзнавці, – протяг старий. – Радий, радий. – Значить, разом 

службу будемо нести. Мені вже переказували: жди, мовляв, помічників. 

Дочекався-таки, – і він задоволено розправив вуса. 
За якихось півгодини старий ознайомив нас зі своїм нескладним гос-

подарством. Показав вишку, звідки добре було видно підступи до заповід-
ника, невеличку метеорологічну будку, човни, сарай.  

Потім усі пішли оглядати житло. Будиночок був поділений на дві 

неоднакові частини. У меншій жив Василь Микитович, у більшій на час 

полювання розташовувались мисливці, а тепер її призначили для нас. Вона 

складалась із трьох розділених перегородками кімнат: однієї великої – 
їдальні, – і двох менших – спалень. 

Ми вийшли на широкий буйно порослий кермеком і кінським щавлем 

пустир біля будиночка. Він не привернув уваги краєзнавців. Тільки Наташа 

Соколова виколупнула трохи землі, пильно оглянула її з усіх боків, а потім 
дбайливо загорнула у носову хустку.  

Проте більшість краєзнавців залишились байдужою до її дій, ніби й не 

бачили цього. 
Юра Волков висловив загальний настрій: 
– І що ми робитимемо у цьому болоті? Хіба що жаб дражнитимемо? 
До нього підбігла Наташа і ткнула під самісінький ніс грудку землі: 
– А оце бачиш? 
– Бачу. Болотяна земля. Не осліп, – часто закліпав повіками хлопчик, не 

розуміючи, до чого ця розмова. 
– Земля! Правильно. Але яка земля? Наташа на мить замовкла, 

добираючи необхідні слова. – Це ж золото! Розумієш? Мул! На цьому 

пустирі такі огірки та помідори ростимуть, яких ти й не куштував, – пояснила 

дівчинка із запалом. 
– А й справді! Перекопати пустир, а вода – поруч. Добру городину 

можна вирощувати, – пожвавішав Левко Скориков. 
Тепер пустир зацікавив усіх. Діти копирсалися в землі, брали в руки 

вологі грудочки і уважно розглядали їх, хоч нічого особливого при цьому і не 

знаходили. Стоячи осторонь, ми з Василем Микитовичем з інтересом 

стежили за краєзнавцями. 
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– Хороша дітвора, – сказав старий. – З такими діла будемо творити у 

заповіднику. А в землі я не люблю колупатися. Не звик. От море... 
Потім Василь Микитович запросив нас до свого житла. Гуртківці ледве 

втиснулись у невеличку кімнату, внутрішній вигляд якої дуже нагадував 

каюту морського корабля. Замість вікон тут були ілюмінатори. Біля стелі 

висів великий карбідний ліхтар. Такі ліхтарі звичайно встановлюють на буях 

біля морського порту.  
У кутку стояв письмовий стіл на точених ніжках, поруч – металеве 

ліжко. На стінах різні прилади: барометр, термометр, бусоль, лот і тому 

подібне. Між ілюмінаторами у дубовій рамі висів портрет: молодий Василь 

Микитович стоїть у повній формі боцмана далекого плавання. Нижче – 
велика карта дельти річки Берди – території заповідника. 

Поки я розглядав це дивне житло, хлоп’ята закидали єгеря градом 

запитань, так що він ледве встигав відповідати. 
Нарешті усадивши дітей, господар витирає рукавом спітніле чоло і 

полегшено зітхає. 
– Ху-у, немов комарі насіли, – посміхається, – встигнете ще... І про 

ліхтар довідаєтесь, і про прилади... А зараз кілька слів про те, чим ми будемо 

тут займатися. Хочу вас, наших шефів, увести в курс справи, розповісти 

дещо про заповідник і про наші спільні завдання. 
 
 

2. Із розповіді Василя Микитовича 
 
Василь Микитович повідав гуртківцям про заповідник «Солодкий 

лиман», яким він опікується, деякі факти. 
Від Сивашів і до міста Таганрога берег Азовського моря являє собою 

звивисту лінію одноманітних суглинкових круч.  
Південно-західні і західні шторми часто підмивають високий морський 

берег, і тоді виникають величезні обвали. У море сповзають брили суглинків, 
утворюючи в прибережній зоні химерні нагромадження, що нагадують руїни 

середньовічних замків. 
Різноманітності узбережжю надають азовські коси, які утворилися 

внаслідок багатовікової спільної дії моря і річок. Вони іноді на десятки 

кілометрів врізаються в море. Приазовські річки зруйнували кристалічний 

масив Азовсько-Подільського пасма і винесли в море величезну кількість 

кварцового піску, з якого невтомні трудівники-хвилі намили мілини.  
Саме так утворилися Бирюча, Обіточна, Бердянська, Білосарайська та 

інші коси Північного Приазов’я. Потомствені трудівники моря рибалки 

перетворили ці позбавлені життя піщані пустелі у чудові куточки з вино-
градниками і садами. 

Та море і досі ні на хвилину не припиняє своєї діяльності. Воно 

водночас і руйнує, і створює. Вже в наш час море вносить серйозні поправки 

у свою попередню роботу. Не так давно хвилі розмили Бирючу косу навпіл. 
У результаті утворився острів Бирючий, широко відомий як заповідник 
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оленів, і коротка піщана мілина. 
Зрідка на короткий час перемивається і наша Бердянська коса. І тоді 

жителі рибальського селища стають справжніми остров’янами. Будь-який 

зв’язок з сушею припиняється. На сейнерах жителям щойно утвореного 

острова доставляються продукти харчування, сітки, а на материк; морем 

вивозять виловлену рибу.  
Але минає деякий час, і ці ж самі старанні майстри – азовські хвилі, 

заносять піском водорий, і знову рівними піщаними косами мчать на материк 

автомашини, ідуть пішоходи. 
Дуже мальовничі і своєрідно грандіозні дельти приазовських річок. 

Серед них гирло річки Берди – Солодкий лиман, – чи не найкращий куточок 

Північного узбережжя. 
Якщо погожого весняного дня зійти на найвищу точку крутого 

західного берега лиману – Ближній шпиль, – то перед нами постане справді 

велична картина. Широка дельта густо поросла струнким розкішним 

очеретом, між яким голубіють круглі блюдечка озер і протоки.  
На південь від гирла широкою смугою виблискує та іскриться на сонці 

море. А ген-ген удалині синіють руїни старовинної фортеці імені святого 

Петра. Відмежоване зі сходу і заходу крутими берегами, гирло річки 

тягнеться далеко на північ. 
І над усім цим простором тисячі і тисячі різноманітних птахів. Високо 

в небі летять на північ табуни качок. На горизонті повисли довгі ключі 

крикливих гусей. Усюди сріблястими зграйками з величезною швидкістю 

проносяться кулики. А серед озер, немов статуї, стоять терплячі мисливці за 

жабами – чаплі. 
Та не тільки пташиним співом наповнюється напровесні цей чудовий 

куточок. Давайте подивимося, що діється в цей час на гирлі – головному 

каналі, яким усі ці численні водойми сполучаються з морем. 
Піниться і вирує вода в каналі. На її поверхні раз у раз виблискують 

зеленуваті спини спритної тарані, величезних зубастих судаків, блискавкою 

проноситься срібляста шемая. 
Весна – пора нересту. Цінні промислові азовські риби виводять своїх 

численних нащадків тільки в прісних водоймищах. На початку весни з 

широких морських просторів сюди, до гирла, назустріч каламутним потокам 

річкової води, прямують косяки риби.  
Можна з певністю сказати, що більшість риб Північного Приазов’я 

народились і провели перші дні свого життя у Солодкому лимані. Тому з 

метою збереження мальків риб гирло річки Берди – Солодкий лиман, – 
оголошено державним заповідником нерестуючої риби. 

Як же утворився лиман? 
Ще кілька сот років тому на цьому місці, де зараз лиман, вирувало 

море. Морська затока врізалася у материк на кілька кілометрів. Перші 

поселенці, що з’явилися у цих краях близько двохсот років тому, по-
варварськи вирубали у верхів’ях річки Берди дрімучий ліс, зорали цілину.  

І тоді дощові та талі води розмили спушений шар ґрунту. Берда 
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підхопила і винесла в затоку величезну кількість мулу. Мул осідав на дні 

тихої затоки, а вона поступово міліла. Так морська затока перетворилася у за-
рослий очеретом лиман, глибина якого не перевищує 100 сантиметрів.  

І тепер, під час весняного паводка, у заповіднику часто виникають 

мілкі озерця і острівці, а водоймища зникають. Існуюча карта заповідника 

уже не відповідає дійсності. Вона була складена 8 років тому.  
На шефів покладається цікаве і важке завдання: допомогти уточнити 

карту заповідника, перевірити глибину озер, відкрити нові острови і 

водоймища. 
У весняну повінь нерєстуюча риба, зокрема тараня, шемая, судак і, 

особливо, коропи, запливають у найвіддаленіші водоймища і там викидають 

ікру. Влітку рівень води різко падає, і частина водоймищ відокремлюється 

від загальної системи. І тоді в цих озерцях мальки риби приречені на 

загибель. Вони не зможуть восени «скотитися» в море. 
Отже, друге завдання краєзнавців виявити відокремлені водоймища і, 

по можливості, вжити заходів для врятування мальків риби. Для цього треба 

сполучити ровами ці озерця з загальною системою. 
У 1946 році в очерети заповідника з Уссурійського краю був завезений 

для акліматизації цінний хутровий звір – уссурійська єнотоподібна собака. 

Вона добре прижилася в очеретах і швидко розмножується. Крім того, в 

очеретах водяться лисиці, а на островах цінні мисливські птахи: крижні, 

чирки, лисухи12, на піщаних мілинах – кулики і мартини. 
Третє завдання краєзнавців охороняти хутрових і пернатих мешканців 

заповідника від руйнівників гнізд та любителів виловлювати молодих звірків. 
– До останнього часу, – сказав наприкінці своєї розповіді Василь Мики-

тович, – від таких хлоп’ят, як ви, ми зазнавали лише шкоди: то руйнують 

качині гнізда, то виловлюють ікру риби, то нищать птахів...  
Діти переглянулися між собою. А господар завершив: 
– А від вас, гуртківців, які вивчають і люблять свій край, ми, праців-

ники заповідника, чекаємо ділової допомоги. Тут ви побачите багато для вас 

цікавого і корисного. Але попереджаю: не заходьте далеко в очерет. Тут є 

такі хащі, що туди заберешся, а назад і дороги не знайдеш... 
 
 

*   *   * 
 

З неослабною увагою вислухали юні краєзнавці розповідь Василя 

Микитовича. Вони були задоволені, що па них покладались такі важливі 

завдання, і помітно пожвавішали. Тіма запропонував негайно вирушати 

човнами па лиман для відкриття нових островів і озер. Але я заборонив 

виїжджати одразу: у нас було ще багато невідкладних справ на суші. 
Не гаючи дорогоцінного часу, ми взялися за роботу. Василь Микитович 

спорядив нас відрами, віниками, ганчір’ям, і ми насамперед почали наводити 

порядок у будинку: обмітали павутиння, мили підлогу, витирали шибки.  
                                         
12 Лисуха – Лиска звичайна (Fulica atra) – невеликий водоплавний птах родини пастушкових.  
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Очолювали ці роботи Вітя Баздирьов та Іра Федорець. Наташа з 

групою гуртківців у цей час хазяйнувала на пустирі. Дівчинка спритно 

розпланувала майбутні грядки, і під її керівництвом уже почали скопувати 

ділянку.  
Я мимоволі милувався Наташею. Скільки завзяття, скільки любові до 

землі, до сільського господарства було у цієї міської семикласниці! Та це й 

не дивно. Батько Наташі агроном. Він багато років працював у одній з МТС 

Приазовського краю, а потім перейшов на роботу до міста.  
Та з кожним роком він усе більше й більше сумував за землею. Свою 

тугу за широким степом, свої знання батько довіряв дочці. І в душі цієї 

білявої, завжди веселої дівчинки зародилось пристрасне бажання присвятити 

своє життя сільському господарству.  
Часто Наташа розповідала про свою мрію подрузі Марині. Вони разом 

записалися у краєзнавчий гурток. Але Марина, хоч і палко підтримувала 

Наташу, але потайки мріяла про консерваторію. 
Повертались додому пізно ввечері. Всі були радісно збуджені новими 

враженнями і розпочатими справами. Але зараз вирішили спрямувати свої 

сили на інше: незабаром розпочнуться весняні екзамени в школах.  
Треба якнайкраще підготуватись, щоб не осоромити свого класу і не 

втратити права і надалі брати участь в роботі краєзнавчого гуртка. А там і 

літо. Скільки цікавих справ їх чекає попереду!.. 
 
 

*   *   * 
 
Після шкільних екзаменів наш краєзнавчий гурток переніс свою роботу 

на Солодкий лиман. 
Ми ще раз детально ознайомилися із заповідником і шефськими 

обов’язками, а потім вирішили скласти новий план роботи. Відповідно до 

нього всіх гуртківців поділили на три бригади. 
До першої бригади, яку очолював Тіма Зборащенко, ввійшли такі 

семикласники: Стьопа Лапідус, Валерій Умников і Коля Воробйов. А зав-
данням цієї бригди було: уточнити карту заповідника, виміряти глибини 

лиману та площі основних водоймищ і островів, стежити за нерестом риби. 
На допомогу сторожам заповідника організували другу бригаду. До неї 

увійшли молодші гуртківці, переважно шестикласники. Очолив вартових 

заповідника Левко Скориков. 
Третя бригада була найбільшою. Вона складалася з п’ятикласників. На 

неї покладався обов’язок виростити на пустирі овочі для харчування 

населення бази. Природно, що очолила цю бригаду Наташа Соколова. 
Завгоспу гуртка Віті Баздирьову доручили заготівлю продуктів та інші 

господарські справи. 
Щоденно зі складу бригад виділяли по черзі трьох кухарів. Необхідний 

посуд і одяг кожний узяв з собою. 
Ми встановили такий розпорядок дня: підйом, фіззарядка, сніданок, 
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практичні роботи, обід, самостійна робота, політінформація, читання газет, 

вечеря, відбій. 
Не забули ми і про школу. Кожен краєзнавець зобов’язаний був 

підготувати для біологічного кабінету своєї школи якийсь подарунок: чи то 

колекцію комах або молюсків, чи то гербарій або чучела птахів, чи то 

формалінові препарати риб, земноводних або рептилій.  
Крім того, ми вирішили запросити до нас на базу юних краєзнавців 

різних шкіл з тим, щоб разом побувати на екскурсії у заповіднику, зібрати 

колекційний матеріал та колективно виготовити наочне приладдя для шкіл. 
Не забули ми й про нашу мрію: організувати свій піонерський 

краєзнавчий музей. Експонати для музею мали збирати всі гуртківці. 
 
 

3. Літо 
 
Стояли жаркі липневі дні. На Солодкому лимані піднялися стрункі 

очерети. Замовк пташиний галас над озерами. І взагалі пернаті мешканці 

зникли. Терпеливо сиділи на гніздах у хащах очерету лише кулики, чаплі, 

крижні. Незабаром мали з’явитись пухнасті малята.  
Зате шумно зараз у лігвах уссурійських єнотів і лисиць: народились 

неспокійні нащадки. А зайчата, які народились у березні, вже самостійно 

виходили у далекі прогулянки. 
Мисливський будиночок змінився до невпізнання. Гуртківці скрізь 

навели зразковий порядок: двір підметений, цвітуть клумби квітів, чистими 

віконцями виглядає очеретяний будиночок. 
 
Тимофій Зборащенко підійшов до жердини, яка високо здіймалася над 

дахом будинку, і потягнув за шнурок. Над базою на вітрі затріпотів червоний 

вимпел. Гучними вигуками і аплодисментами зустріли краєзнавці цей 

умовний сигнал, який означав, що на лиман випливали човни.  
Сьогодні був перший виїзд гуртківців без єгеря Василя Микитовича. 

Два плоскодонні човни повільно попливли каналом. 
У човнах стояли з баграми наші «моряки»-картографи. На головах у 

них, як і належить морякам, безкозирки, а Тіма був ще й у смугастій 
матроській тільняшці. 

– Чудово! Заздрю їм! – захоплено вигукнув маленький Ваня Денисюк.  
Інші мовчки зітхнули: що не кажіть, цікава це справа – вирушати на 

відкриття нових островів і озер, але не всім пощастило поїхати... Незабаром 

човни зникли в очеретах, і краєзнавці розійшлись кожен у своїй справі: хто 

на город, хто зміняти вартового на вишці, а хто на кухню. 
А тим часом човни випливли у відкритий лиман. На передньому 

орудував багром Стьопа Лапідус. Він намагався штовхати човен уперед, але 

той крутився на місці. З одного боку штовхне – човен повертається у 

протилежний бік; з другого спробує – човен знову крутиться, але не 

просувається вперед ні на крок.  
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Закрутилось і суденце, яке йшло у кільватері. Тут багром правив Вале-
рій Умников. 

Стьопу змінив Тіма. Він умів керувати човном у морі веслами, але 

багром – це інша справа. Тіма енергійно відштовхував човен, але безрезуль-
татно: човен крутився на місці. 

Намагаючись сильніше штовхнути човна вперед, Тіма тільки глибоко 

загнав багор у мул. Хлопець тоді щосили рвонув його назад. Багор вирвався, 

проте Тіма полетів за борт. 
Повернулись наші моряки з першого походу у досить неприглядному 

вигляді, але бадьорого настрою не втрачали. 
– Нічого, навчимося володіти цими баграми, – сказав Тіма. 
 
Хлопці тренувались на мілководному лимані три дні підряд. І все-таки 

оволоділи мистецтвом управління човна багром, а вже на четвертий день 

вийшли у плавання. 
Тіма розгорнув карту заповідника і тепер, пропливаючи озерами і 

протоками, детально звіряв її. 
Біля невеличкого порослого очеретом острівка наші юні дослідники 

вирішили відпочити. Підпливаючи до берега, Стьопа машинально глянув на 

карту і застиг від здивування. 
– Хлопці, а де це ми знаходимось? – запитав він хриплим від 

хвилювання голосом. 
– Як це де? У лимані круглому, – спокійно відповів Тіма. 
– Ура-а! Відкриття, – несподівано вигукнув Стьопа. 
Товариші здивовано дивились на Стьопу, а він усе продовжував 

вигукувати, спробував навіть затанцювати, мало човен не перекинувся. 
– Тихше, тихше, – захвилювався Тіма. – Яке відкриття?! Поясни нам! 
– Подивись на карту! – збуджено відповів Стьопа. 
Тіма глянув. Круглий лиман значився на карті без острова. 
– Так ми ж пришвартувались до нового острова! Як же це я не помітив? 

– сказав Тіма, поправив безкозирку і вигукнув: – Поздоровляю з першим 

відкриттям, друзі! 
Хлоп’ята задумались. Треба було виміряти площу нового острова. А як 

це зробити? В їхньому розпорядженні був лише шнур, поділений вузлами на 

метри. 
– Доведеться до геометрії вдатись, – сказав Валерій Умников. – Для 

чого ж ми її тоді вивчаємо? 
– Правильно, геометрія допоможе, – підтвердив Коля Воробйов, – 

треба лише пригадати формулу площі круга. Острів же круглий. 
– Площа круга, так... – пригадав Тіма, – ага, ось: «пі ер квадрат». 
– «Пі» дорівнює трьом цілим і чотирнадцяти сотим, – пригадував 

Валерій. – Тепер нам треба виміряти діаметр острова шнуром, потім поділити 

це число навпіл і одержимо «ер». А потім по формулі – і все в порядку. 
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Невтомно борознили лиман наші дослідники. На їхньому рахунку вже 

було кілька відкриттів. Хлопці-картографи занесли на карту заповідника два 

нові острови і озерце.  
І треба було бачити, з якою урочистістю  доповідав Тіма Зборащенко 

на загальних зборах гуртка про землі і водоймища, вперше відкриті його 

бригадою. Щоправда, острівки, разом узяті, займали лише сотню квадратних 

метрів, а озерце й того менше, але нові «землі» і «води» були відкриті ними.  
Першовідкривачі, як і належить, дали островам свої назви «Піонер» і 

«Очеретяний», а озерові  – т«Мокре». 
 
 

*   *   * 
 
Зник пустир біля мисливського будиночка. Тепер тут, на квадратних 

грядках, тяглася до сонця цибуля, цвіли огірки, розкинула соковите листя 

капуста, а редиску вже зібрали для сніданків.  
Та не так легко все це нам давалось. Під час занять у школі гуртківці 

приходили до очеретяного будиночка лише в неділю і, зрозуміло, не завжди в 

повному складі. Але всі у бригаді Наташі знали своє місце і працювали 

сумлінно. Діти не тільки скопали ділянку, але й прокопали сюди рів від 

затоки, що значно полегшило поливання городу.  
А на вишці цілий день маячіла фігура когось із вартових. Це хлоп’ята з 

бригади Левка охороняли спокій пернатих і хутрових жителів заповідника. 
 
 

*   *   * 
 
Тиха, худенька шестикласниця Іра Федорець працювала у городній 

бригаді. Від своїх подруг вона нічим особливим не відрізнялась. Але ось 

одного разу хлоп’ята десь у хащах очерету знайшли чаплю з перебитою 

ногою і принесли її на базу. Поклали чаплю у порожню діжку, кинули туди 

скоринку хліба, а самі пішли і до самого вечора не згадали про птаха.  
Уже ввечері Іра випадково знайшла цю скалічену чаплю, вправно 

перев’язала зламану ногу і перенесла хвору в гараж. Потім попросила 

хлопчиків наловити у старе відро жаб і поставила його біля птаха. На ранок 

жаб не стало: їх поїла чапля. Вона відчувала себе значно краще. 
Через день на базу принесли уссурійського єнота. Звір, очевидно під 

час бійки, втратив око. Його підібрали хлоп’ята з бригади Тіми на далекому 

острові у важкому стані. Єнот настільки був виснажений, що ледве рухався.  
Іра взялась за лікування єнота. Тепер, якщо хлоп’ята знаходили у 

заповіднику скалічених птахів і звірят, то переносили їх у гараж, який з 

часом перетворився у своєрідний госпіталь. З великим піклуванням і 

терпінням дівчинка рятувала життя тваринам. Це вона робила так вправно, 

ніби все життя займалась лікуванням тварин.  
Так Іра Федорець, до цього часу малопомітний член колективу, 
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знайшла своє покликання. Інакше, як захоплено «наш лікар» діти її тепер і не 

називали. Але Іра, як і раніше, була скромна і тиха, а у вільний час так само 

допомагала городникам. 
Не так швидко знайшов своє місце у гуртку Женя Пухляков. Спочатку 

хлопчик приєднався до бригади юних дослідників. Він мріяв зустрітися з 

уссурійським єнотом або з якимсь іншим страшним звіром, але, плаваючи по 

озерах, хлопчик не зустрічав їх, а буденна робота – вимірювання глибини 

озер, площі водоймищ і тому подібне швидко обридла йому.  
І тоді Женя попросився у бригаду Левка Скорикова. Його прийняли. 

Записали у список чергових на вишці. Але й тут засумував Женя і перейшов 

у бригаду Наташі. йому доручили доглядати грядку редиски.  
Справа проста. Кілька днів хлопчик старанно підпушував землю на 

грядці, поливав, але... ця робота також виявилася йому не по душі. Він знову 

засумував. І ось якраз у цей період «шукання свого покликання» сталася 

подія, яка визначила місце Жені Пухлякова у нашому колективі. 
Якось Василь Микитович, почувши прізвище Жені, запитав його: 
– А твій батько, випадково, не моряк? 
– Моряк, – насторожився хлопчик. 
– Під час війни був десантником? 
– Так, був! А зараз у торговому флоті далекого плавання. Десь в океані, 

– відповів Жеия. 
– То-то я й бачу, що ти на батька схожий. Я з ним знайомий. Так, 

познайомились якось, – загадково промовив наглядач лиману. 
З того дня старий почав звертати особливу увагу на Женю, часто 

запрошував його до себе в каюту, познайомив з метеорологічними 

приладами. Женя захопився ними і став нашим спостерігачем погоди. 
Переселившись на літню базу, ми так розподілили свою житлоплощу. 

У двох менших кімнатах влаштували гуртожиток для хлопчиків і дівчаток; 

велика кімната, яку зразу назвали «кают-компанією», служила їдальнею і 

робочою кімнатою. Кухня була за перегородкою. 
На все життя запам’ятаються юним краєзнавцям вечори у «кают-

компанії». 
Коли літнє сонце ховалось за горизонтом і на землю спадали сутінки, в 

«кают-компанії» збиралось усе населення бази. Приємно в такий час 

займатись улюбленою справою: досліджувати комах, переглядати гербарії, 

набивати чучела птахів або риби.  
Інколи в кімнаті виникала суперечка, в яку швидко втягувались усі 

краєзнавці. Навіть кухарі кидали на хвилину каструлі і вибігали з-за 

перегородки, щоб висловити свою точку зору. 
А суперечки були палкі і серйозні. Часто вони не вирішувались за один 

вечір. Потрібні були додаткові докази, які можна було здобути лише в 

результаті тривалих шукань і спостережень.  
Наприклад, одного разу виникла суперечка про уссурійських єнотів. 

Тіма Зборащенко доказував, що єноти живуть лише в лігвах, у купах старого 

очерету. Але Стьопа Лапідус бачив єнотів і на березі лиману, де вони жили в 
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норах, як і лисиці.  
Важко було розв’язати це питання. Адже уссурійські єноти – нові 

тварини краю. Їх завезли сюди три-чотири роки тому, і, природно, біологія їх 

в умовах Приазов’я ще не вивчена. Стежити за єнотами теж не так легко. 

Вони виходили на полювання лише вночі.  
Тільки в результаті тривалих спостережень було встановлено, що 

правильно говорили і Тіма, і Стьопа: єноти жили і в лігвах, і в норах. 
Вечорами в «кают-компанії» краєзнавці виступали з повідомленнями 

про свої спостереження та цікаві зустрічі зі звірятами, птахами. 
Уже незабаром виділилась велика група краєзнавців-таксидермістів: 

Іра Хоменко, Гена Гуміров, Валерій Умников, Вітя Баздирьов. Варто було 

лише показати їм способи здирання шкурок з птахів, як вони зразу засвоїли 

цю нескладну, але кропітку справу і самостійно почали набивати чучела.  
Птахів і звірів, необхідних для чучел, забивав я, маючи на це 

спеціальний дозвіл. Незабаром на полицях бази з’явились чудові чучела, 

виготовлені хлоп’ятами. Тут були подарунки для шкіл і експонати для 

нашого краєзнавчого музею. 
Геня Гуміров і Юра Волков успішно виготовляли формалінові 

препарати. Вони сачком виловлювали п’явок, ляльок метеликів, жаб, вужів, 

прісноводних молюсків: беззубку і перловицю.  
Весь зібраний матеріал хлопці розправляли, клали у скляні банки, 

заливали п’ятипроцентним розчином формаліну і добре закупорювали. 

Минало кілька днів, і організми фіксувались. Так краєзнавці виготовили 

досить цінні наочні препарати: «розвиток жаби» і «розвиток риби». Їх 

розмістили у пробірки і потім демонстрували на заняттях. 
У нас побували краєзнавці з другої школи, яких цікавила рослинність 

заповідника. Наташа Соколова і Іра Хоменко вже добре знали основні види 

рослинного покриву Солодкого лиману, бо вже багато днів збирали гербарії. 

Дівчатка здійснили спільні екскурсії з краєзнавцями другої школи.  
Екскурсантам пощастило. На суглинкових кручах Привал-Гори (уро-

чище крутого берега лиману) вони знайшли траву ефедру13 – цінну лікарську 

рослину, а на березі лиману корінь валеріани. Гості заночували на базі. 

Увечері в «кают-компанії» Наташа показала їм, як треба розправляти зібрані 

рослини перед засушуванням. 
 

*   *   * 
 

Звичайно, не можна уявляти наше життя у заповіднику як життя 

якихось пустельників або робінзонів. Бібліотека Будинку піонерів виділила 

                                         
13 Ефедра звичайна, також ставчак звичайний (Ephedra distachya L.) – вічнозелений кущ. Нале-

жить до родини ефедрові (Ephedraceae). Інші назви: ефедра двоколоса, ефедра двоколоскова, 

ставчак двоколосий; народні – костяниця, малина степова, ставчак, хвойник тощо. Препарати 
ефедри широко застосовуються у науковій та народній медицині при ядусі, сінній гарячці, 
сироватковій недузі, кропив’янці, екземі. Окрім того, їх використовують для підвищення 

кров'яного тиску, 
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нам на літо достатню кількість книг. З першого ж дня на базі була створена 

піонерська дружина. Тому регулярно, раз у два тижні, виходила стінгазета 

«Краєзнавець».  
До того ж ми постійно одержували газети, журнали, листи. Щодня 

перед вечерею гуртківці по черзі інформували колектив бази про останні 

новини у житті нашої країни та за кордоном. Таким чином, мешканці бази 

були в курсі всіх найважливіших подій. 
 
 

4. Знову Валько Дейнега 
 
Одного вечора, коли діти зібрались у «кают-компанії», черговий на 

подвір’ї бази Стьопа Лапідус почув незвичайний крик. Хлопчик насторожено 

прислухався. Багато нічних звуків доносилось із заповідника: десь поруч 

квакали жаби, чувся писк лисухи, а в нічному небі над самою головою 

«сміявся» мартин.  
Але серед цього пташиного різноголосу тонкий слух хлопчика уловив 

ледве чутний людський голос. І, здалося Стьопі, що це був крик про допо-
могу. Не гаючи ні хвилини, Стьопа підійшов до стовпа, на якому висів 

шматок стальної рейки, і чітко відбив по ній молотком три рази. Це був 

умовний знак тривоги. 
 
За хвилину все населення бази було на подвір’ї. Коли довідались, у 

чому справа, то вирішили колективно перевірити, чи не помилився вартовий. 

Затамувавши подих, ми довго вслухалися у нічну симфонію заповідника. Але 

нічого підозрілого, тим більш людського голосу, ніхто не почув.  
Вирішили, що Стьопа просто сплутав крик якогось птаха з людським. 

Та він і сам не був цілком упевнений у своїх припущеннях. 
Ніч минула спокійно. Вранці бригада Тіми у заповідник не виїхала. В 

цей день довелось усіх гуртківців послати на очищення городньої канави.  
Справа в тому, що від літньої спеки рівень води в лимані знизився, за 

даними нашого метеоролога Жені, на 17,6 сантиметрів. Доступ води до 

городу по канаві, яку ми викопали ще навесні, припинився якраз тоді, коли 

потрібне було посилене поливання капусти, баклажанів, картоплі. 
Вирішили негайно очистити і поглибити канаву. До цієї роботи 

залучили всіх, крім кухарів і чергових з бригади Левка.  
Спочатку довелось вичерпувати відрами мул, який утворився на дні 

канави. Хлоп’ята з Тіминої бригади, які звикли, так би мовити, до більш 

тонкої роботи – різних вимірів, відкриттів, – спочатку неприємно знітились. 

Дуже вже їм не хотілося порсатися в грязюці.  
Але приклад Наташиних городників, які до самозабуття орудували 

відрами, швидко захопив і їх. Першим узяв відро Тіма Зборащенко, а за своїм 

«капітаном», як і треба було чекати, взялися до роботи і «моряки». 
Та близько одинадцятої години дня знову донісся сигнал тривоги. 
– Знову дзвонять, – невдоволено сказала Наташа. 
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Однак дівчина вправно вискочила з канави і разом з усіма побігла до 

вишки, на якій стояли Василь Микитович і Левко. Вони щось розглядали, 

приклавши козирками до лобів долоні. 
– Що трапилось? – запитав Тіма. 
Левко мовчки показав рукою на горизонт. Лише тепер ми побачили, як 

вдалині над очеретом тоненькою змійкою піднімався дим. 
– Хтось у Куті заблудився, – пробасив єгер. 
Кутом називали непролазні хащі очерету. 
– А допомогти йому можна? – поцікавилась Наташа. 
– Є туди одна стежечка. Треба йти, – відповів доглядач заповідника і 

вправно, як по трапові, збіг по драбині. 
Добровольців піти з єгерем знайшлось багато. Але вирішили послати 

туди найбільш витривалих: Левка Скорикова, Тіму Зборащенка, Стьопу 

Лапідуса і Ваню Денисюка.  
Через півгодини вони вирушили в дорогу. Попереду крокував Василь 

Микитович. Вигляд у юних учасників експедиції, які йшли за ним, був 

досить статечний, особливо, коли вони підходили до очеретів. Хащі очерету, 

як театральна завіса, швидко зімкнулись за ними. 
Ми продовжували роботу. 
Лише ввечері Валерій Умников, який чергував на вишці, повідомив 

давно очікувану звістку. 
– Ідуть! 
З очерету з’явився Василь Микитович, а за ним хлоп’ята. Вони несли 

щось на носилках. Привітання, які ми підготували з приводу повернення 

експедиції, так і не були виголошені.  
Краєзнавці обережно поставили на траву носилки. На них лежав 

хлопчик з потворно здутим від комариних укусів обличчям і засохлою 

кров’ю на руках і ногах. Він був непритомний. Я уважно вдивлявся в 

обличчя підлітка і ледве впізнав у ньому Валька-рогатника. 
Якусь мить краєзнавці з жахом дивились на цей напівтруп. Порушила 

мовчанку Ірина Федорець. 
– Негайно несіть його в кімнату, – твердо сказала вона.  
Валька злегка обмили і де потрібно – перев’язали. Тепер він спав. Іра 

зручно вмостилась біля нього на чергування. В «кают-компанії» яскраво 

горіла гасова лампа. 
Левко розповідав півголосом: 
– Ідемо, йдемо, а кругом, як стіна, очерет. Нічого не видно, лише 

шматок неба просвічується над головою. Микитович поглядає на компас, 

якісь прикмети в очереті знаходить: то корчі, то ямку впізнає і впевнено йде 

далі. Ми за ним. А під ногами болото, жаби та вужі так і шмигають. Довго 

йшли. А тут духота, вітер не дихне. Комарі, як насіли – відбою не було: в очі 

і ніс лізли. Спасибі Микитовичу, добув він з кишені круглу коробочку, а в ній 

мазь чорна, як дьоготь. Змазали обличчя і руки – відлетіли комарі, кругом 

гудуть, а близько не підлітають.  
Левко Скориков перевів дихання і продовжив: 
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– Відпочили ми і побрели далі. «Тут десь», говорить Микитович. 

Почали по колу ходити, нарешті знайшли. Очерет витолочений і купка 

попелу від сирого очерету. А в баговинні, дивимось, і він лежить. Я зразу 

впізнав Валька. Думали, мертвий.  
Усі слухали товариша, затамувавши подих: 
– Приклав я вухо до грудей – серце б’ється: живий, значить. Як же його 

донести? З чого зробити носилки? Під руками лише очерет. «З очерету 

зробимо, – сказав Микитович, – тільки мотуззя потрібне». Скинули ми пояси 

та різні шнурки, шпагат у кишенях знайшовся, носові хустки порвали на 

стьожки і зв’язали носилки. А назад уже дорогу знали. 
 
О десятій годині вечора Валько прийшов до пам’яті, підвів голову і 

очманілим поглядом обвів кімнату. 
– Де я? Води дайте! – прохрипів він. 
Пив жадібно і, певно, одразу відчув себе краще, бо хотів сісти. Іра 

спробувала укласти його, але хлопчик в знак протесту похитав головою: 
– Не треба. Мені добре. 
Погляд Валька зупинився на Левкові. Він деякий час зосереджено 

вдивлявся в його обличчя, ніби пригадуючи щось, а потім впав на подушку, 

одвернувся від усіх і стиха застогнав. 
– Гуртківці... врятували, а я... – проривались слова. 
А на ранок Валько зник, ніби крізь землю провалився. На постелі, де 

він лежав, хлоп’ята знайшли яйце білої чаплі; воно було старанно укладене в 

картонній коробочці, тому і збереглося.  
Невідомо було тільки, чи випадково випав цей згорток з кишені 

рогатника, чи він залишив його навмисне. Одне можна було сказати напевно: 

Валько Дейнега проник у хащі очерету центральної частини заповідника, де 

збереглись гнізда білої чаплі... 
Минуло кілька днів. Ми вже знали, що Валько одужував у батьковій 

землянці на винограднику. Вирішили його більше не турбувати. Та й час був 

гарячий. Справа в тому, що загін Тіми виявив озерце, яке відокремилось у 

зв’язку з низьким рівнем води. У ньому кишіли мальки риби.  
Тепер ми прокопували спускну канаву до лиману довжиною вісім 

метрів. Її довелося копати у важких умовах: заважали хащі очерету, тому 

працювали і лопатами і сокирами. З часом не рахувались, бо знали, що треба 

якнайскоріше рятувати мальків. 
Усе рідше й рідше краєзнавці згадували Валька. Мені здавалось, що 

вони взагалі забули про існування відчайдушного рогатника. Тільки Левко 

якось увечері запитав мене: 
– Олексію Яковичу, як Ви думаєте, а Валько повернеться,? 
– Звичайно, повернеться, – відповів я. 
– Я теж так думаю. Тепер йому лише з нами бути, – впевнено сказав 

Левко. 
Мені було приємно, що доля Валька весь час турбує нашого бригадира 

дозорних заповідника. 
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Валько з’явився на базі так само несподівано, як і втік. Час був пізній. 

Діти вечеряли. Сьогодні вперше на тарілках кожного краєзнавця з’явились 

свіжі помідори з власного городу. 
 І знову ніхто не помітив, як на порозі нашої «кают-компанії» виросла 

фігура хлопчика. Він, вагаючись, зробив крок в напрямку до столу і голосно 

привітався. Вечерю припинили.  
Всі вибігли з-за столу, оточили Валька, поздоровляли з одужанням. 

Сам Валько, певно, не чекав такого прийому і тільки розгублено дивився на 

гуртківців, у його очах блищало справжнє щастя. Левко пробрався крізь 

натовп до Валька і, дивлячись йому прямо у вічі, запитав: 
– Ти, Валько, надовго до нас? 
– Хоч на все життя, – швидко відповів хлопчик.  
І, хвилину подумавши, хлопчина додав:  
– Якщо приймете... 
– Твердо вирішив? – не заспокоювався Левко. 
Замість відповіді Валько кинувся до дверей і зник у темряві. 
Тоді краєзнавці насіли на Левка: 
– Чого ти чіпляєшся до хлопця? Він до нас по добру, а ти все «що» та 

«чому». 
Та Валько знову стояв на порозі. Він тримав у руках чималий плоский 

фанерний ящик, обережно поклав його на лаві і відкрив. При світлі лампи 

гуртківці побачили багато пташиних яєць, які лежали в акуратних комірках.  
Яйця були розкладені по порядку від найменшого до найбільшого. Але 

остання комірка пустувала. Вона була зроблена за розміром яйця білої чаплі. 

Тепер усе стало зрозумілим. Валько заблудив тоді в очереті, шукаючи 

експонат своєї «злочинної колекції». 
Як і слід було чекати, колекція викликала загальний осуд краєзнавців. 
– Скільки птахів знищив і понівечив, – сказав з докором Вася 

Чередниченко. 
Вислухуючи докори, Валько якось зіщулився і поспіхом почав витягати 

з кишень своє «знаряддя». Він кинув на підлогу самопал, зроблений з гільзи 

мисливського патрона, і якісь свинцеві кульки. 
– Все, – нарешті сказав він, а потім просто, але твердо додав: – Більше 

не буду. 
Я пояснив гуртківцям, що зібрана Вальком колекція не являє собою 

ніякої наукової цінності, що взагалі збирання пташиних яєць у нашій країні 

суворо забороняється, а збирати колекції пташиних яєць з науковою метою 

дозволяється лише окремим фахівцям. 
Валька ми прийняли до нашого колективу з умовою, що він більше не 

повторити своїх вчинків. 
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5. Повідь14 
 
Свій трудовий день Женя Пухляков починав одразу ж після фіззарядки. 

Перш за все він біг до бухти і, щулячись від ранкової прохолоди, брів до 

водомірного стовпа, закопаного в центрі бухточки.  
Стоячи у воді, Женя записував до блокнота її рівень, вимірював 

температуру води, спускаючи на дно термометр зі свинцевим важком на 

кінці, потім біг до метеорологічної будки і записував показники барометра, 

психрометра, вітрометра.  
Після сніданку до 13 години Женя був вільний і зазвичай ішов 

допомагати городникам, а надвечір знову обходив свої прилади. 
Увечері всі зібрані за день відомості Женя заносив до товстого зошита, 

на обкладинці якого рукою хлопчика було старанно виведено «Вахтовий 

журнал». Цей напис з’явився на «сухопутному» Жениному зошиті внаслідок 

захоплення юного метеоролога всім незвичайним.  
Не обійшлось тут і без впливу єгеря. Старий сам протягом багатьох 

років веде «Вахтовий журнал». Почав він його писати дійсно на вахті, десь в 

Індійському океані, але назву журналу не змінив і на суші. 
Ми вже знали, що більшу частину життя Василь Микитович провів на 

воді, плавав боцманом на океанському пароплаві, побував майже в усіх 

портах Європи, Азії та Африки.  
Але коли Женя якось випадково довідався про те, що доглядач 

заповідника ще й брав участь у полюванні на лева у хащах африканських 

джунглів, хлопець став ловити буквально кожне його слово і намагався 

наслідувати доглядача в усьому. 
Якось Женя прочитав книжку в пошарпаній обкладинці, без кінця й 

початку, в якій розповідалось про незвичайні пригоди під сонцем тропіків, 

про казкову красу й щедру природу Африки.  
Багата фантазія юнака малювала життя людей у тропіках як суцільне 

свято, а Василь Микитович розповідав про те, як там помирають з голоду 

люди, яке там важке життя. Як дим, розвіювалося захоплення Жені книжкою, 

навіяне казковими пригодами. Але хлопця ще міцно тримали у своїх обіймах 

мрії про двобій зі страшними звірами, про полювання на тигрів. 
 
Того дня Женя, як завжди, робив свій звичайний ранковий обхід. 

Заглянувши у метеорологічну будку, він сторопіло подивився на барометр і 

звідти вихором понісся шукати Василя Микитовича.  
Через хвилину я побачив, як до будки, у наспіх накинутому кітелі без 

кашкета, поспішав доглядач заповідника. Він подивився на барометр, потім 

постукав по склу приладу вказівним пальцем, ще раз уважно дослідив покази 

і підвів голову до безхмарного горизонту. 
– Ну що ж, молоді люди, – звернувся він до дітей, які вже товпилися 

біля будки, – бути сильній зливі. Барометр ніби сказився, тиск незвичайний. 

                                         
14 Повідь (жін.) = повіддя – те саме, що повінь.  
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Доведеться вжити деяких заходів. Живемо ми, вважайте, на острові. 
До самого вечора всі мешканці бази були зайняті закладанням старих 

водориїв у земляному валу, який захищав мисливський будиночок з боку 

лиману. Прокопали також відвідні канави.  
На випадок евакуації підготували човни, хоч цей захід єгер вважав 

зайвим, оскільки вода в лимані під час поводі підіймалась лише до певного 

рівня, а потім стікала у море численними тимчасовими «гирлами». 
Та передбачення наших синоптиків виявились неточними. Щоправда, 

надвечір зібрались грозові хмари, але десь збоку. До пізнього вечора здалека 

доносився глухий грозовий гуркіт, а сліпучі блискавки освітлювали запо-
відник. Проте над лиманом у цей час стояла тривожна тиша. Здавалось, що 

все притаїлось у чеканні чогось неминучого. Замовкли навіть жаби. 
Після напруженого трудового дня ми зібрались у «кают-компанії». 

Того вечора всім захотілось спокійно посидіти, помріяти чи послухати щось 

цікаве, захоплююче...  
До нас прийшов Василь Микитович. Усівшись на стілець і оглянувши 

притихлих дітей, він, очевидно, відчув загальний настрій. 
– Мрієте, – промовив старий, ні до кого не звертаючись. 
Йому не відповіли, але всі, хто був у кімнаті, ніби домовившись, 

ближче присунули стільці до старого моряка. Краєзнавці знали: господар 

зараз розповість щось цікаве. 
– Десь бушує гроза... У 1943 році теж так гуркотіло, – промовив 

задумливо доглядач заповідника. – Але тоді не грім гуркотів, а радянські 

літаки бомбардували нацистські укріплення на морському березі. Над усім 

Бердянськом палахкотіли пожежі. Усе палили озвірілі німці: тікати зібралась 

нечисть, бо притиснула її Радянська Армія... 
І розповів нам того вечора Василь Микитович про те, як вересневої 

ночі 1943 року нестримно наступаюча Радянська Армія ввірвалась на 

рівнини Приазов’я і вела бої на підступах до нашого міста.  
Розповів, як маленький загін партизанів, що діяв у тилу ворога, 

одержав по радіо від командування Радянської Армії бойове завдання: вночі 

вийти на шлюпці в море і умовними світловими сигналами показати 

радянським десантним суднам безпечний шлях до берега.  
Виконати це відповідальне завдання було доручено саме Василю 

Микитовичу, досвідченому морякові, партизанові. 
У ніч на 17 вересня на маленькому плоскодонному човні Всиль вийшов 

у море. Спритно обходячи ворожі мінні поля у Бердянській затоці, він провів 

радянських десантників до берега, подаючи сигнали карбідним ліхтарем, 

єдиною річчю, яка залишилась після знищення ворогами маяка, де він 

працював тоді доглядачем. Цей ліхтар і зараз зберігає єгер у своїй каюті. 
Радянські моряки висадили десант на західній околиці міста, біля 

санаторію «Мерликова балка». Але один радянський десантний катер таки 

наскочив на плавучу міну і підірвався. Василь Микитович поспішав на 

допомогу. Судно швидко занурювалось у воду.  
На поверхні моря старий моряк підібрав лише двох десантників і під 
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ворожим вогнем завіз їх у хащі очерету. Один з врятованих був військовий 

лікар Віктор Петрович Пухляков – батько нашого Жені. 
– Уранні 17 вересня 1943 року над Бердянськом замайорів червоний 

прапор, – урочисто закінчив господар свою розповідь. 
Діти слухали, мов заворожені. 
Серед ночі, коли всі спали, до «кают-компанії» увірвався черговий Юра 

Волков і закричав: 
– Вода, вода! Повідь! 
Я швидко схопився з ліжка. Встали і діти. 
– Вода прорвала вал і заливає двір! – доповідав Юра. 
На подвір’ї я хоч і нічого загрозливого не помітив у темряві, але одразу 

відчув щось недобре. З боку заповідника доносились тривожні крики птахів, 

тріщав очерет, десь погрозливо клекотіла вода. Під ногами теж були калюжі. 
Звідки вода взялася? Тут завжди було сухо. Василь Микитович засвітив 

карбідний ліхтар. Кругом була вода. Наша база опинилася на острові, але й 

сюди вода валила через вимоїну в насипу.  
«Що ж трапилось?» знову подумав я і в цю мить помітив, як два 

хлопчики, перескакуючи з купини на купину, тікали у напрямку крутого 

берега. 
– Назад! – що є сили крикнув я.  
Але втікачі навіть не озирнулись. Посилаю їм навздогін Левка, а з 

рештою дітей приступаємо до ліквідації вимоїни в насипу. 
Краєзнавці працювали напружено, не витрачаючи ні хвилини на 

перепочинок. Це була запекла боротьба зі стихією. Але робота посувалась 

повільно. Ґрунт, який щедро кидали лопатами у водорий, швидко зносила 

вода. Що робити? 
Винахідливість виявив Вітя Баздирьов. Він десь узяв два снопи очерету 

і кинув їх проти вимоїни в лиман. Потік води притиснув очерет до створів 

вимоїни. Ненадовго струмина води помітно ослабла, що дало можливість 

швидко відремонтувати вал. Доступ води на острів припинився. 
Це була наша перша перемога в ту пам’ятну ніч. 
Винахідливість Віті була не випадковою. Крім обов’язків завгоспа, він 

відповідав за поливання городу. Прокопана весною канава замулювалась.  
Вітя почав ретельно вивчати рух води із затоки в канаву. Він спорудив 

щит з очерету, який відводив основний струмінь води вбік, і мул у канаву 

більше не потрапляв. Цікавився Вітя і морськими течіями. Ці спостереження 

і кмітливість хлопчика згодом стали нам у великій пригоді. 
Підійшов Василь Микитович. 
– Годину-другу треба протриматись, – сказав він, – а потім вода 

«гирлом» у море повалить. Дощик, виявляється, сильно полив у верхній течії 

Берди, от і водиці прибуло… 
Повернувшись у двір бази, ми застали там Левка з Женею Пухляковим 

та Юрою Волковим. Я помітив, як вони відвели погляди вбік. 
Запитую втікачів: 
– А ви де були? 
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– Ми, ми... – запнувся Женя, – а ми в лимані... 
– Купалися чи раків ловили? 
Діти, які стоять осторонь, ледве стримують сміх. 
Утікачі мовчки перезирнулись. 
– Чому не відповідаєте? – вже суворо запитую їх. 
– Ми раків не ловили, – насупившись говорить Женя, а потім ледве 

чутно мимрить: – Вода навкруги, страшно стало, так ми до гори... 
– А чому інші не злякались? 
– Хто, я злякався? – несподівано образився Юра. – Ніскільки. Я 

побачив, що Женя побіг, так і я за ним... 
Під зневажливими поглядами товаришів втікачі ще дужче щуляться. 
А тим часом вода знову прорвала насип. Усі кинулись на ліквідацію 

прориву У дворі залишилися тільки Женя і Юра. Якийсь час вони постояли 

мовчки, не рухаючись, потім, ніби домовившись, побігли туди, де їхні 

товариші вже воювали з бурхливим потоком. 
На світло ліхтаря до бази незабаром почали прибувати перші мешканці 

заповідника, потерпілі від поводі. Звідкись з темряви виринула молода 

рудувата чапля. Літала вона ще погано, а плавати не вміла. Птах вирішив 

пересидіти на даху нашої бази.  
До чаплі приєднались болотяна сова і квак15. Потім прилетів табун 

галок. І незабаром на даху утворився справжній пташиний ярмарок. 

Потерпілі сиділи спокійно, поводились смирно. 
Серйозна небезпека минула. Вода більше не прибувала. Доглядач 

заповідника запевнив, що вона незабаром почне спадати. 
Якісь дивні голоси долітали з лиману. Краєзнавці довго прислухалися 

до них і не могли зрозуміти, в чому справа. 
Ми вирішили відправитись шлюпкою на лиман, щоб довідатись, хто 

там зазнав лиха, і, в разі потреби, надати допомогу. Зі мною поїхали Тіма й 

Вітя. Моїм заступником на базі залишився Левко Скориков. 
Упираючись баграми в мулисте дно, штовхаємо човен вперед. Вітя 

сидить на кормі і, тримаючи в руках ліхтар «летюча миша», вказує шлях.  
Незабаром яскраво освітлена база лишилась позаду. Просуватись 

уперед стало важче, адже наш маленький ліхтар освітлював лише невеличкий 

шматок простору. 
Маневруючи серед вузьких проходів в очеретах, ми повільно 

наближаємось до місця, звідки вже виразно чути завивання. За одним із 

поворотів несподівано виявляємо потерпілих.  
На напівзатопленій копиці скошеного очерету, тісно притиснувшись 

одне до одного, сиділи якісь створіння, дуже схожі на цуценят. Мокрі звірята, 

піднявши догори тупі мордочки, завивали різними голосами.  
Це були щенята уссурійського єнота. Коли наш човен наблизився до 

                                         
15 Квак звичайний (рос. Кваква; лат. Nycticorax nycticorax) – птах родини чаплевих. В Україні – 

гніздовий перелітний вид. Українська назва походить від голосу птаха. Квака часом називають 
нічною чаплею за аналогією з англійською та німецькою назвами, а також через те, що він 

виходить полювати у сутінках  
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потерпілих, кілька малят кинулися у воду і незграбно заборсались там, 

намагаючись сховатися від нас у хащах. Решта принишкли на місці. 
– І серед тварин є боягузи, – зауважив Тіма. 
Нахилившись через борт, він спритно виловив утікачів. Крім цуценят 

єнотів, ми ще знайшли троє зайченят і лисеня. 
Скінчивши цю рятівну операцію, ми поспішили на базу. Назад пливли 

швидко, бо освітлена база була нам чудовим маяком. 
Єгер, як виявилось, мав рацію: рівень води спадав. 
На базі теж були новини. Туди прибуло з десяток молодих єнотів. Їх 

уже розмістили в нашому «госпіталі», а птахів, які там знаходились на 

лікуванні, Іра перенесла на горище.  
Врятованих нами звірят також розмістили в гаражі. Тим часом чергові 

кухарі варили для них макарони. Зайченят годували листям капусти. 
Наш завгосп Вітя занепокоївся: 
– Ну й ненажери! Так через кілька днів на складі й продуктів не 

залишиться. 
Та коли вже перші промені сонця ковзнули по верхів’ї очерету, над 

заповідником панували спокій і дивна тиша. 
Прибулої води як не було. Спустів дах будинку. Зникли звірята з 

гаража. Лише одинокий єнот ще блукав на спорожнілому подвір’ї бази. 
Утомлені краєзнавці того ранку спали міцно… 
 
 

6. Острів «Приазовець»16 
 
Ми розташувалися на березі бухти. Краєзнавці сидять хто на переки-

нутих човнах, хто на піску. Бачу, як напружено стежать вони за кожним моїм 

рухом. 
Я тримаю в руках майже безформний жмут пожовклих від часу арку-

шів паперу Свого часу це був звичайний зошит у клейончастій обкладинці. 

Обережно розклеюю старі списані аркушики. Але рядки розпливлись 

фіолетовими плямами і прочитати щось неможливо. 
Терпеливо відокремлюю аркуш за аркушем. Час знищив записи. І лише 

на останній сторінці щастить прочитати кілька рядків, які збереглися тому, 

що написані були звичайним олівцем. Ледве розбираю уривчасті фрази. 

Гуртківці жадібно ловлять кожне слово, прочитане мною вголос. 
«...північ... Скоро ранок. Завтра – 16 вересня 1943 року. Та, мабуть, не 

доживу. Кров сочиться. Зупинити не можу... Залишають сили... Значить, 

дуже вразила мене німецька куля. Але я втік з-під самого носа нацистів... В 

очеретах мене не знайти нікому. Ящик виніс... шкода товаришів. Їх схопили 

гестапівці. Вони, мабуть, загинуть. Однак листівки розклеїли. … комен-
дантові листівку в кишеню; не сподобається гадові. Смерть загарбникам! 

Пишу при світлі палаючого міста. Підпалили його німці, втікаючи. Вже 

                                         
16 Через ідеологічні мотиви замінено першопочаткову назву «Комсомолець» на «Приазовець». 
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гуркочуть за Ново-Петрівкою наші гармати. Незабаром наші солдати будуть 

тут... Ще хоч трохи пожити б. Побачити своїх, рідних... Я живий... ще...» 
На цьому записи обривались. Останні слова були особливо 

нерозбірливі. Відчувалось, що їх писала ослаблена рука вмираючого. 
– Як прикро!!! Одного дня не дожив! Сімнадцятого вересня радянські 

війська звільнили місто, – сумно промовив Левко. 
Я прошу Тіму докладно розповісти, як він знайшов цей зошит. 
– Вирушили ми зі Стьопою човном у заповідник, – почав свою оповідь 

Тіма. – Хотіли подивитися, що натворила повідь. Стьопа багром працював, а 

я на кормі умостився. Так і пливли. Минули острів Центральний, це той, 

великий, а потім проходом в озеро Розвіли вибрались… Хороше це озеро. 

Кругле. Під стіною очерету молоді лисухи граються. Пірнають, ганяються 

одна за одною, словом, як першокласники на великій перерві. Сподобались 

мені лисушата17. Дивлюся на них, а Стьопа як крикне: «Дивись, Тіма, 

звірок!» 
Стьопа при цих словах кивнув головою на знак згоди. А Тіма вів далі 

свою оповідь: 
– Глянув я. В очереті на березі звірок рудий, такий схожий на тхора, 

але не тхір. Не бачив такого. Захотілось подивитись ближче, може, звір 

новий завівся. Повернув, значить, Стьопа човна і багром тихенько до звірка 

підштовхує. А він хоч би що. Сів собі на задні лапки, стовпчиком, і на нас очі 

вирячив. Чудний якийсь. Зовсім близько під’їхали. Я підготував сачок.| Дай, 

думаю, накрию його. Розмахнувся сачком, а звірок шмиг в очерет. Я з човна, 

та за ним. Думаю, дожену!  
Видно було, що всі слухачі дещо напружилися, уявляючи дії Тимофія. 
– Пробираюсь очеретом. Іду, іду, а потім зупиняюсь і слухаю. 

Шелестить спереду, плазує втікач. Я знову за ним. А води в очеретах немає. 

Сухий острів. Дивлюся, а спереду прогалина. Що за диво, думаю, острів же 

великий. Ось закінчився очерет, і я вийшов на лужок. Затишна така полянка. 

У траві рудіє спинка звірка. Притаївся він. «Тут тебе і спіймаю!» – подумав я. 

Ліг на землю і плазую по-пластунськи18, а кроків через два відчув під рукою 

щось кругле. Глянув – а то череп людини і скелет увесь тут лежить!..  
Тут Тимофій зробив невеличку паузу, з хвилюванням згадуючи ту 

мить. Потім він продовжив: 
– Я на ноги, та хотів було навтікача, бо, правду кажучи, злякався трохи. 

Потім ніби хтось утримав мене. Який же я краєзнавець, думаю, коли скелета 

злякався? Підійшов я до кісток і дивлюся: скелет на правому боці лежить, 

голова підігнута. Густа трава поросла ніби спеціально для того, щоб покрити 
кістки. В лівій руці кістяка були затиснуті ось ці папірці, що я привіз. Узяв я 

їх, запам’ятав місце і до човна... 
 

                                         
17 Лисушата – молоді лисухи.  
18 Пластуни́ – запоро́зькі та кубанські (чорноморські) козацькі розвідники, що пересувалися 

плазом, аби уникнути виявлення ворогом, а також добровільна сторожа, суміщена з 

мисливством та рибальством. 
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У супроводі Тимофія ми попливли до острова. Крім мене й Тіми, у 

човні були Іра та Левко. Безпомилково привів нас Тіма до кістяка. Краєзнавці 

уважно оглянули галявину. Поблизу, у невеликій заглибині, Іра знайшла 

якийсь напівзотлілий ящик з відірваною кришкою. У ящику лежав гумовий 

валок друкарської машинки, якісь зотлілі папери, шматок восківки.  
З усього видно – це був склограф19. Левко уважно оглянув кістяк. У 

головах він знайшов іржаву п’ятикутну армійську зірку і напівзотлілий 

шматок обкладинки комсомольського квитка. 
Перед нами були останки радянського воїна, який мужньо боровся 

проти нацистів у тилу ворога і віддав своє молоде життя за Вітчизну. Але 

ім’я героя встановити не вдалося. 
Ми зняли кашкети і мовчки віддали честь героєві. А через два дні сотні 

людей, представники міських організацій, прийшли вшанувати його пам’ять. 
Останки героя-партизана урочисто поховали на високому березі 

лиману. Звідси відкривалася панорама заповідника, а вдалині зеленіли сади і 

парки рідного міста. 
На карті заповідника з’явилась нова назва. Острів, на якому були 

знайдені останки героя, з того часу за пропозицією юних краєзнавців стали 

звати «Приазовцем»... 
 
 

*   *   * 
 
Діти закінчували роботу в заповіднику. Залишилось тільки проміряти 

глибину центральної частини лиману Це водоймище містилося поблизу 

морського берега і відділялося від прибережних пісків очеретяними зарос-
тями. 

Коля Воробйов підштовхував човна, а Стьопа Лапідус промірював 

глибину водомірною жердиною. Після кожного замірювання Стьопа називав 

цифру глибини Тімі, який сидів у другому човні під очеретом з розгорнутою 

картою заповідника.  
Після кожного Юриного повідомлення Тіма ставив у відповідному 

місці карти точку, а зверху писав цифри. Вимірювання провадились у санти-
метрах. 

– П’ятдесят п’ять! Сімдесят три! – повідомляв Стьопа. 
Краєзнавці захопились роботою, і ніхто з них не помітив, як над морем 

з’явилась величезна грозова хмара. Вона швидко наближалася... І коли б хто 

з дослідників прислухався, то напевно серед звичайного шелесту очерету 

почув би сторонній погрозливо наростаючий гул.  
Діти схаменулися лише тоді, коли з околиці донісся гуркіт грому. Але 

їхати на базу було пізно. Хмара вже нависла над головами, заступила сонце; 

почувся шум зливи. 

                                         
19 Склограф – пристрій для друкування, що складається зі змочуваного клейкою речовиною 

матового скла (друкарської форми), на якому робиться відбиток оригіналу.  
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Раптом подув сильний вітер. Коля Воробйов не стримав човна, і вітер 

погнав його до очеретів. 
Дослідники несподівано віч-на-віч зустрілися з розбурханою стихією. 

Вітер притиснув їхні човни до очерету, а хвилі злісно бризкали через борт. 
Хлопці вирішили перечекати негоду під очеретом. Вони перебралися в один 

човен і накрились шматком паруса. 
Вітер міцнів. Море оповила сіра пелена дощу, але злива відхилялася на 

схід. І в той момент, коли здавалося, що негода вже минула, дітей раптом 

засліпила яскрава блискавка, а різкий тріск громового удару повалив їх на 

дно човна. 
– Очерет горить! – крикнув Коля Воробйов. 
Біля берега моря горів підпалений блискавкою очерет. Вогонь швидко 

розповзався. Низько над лиманом вітер гнав клуби чорного диму. 
З перекошеним від переляку обличчям Коля Воробйов хотів скочити за 

борт. Тіма встиг схопити втікача за комір сорочки. 
– Ти куди? – суворо крикнув він. – Глянь сюди, – ткнув пальцем у 

карту заповідника Тіма. – Нам вогонь поки що не загрожує. Ось тут почалася 

пожежа. Це горять очерети біля берега моря. Сюди, в заповідник, вогонь 

може перекинутись лише по цьому ось очеретяному перешийку між 

лиманами. Перешийок вузький, всього три-чотири метри завширшки. Ось 

він, метрів сто двадцять звідси. А коли вогонь перекинеться в заповідник... 
– Дивіться! Дивіться! – раптом закричав Стьопа Лапідус. 
З того боку, де горіли очерети, по бурхливій поверхні лиману пливли 

якісь істоти. 
– Це уссурійські єноти рятуються. А ось і лисиця, бачите, як хвіст 

трубою тримає, – сказав Тіма. 
Усі подивилися в той бік, а Тіма схвильовано продовжив: 
– А якщо вогонь у заповідник перекинеться, а там же птахи, звірі... 
Якусь мить діти сиділи мовчки. Чорна хмара попливла на схід. Як і 

раніше, дув штормовий вітер. Над очеретами здіймалися величезні язики 

полум’я. Вогонь наближався до перешийка. 
– Що ж робити? – порушив мовчанку Юра. 
– Очерет на перешийку треба вирубати. Але як добратись туди? Тут 

грузько, лиман глибокий, та й чи встигнемо? – хвилювався Тіма. 
Діти знову замовкли. Раптом Тіма квапливо поліз у кишеню, дістав 

звідти щось і мовчки простягнув хлоп’ятам. На його долоні лежала звичайна 

армійська п’ятикутна зірочка. 
– З острова «Приазовець», – урочисто сказав Тіма. – Зірочка юнака-

героя. Він учинив подвиг. А ми? 
– За мною! – крикнув Валерій Умников і кинувся у воду.  
За ним пішли й інші. Діти попливли до перешийка. Очерет різали 

складаними ножиками, ламали руками і затоплювали у воду. 
Десь зовсім поруч вирував вогонь. Сюди вже долітали іскри. Гаряча 

повітряна хвиля обпікала тіло, і доводилось часто пірнати у воду. Працювали 

напружено, не звертаючи уваги на порізи гострим, як бритва, листям очерету. 
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Перед краєзнавцями було одне завдання: знищити на перешийку очерет, 

перепинити дорогу вогневі, врятувати цим тисячі звірів і птахів заповідника. 
І коли полум’я докотилося до перешийка, воно засичало, як змія, і 

захлинулось у водяній перешкоді... 
 
 

7. Сріблястий потік 
 
Настав серпень. Молоді єноти і лисички покинули рідні лігва і почали 

самостійне життя. Над лиманом почали свої перші повітряні прогулянки 

пташині виводки. Як кажуть мисливці,птах «став на крило». Великі кулики – 
кроншнепи, – з перших днів серпня полетіли на південь: вони першими 

починають переліт промислових птахів.  
На нашому городі теж відчувалось наближення осені. Дозріли яскраво-

червоні баклажани. 
Серпень – важливий період у житті молодої риби. Настав час виходити 

в море, так би мовити, у велике життя, численним косякам мальків. Вони за 

літо виросли і зміцніли, а їхнє тіло вкрилось блискучою сріблястою лускою. 
Мільйони в’юнких рибок зібрались біля головного виходу в море – 

гирла ріки. Але й тут існує певна черговість. Спочатку в море «скочуються» 

мальки тарані, потім судака, а слідом виходять опецькуваті коропці.  
Тепер треба було пильно охороняти «ворота в море». Гирло мусить 

працювати вдень і вночі. Варто лише морським хвилям на кілька годин 

закидати піском вихід у море, як одразу почне гинути рибка, яка зібралась у 

вузькій протоці. 
У ці останні дні нашого перебування в заповіднику ми організували 

постійне чергування краєзнавців біля гирла. Сторож «воріт у море» Іван 

Якович радо прийняв юних помічників, йому часом важко було регулювати 

потоком риби.  
Тепер кожного дня до моря на човнах прибувало п’ять-сім краєзнавців. 

Між базою і землянкою на гирлі підтримувався зв’язок з допомогою умовної 

сигналізації прапорцями. Для цього використали нашу сторожову вишку, 

звідки було добре видно землянку біля моря. 
А біля гирла все було спокійно. Дні стояли безвітряні, і тому протягом 

всієї доби судачата широким сріблястим потоком вільно вливалися в море. 
Якось біля гирла чергували Вітя Баздирьов, Валько Дейнега, Володя 

Іванов, Юра Волков і Наташа Соколова. 
Я прибув до них у другій половині дня. На піщаному березі біля каналу 

зустрів Івана Яковича. Діти в цей час поблизу на пляжі збирали черепашки 

молюсків, яких тут була сила-силенна, бо в цьому місці змішується солона 

морська вода з прісною водою лиману, а це створює сприятливі умови для 

життя найрізноманітніших м’якотілих.  
Кожний краєзнавець, прибуваючи на чергування до «гирла», у вільний 

час збирав колекцію молюсків. Особливо азартно хлоп’ята полювали за 

черепашкою «морський панцир», яка була великою рідкістю. 
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Іван Якович запросив мене у холодок під землянку. Ми сіли на лаві, і 

тільки сторож за звичаєм почав розповідати про свої справи, як з 

протилежного боку «гирла» раптом почувся тривожний вигук: 
– Гей, хто там! – Поможіть! 
Ми поспішили на вигук. До землянки бігли краєзнавці. 
На протилежному березі каналу стояв кремезний вусатий чоловік, за 

ним сірі рогаті воли і гарба, завалена до верху порожніми кошиками. На 

кошиках сидів хлопчина у брилі. 
– Навіщо берег перекопали? – сердито кричав вусач, тикаючи батогом 

у зеленувату воду. – Як тепер перебратися у Ново-Петрівку? Путина ось-ось 

почнеться. Кошики потрібні до зарізу. 
Іван Якович стояв мовчки і якось дивно приглядався до обличчя 

грізного чоловіка. На півслові раптом замовк і вусач. Він чудно присів 

навпочіпки, вглядаючись у обличчя сторожа, а потім закричав: 
– Та це ж Іван Охапков з Рязані. Хай мене камбала проковтне, він!.. 
З цими словами чоловік кинувся у канал і поплив на наш бік. Дуже 

припадаючи на милицю, сторож поспішив йому назустріч. На березі вони 

обнялися і за російським звичаєм тричі поцілувались. 
З розмови всім стало ясно, що тут зустрілись фронтові друзі. 
Поки вони згадували славні бойові дні під Мелітополем, краєзнавці під 

керівництвом погонича Феді почали розвантажувати гарбу. Кошики скидали 

на пісок і переносили до каналу.  
Федя розповів, що вчора директор рибзаводу доручив дідусеві привезти 

з міста тару – кошики. Незабаром почнеться осіння путина.  
Дідусь узяв із собою і внука Федю. До міста приїхали без пригод, 

навантажили кошики і поїхали назад найближчою дорогою – понад морем. 

Зовсім забув дідусь, що в цей час прокопують канал для спускання мальків... 
Лише перед заходом сонця спільними зусиллями кошики переправили 

до землянки. Незабаром порожня гарба повернула назад, а Федя залишився з 

нами до ранку. 
Рівно о двадцятій годині з бази умовною сигналізацією повідомили: 

«Все в порядку». І я вирішив цієї ночі чергувати разом з дітьми. Непомітно 

наступила ніч. Було парко. Зовсім поруч легенько зітхало море.  
Над заповідником чомусь тривожно кричали мартини та зрідка 

плескалась риба в каналі. Коли діти повкладалися спати, Іван Якович взяв 

ліхтар та марлевий сачок, і ми пішли до гирла.  
Потягнуло прохолодою. Ми зачерпнули сачком води з каналу і на дні 

сачка при світлі ліхтаря побачили сотні сріблястих рибинок. 
– Пливуть судачата, – задоволено промовив сторож. 
– Пливуть. Багато риби вийде в море цієї ночі. 
Після «обходу» ми повернулись до землянки і теж вирішили відпочити. 
Прокинувся я від якогось незрозумілого гуркоту і свисту. Земля 

здригалась від могутніх глухих ударів. Серед землянки стояв сторож. Він 

тримав мокрий сачок і при світлі ліхтаря щось розглядав на марлі, з якої 

струмком стікала вода. 



57 

– Що трапилось? – запитав я. 
– Обвальний шторм20. Десять хвилин тому почався, – не відводячи очей 

від сачка, сказав Іван Якович. 
А потім він журливо додав: 
– Гирло закидало. Судачата гинуть... 
Я заглянув у сачок. На дні його нерухомо лежали рибини, нагадуючи 

при світлі ліхтаря краплини застиглого срібла. 
– Гинуть судачата, – шепотів побілілими губами сторож. 
Ми розбудили дітей. Усі стовпились біля сачка, у важкому мовчанні 

дивились на мертві тільця. 
– Лопати є? Зараз же відкидаємо пісок, – блиснувши чорними очима, 

перший порушив мовчання Вітя. 
– Давайте скоріше, то ще врятуємо судачат, – палко підтримала його 

Наташа. 
Сторож заперечливо похитав головою. 
– Дорогі мої, східний вітер повіяв. Сильний такий. Хвиля над берегом 

пісок жене. Не вистачить наших сил відкидати. Ми лопату піску відгорнемо, 

а вітер сотні лопат нанесе. От якби вітер змінився. Інший напрям хвилі 

потрібний біля берега. Тут, певно, нічого не вдієш... 
Знову всі замовкли в землянці. Лише гуркоче морський прибій та 

дзвенять шибки від піскового бурану. 
Діти не могли сидіти спокійно, адже поруч гинула риба, і вони рвались 

до моря. 
– Таки спробуємо, – зважився нарешті сторож. 
Він витягнув із комори лопати, взяв ліхтар, і ми вирушили до гирла. 

Сотнями голок різав обличчя й руки гнаний вітром пісок. Бризки моря 

долітали до землянки. Насилу переборюючи потужні течії повітря, добрались 

до закиданого піском гирла. Та незабаром мокрі і стомлені ми повернулись у 

землянку. 
Сторож мав рацію. Відкрити вихід каналу в море нам не під силу. Діти 

зажурено звертали погляди у вікно. Чи скоро напрям вітру зміниться? 
Вітя Баздирьов щось креслив олівцем на обкладинці альбому. Я маши-

нально спостерігав, як хлопчик проводить пряму лінію через усю обкла-
динку, посередині залишає прохід, а зліва від проходу обводить олівцем 

кілька кружечків. Потім вздовж лінії накреслює кілька стрілок, які обгинають 

кружечки і скеровують свої вістря вбік. 
До Віті нахилився Федя і стиха запитав: 
– Малюванням зайнявся? 
Вітя мовчав. А потім несподівано сказав: 
– Нам би з десяток кошиків з піском... 
– Як це... з піском? – здивувався Федя. 
Я зрозумів дотепний план Віті. Треба було негайно наповнити кошики 

                                         
20 Обвальний шторм – швидкий і раптовий шторм, що налітає з великою силою і від сильного 

вітру, що розпочався одразу.  
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піском і занурити у воду з підвітряного боку каналу. Течія води в цьому місці 

зразу ж зміниться. Пісок понесе вбік, як це стрілками показав Вітя на своєму 

кресленні, що дасть можливість швидко відкрити вихід каналу в море. 
За годину ми з наповненими піском кошиками були вже біля каналу. 
 
Коли радісно збуджені здобутою перемогою гуртківці повернулись у 

землянку, до Віті підійшов Іван Якович, обняв його за плечі і серйозно 

сказав: 
– За такі справи, брат, на фронті до ордена представляють, – і поцілував 

зніяковілого хлопчика в обидві щоки. 
Віті здалось, ніби гаряча хвиля розлилася в його грудях. 
На ранок вітер затих. Тільки хвилі мертвого прибою ще нагадували про 

нічний шторм. 
Живим потоком вливались у море сріблясті судачата. 
 

*   *   * 
 

27 серпня ми залишили свою літню базу, з якою так зріднились. 

Напередодні вантажною машиною ми відправили до міста своє численне і 

різноманітне господарство, в тому числі – зібрані тут чисельні колекції. А 
самі, як це і належить справжнім краєзнавцям, – повертались пішки. 

Ось закінчилась доріжка серед очерету. Ми вийшли на крутий берег 

лиману і подивились навкруги. Освітлена ранковим сонцем, перед нами 

відкрилася вже добре нам знайома панорама дельти Берди. Он, серед 

очерету, видно нашу «базу» – мисливський будиночок, де мешкав Василь 

Микитович, а далі, на березі моря, біліє землянка Івана Яковича. 
Діти довго милувались заповідником і прощались з усім, до чого так 

звикли за літо. Я їх не квапив. 
Біля очеретяного будиночка стояв єгер і махав нам своєю морською 

безкозиркою. Звідси він здавався маленьким, як іграшка. Йому відповідали 

гучними вигуками, а в повітря полетіли підкинуті картузи. 
Приємно було думати, що за минуле літо наш гурток перетворився на 

міцний, дружний колектив, який уже перевірив і згармонізував свої сили, 

самостійно вирішуючи досить складні завдання.  
Гуртківці набули тут чимало елементарних навичок у науково-

дослідній роботі: навчились без сторонньої допомоги обробляти ботанічний і 

зоологічний матеріал. Вони не лише дослідили цікавий і різноманітний 

куточок Приазовського краю, але й активно втручались у життя заповідника. 
Залишаючи Солодкий лиман, ми вже могли вирішувати більш складні 

завдання, розпочати глибоке вивчення рідного краю. 
Потім краєзнавці поклали вінок з польових квітів на могилу юного 

партизана і мовчки вийшли на дорогу. Та чим ближче ми підходили до 

рідного міста, тим дзвінкішими і радіснішими ставали дитячі голоси. Дітям 

теж приємно було думати, що літо не пропало марно. А попереду школа, 

навчання і наша робота по влаштуванню піонерського краєзнавчого музею. 
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Частина третя 
 

1. Народження музею 
 
Минуло біля десяти місяців з дня організації гуртка юних краєзнавців 

при Будинку піонерів. Ще зовсім недавно, на першому занятті, діти захоп-
лювались щиглем у невеликій клітці. А тепер, після повернення з літньої бази 

на Солодкому лимані, ми не знали, куди подіти наші експонати.  
Шафа, звичайно, не змогла вмістити і десятої частини знахідок. Лише 

чучел набралось більше двох десятків, а молюски, гербарії, колекції комах, 

формалінові препарати, щоденники... Найціннішими, звичайно, були реліквії 

партизанського руху часів Другої світової війни, знайдені краєзнавцями на 

острові «Приазовець». 
Усе наше господарство треба було розмістити у кімнаті, розставити в 

певному порядку так, щоб кожному було зручно розглядати експонати. До 

експонатів треба було написати пояснювальні тексти і етикетки.  
Гуртківці відчули, як конче потрібний їм краєзнавчий піонерський 

музей, і твердо вирішили добитись його створення. 
Наш задум підтримала дирекція Будинку піонерів; вона допомогла 

придбати для музею вітрини і стенди, а дрібний музейний інвентар – 
картонні ящики, гербарні зразки, етикетки тощо, – ми вирішили виготовити 

самі. Для занять гуртка нам виділили спеціальну кімнату з тим, щоб нашу 

основну кімнату перетворити в музей. 
Але вже з перших днів практичної роботи ми всі виразно відчули, що 

для створення музею потрібний насамперед план. 
Як же скласти такий план? 
Ми запросили на заняття гуртка досвідчених педагогів: викладача, 

доцента Бердянського педінституту Володимира Пилиповича Портянка, 
учителя біології другої школи Софію Семенівну Коломієць і біолога десятої 

школи Юрія Івановича Штаня.  
У результаті всебічного обговорення питання про створення нашого 

музею прийшли до висновку, що музей має складатись з двох відділів – 
історії та природи. 

У відділі історії треба було показати основні етапи розвитку 

людського суспільства (за місцевими матеріалами), заселення Приазов’я у 

XVIII віці, революції 1905 і 1917 років, довоєнний період, Другу світову 
війну і розквіт краю у післявоєнні роки. 

У відділі природи – географічне положення краю, води, викопні 

багатства, клімат, рослинний і тваринний світ Приазов’я. 
До складання плану музею були залучені всі члени гуртка. План 

відділу природи складала Наташа Соколова з групою дітей. Це досить 

складна робота. Треба було перечитати довідкову літературу, щоб познайо-
митись з географічним положенням краю, тваринним і рослинним світом, 

характерним для Приазов’я, зробити класифікацію вже зібраних гербарних 
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зразків, чучел тварин, формалінових препаратів, передбачити, які експонати 

ще треба зібрати... 
Таке ж, приблизно, завдання стояло і перед другою групою, очолю-

ваною Тімою Зборащенком, яка розробляла план відділу історії краю. 
 
На кінець вересня план експозиції музею був складений. І лише тепер 

усім стало зрозуміло, що зібраного матеріалу надто мало для повноцінного 

краєзнавчого музею.  
Справді, ми мали деякі експонати про рослинний і тваринний світ, але 

для таких розділів, як «Наш край у далекому минулому», «Друга світова 
війна», «Будівництво у післявоєнні роки» тощо, у нас поки що не було 

ніякого матеріалу.  
У загальному плані роботи гуртка на осінньо-зимовий період довелось 

передбачити збирання необхідних матеріалів для музею. 
Я ніскільки не помилявся, коли вважав, що ця багатогранна і досить 

складна робота була під силу юним краєзнавцям. Ми вже мали досвід 

збирання експонатів у заповіднику «Солодкий лиман».  
Що стосується матеріалів для розділу «Наш край у далекому 

минулому», то ми вирішили присвятити наступне літо археологічним 

розкопкам і вивченню історичних пам’яток Приазов’я. 
 
 

*   *   * 
 
Треба сказати, що робота над створенням музею значно активізувала 

гуртківців. Тепер вони не обмежувались заняттями у Будинку піонерів, а вже 

самостійно виконували деякі посильні їм доручення. Зміцнів зв’язок із 

школами, міськими музеями, підприємствами, сільскими господарствами. 
Діти активно знайомились зі знатними людьми міста, любителями-

краєзнавцями, мисливцями, старожилами, запрошували їх побувати на 

заняттях нашого гуртка і розповісти про свою роботу, відвідували місцеві 

підприємства, фабрики, заводи, колгоспи.  
Гуртківці записували історію підприємства, збирали зразки продукції, 

фотографії передовиків виробництва. Накопичуючи матеріал для музею, ми і 

відчували труднощі, і робили несподівані відкриття, і знаходили цінні речі. 
У нашому місті жив пенсіонер учитель Андрій Семенович Костюченко. 

Замолоду він був пристрасним краєзнавцем. У нього зберігались унікальні 

археологічні знахідки, фотографії, рідкісні книги про рідний край.  
Стьопа Лапідус і Коля Воробйов запросили цього вчителя прийти до 

нас у гурток. Старий прийшов.  
Багато цікавих відомостей про рідне місто дав Андрій Семенович 

гуртківцям. Також він подарував для музею кремнієвий наконечник списа, а 

ще план забудови нашого міста, схвалений російським царем у 1842 році, та 

багато фотографій.  
Досвідчений краєзнавець став нашим частим і бажаним гостем. 
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Одного разу, вже на початку зими, на заняття прийшов зовсім сивий, 

але ще бадьорий старий. Хлоп’ята припинили роботу і зібрались навколо 

гостя. Старий оглянув нашу кімнату і запитав: 
– Чим займаєтесь, діти? 
– Свій музей будуємо, – за всіх відповіла Наташа Соколова. 
– Ага, музей, значить, – непевно сказав гість, а потім поцікавився: – А 

про революцію буде що-небудь у музеї? 
– Аякже, – пожвавився Тіма Зборащенко, – обов’язково буде. Що-

правда, музейних матеріалів у нас обмаль. Усе вирізки з журналів збираємо. 

А нам потрібні ці... як їх... першоджерела. 
– Першоджерела, говориш! Здорово, молодець! – похвалив гість. – А я і 

є те першоджерело. Ви шукаєте, а я сам, виявляється, знайшовся, – сказав 

він, посміхаючись у коротко підстрижені вуса. 
– Як це першоджерело? – не зрозуміли хлоп’ята і ще тісніше стали 

навколо старого. 
– А так, онуки мої, я брав участь у штурмі Зимового палацу у 

сімнадцятому. 
Діти з хвилюванням ловили кожне слово старого. Його звали Автомон 

Кирилович Гемма. Він розповідав про взяття Зимового палацу, подарував 

музею рідкісну фотографію, на якій він був сфотографований поряд з 

легендарним полководцем Василем Івановичем Чапаєвим. 
На прохання дітей у гуртку побували знатні земляки – Герої Радян-

ського Союзу та Герої Соціалістичної Праці, – які розповіли багато цікавого з 

історії нашого рідного краю і подарували цінні експонати для музею: фото-
графії, вирізки з газет часів війни, документи. 

 
Наприкінці навчального року було завершено всі підготовчі роботи до 

відкриття музею21. Щоправда, музей був ще малий, на його стендах не ви-
стачало багатьох матеріалів. Але ж це був перший у нашому краї піонерський 

краєзнавчий музей, збудований руками дітей. 
Здавалось, усе було готове до відкриття. Але хлоп’ята ще і ще раз 

оглядали експонати. Адже через якихось десять-п’ятнадцять хвилин відчи-
няться двері, вся наша робота стане перед судом громадськості.  

А в коридорі вже чути було шум голосів – там зібрались наші перші 
відвідувачі – учні четвертих класів нашої першої школи. 

– Можна відкривати, – сказав Левко Скориков. 
Музей відкрили. Зайшли його перші екскурсанти. Впевнено і чітко 

прозвучали слова наших екскурсоводів: по природничому відділу – Наташі 

Соколової, і по історичному – Тіми Зборащенка... 
Надалі музей був відкритий для відвідувачів у неділю з другої до 

шостої години дня. Екскурсоводи чергували позмінно. 
                                         
21 Цікаво, що дещо пізніше, 19 листопада 1966 року, за активної допомоги О. Я. Огульчанського в 

стінах Бердянської школи-інтернаті було відкрито шкільний Краєзнавчий музей. Дивіться про 
це замітку Олексія Огульчанського «Шкільний краєзнавчий» (газета «Південна зоря». – 
22.11.1966. – С. 4. ), розміщену в цьому томі в розділі «Публіцистика Олексія Огульчанського».  
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*   *   * 
 
Одного разу в неділю до музею зайшов Федір Васильович Дейнега – 

батько Валька. Ми зустрілись з ним, як старі знайомі. 
– Чи буває у гуртку мій хлопець? – запитав сторож винограднику. 
Я відповів, що Валько добре відвідує гурток і вклав немало праці у 

музей. Наприклад, ящик для колекції мінералів – робота Валька, багато 

експонатів зібрано його руками. 
– Непоганий ящик, – погодився Федір Васильович. – І хлопець 

розумнішим став, покинув тепер усі ці рогатки. 
Я зрадів цим словам батька гуртківця. 
– А за те, що Валька від смерті врятували в очеретах, – різко змінив 

розмову Федір Васильович, – сердечне спасибі. Повік не забуду. Я тоді 

влітку двічі підходив до того очеретяного будиночка. Покручусь, покручусь 

та й назад іду. Не насмілився. Совість не дозволила. Зайвого наговорив тоді я 

Вам біля землянки про ці рогатки. 
Федір Васильович квапливо попрощався і пішов. 
 
 

*   *   * 
 
Перед літніми канікулами наші юні краєзнавці на заняттях у гуртку 

познайомились з елементарними правилами ведення археологічних розвідок і 

розкопок, вивчили по муляжах і малюнках типові кам’яні і крем’яні знаряддя 

праці людини Кам’яного віку. Інститут археології Академії наук УРСР нада-
вав нам право на розкопки археологічних пам’яток. 

Одночасно ми зібрали відомості про випадкові археологічні знахідки 

на території краю з тим, щоб з настанням літа почати шукання стародавніх 

пам’яток за розробленим маршрутом.  
Нам дуже допомогла маленька інформаційна замітка у місцевій газеті. 

В ній говорилось, що колгоспники села Луначарського під час глибокої 

оранки під виноградник на глибині до одного метра знайшли черепки дуже 

закопченого керамічного посуду і кам’яний наконечник стріли. 
На нашій карті неважко було знайти село Луначарське: воно містилось 

у десяти кілометрах на захід від міста у гирлі річки Куца Бердинка. 
Це повідомлення газети зацікавило краєзнавців. Ми вирішили першу 

літню археологічну розвідку провести біля річки Куца Бердинка. 
На кінець навчального року частина гуртківців вибула з нашого 

колективу. Наташа Соколова виїхала з родиною в село. 
– А край будеш вивчати? – запитали її друзі перед від’їздом. 
– Звичайно, буду. Я в сільській школі краєзнавчий гурток організую. І 

музей свій створимо, – пообіцяла вона. 
Залишив гурток і наш староста Тіма Зборащенко. Він успішно склав 

екзамени в морехідне училище. 
Із новаків, якими поповнився наш гурток, своєю кмітливістю і енергією 
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виділялись троє: шестикласниця Світлана Сокуренко, семикласники Женя 

Клерфон і Олег Сластьонов. Старостою гуртка обрали Левка Скорикова. 

Обов’язки завгоспа, як і раніше, виконував Вітя Баздирьов. 
 
 

2. Куца Бердинка 
 
Сонце сходило ясне, золотисте. Його перші промені освітили зубчасте 

верхів’я крутого морського берега. У вибалках, біля підніжжя стрімких 

схилів, ще панував морок. А море окутувала тонка пелена ранкового туману.  
Та ось диск сонця піднявся вище, туман зник, і над усім морським 

простором пролягла золотиста сонячна доріжка. Зразу все ожило. Як завжди, 

нескладною, але чудовою піснею зустрів ранок польовий жайворонок. Над 

морем з’явились легкі, білі, як піна хвиль, мартини. День почався. 
Це був перший день літніх канікул. 
З дитинства кожному знайомий той ранок, коли прокидаєшся з 

радісною думкою: канікули почались, і в цей день найглибше відчувається 

вся краса літа, і хочеться веселитись, співати або просто лягти горілиць22 на 

траву і дивитися у манливу глибочінь неба... 
Схід сонця першого дня канікул юні краєзнавці зустріли за містом. 

Почалось друге краєзнавче літо нашого гуртка. 
Важке у нас було завдання: знайти і по можливості розкопати 

археологічні пам’ятки. На археологічній карті республіки наше Приазов’я 

значилось, як «біла пляма». 
Це був край, де ще «не ступала нога археолога». Ось де широке поле 

діяльності для краєзнавців! 
Ми йдемо на захід твердим, як асфальт, морським пляжем. Зліва – 

море, справа – високі круті береги, порізані глибокими тріщинами. Інколи 

шлях перепиняли свіжі зсуви. 
Дув слабкий південно-західний вітер, над побережжям стояв шум 

морського прибою. 
Уперше були краєзнавці в цьому куточку Приазов’я. Кінцева мета 

нашого походу – гирло річки Куца Бердинка. 
Поруч зі мною крокують новаки: Женя Клерфон і Олег Сластьонов. 

Мені добре видно всю колону. Частина краєзнавців іде біля самого шляху, по 

мокрому піску, інші – широкою, зарослою травою і чагарником, терасою 

зсуву. Попереду всіх Світлана Сокуренко.  
Ось Світлана нахилилась, щось підняла і заклично помахала руками. 

Навколо неї зібрались краєзнавці. Дівчина тримала в руках якийсь великий 

предмет. Після нашого дослідження виявилось, що це був фрагмент… бивня 

викопного слона. 
– Знахідка гідна уваги, заберемо, – сказав Вітя, хазяйновито оглядаючи 

предмет. – У нашому музеї такої речі ще немає. 

                                         
22 Горіли́ць (присл.) – обличчям догори; протилежне до «ниць».  
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Бивень закопали в пісок у примітному місці, щоб забрати його вже на 

зворотному шляху. Ця цінна знахідка потрапила нам до рук на диво легко. 
До Куцої Бердинки залишалось ще кілометрів три-чотири. Вирішили 

зробити привал. Відпочивали на пляжі біля джерела холодної води.  
Краєзнавці розглядали свої знахідки. Їх було таки чимало. Особливо 

різноманітними були колекції комах: жуки-водолюби, плавунці, щипавки, 
піщані вусачі та тому подібне. Комах укидали у банку з широкою шийкою і 

морили хлороформом. Зібрали й кілька цікавих колоній молюсків. 
У гербарних сітках ботаніків лежали зразки ковили та типчака. Ці 

рослини збереглись лише тут, на терасах стародавніх зсувів біля моря, і тепер 

були рідкісними у наших степах. 
Гуртківці сортували і старанно упаковували свої знахідки. Я в думці 

порівнював наші перші виходи на розвідку з нинішнім. Тоді діти цікавились 

лише чимось яскравим, тим, що впадало в око.  
Робота у заповіднику і, головне, наш музей привчили їх уважно 

приглядатись до навколишнього середовища, помічати те, до чого раніше 

вони залишалися байдужими. Ці елементарні навички науково-дослідної 

роботи дуже знадобляться їм у подальшому навчанні і в житті. 
Через годину ми досягли гирла Куцої Бердинки. Діти розчарувались. 

Вони сподівались побачити тут щось подібне до Солодкого лиману. А ця 

річечка була звичайним собі струмком, каламутна вода якого впадала в 

маленький круглий лиманчик.  
Щоправда, стародавня долина цієї річки була надзвичайно широкою, 

що свідчило про могутність Куцої Бердинки у далекому минулому 
Нас цікавив правий берег річки. Він був крутий, порізаний вибалками 

та ярами. На схилах зеленіли розкішні зарості шипшини і терну. 
Археологічну розвідку ми почали за всіма правилами. Всю незорану 

площу правого схилу річки розбили на ділянки і за кожною з них закріпили 

групу дітей. Краєзнавці дістали конкретні завдання: старанно оглянути 

поверхню землі, звертаючи при цьому особливу увагу на купки біля нір 

ховрахів, і зібрати уламки кременю та кераміки. 
Незабаром крута тераса річки над заплавою ожила. Два десятки дітей 

пересікли її в усіх напрямках. З різних сторін доносились радісні вигуки: 

з’явились перші знахідки. 
Захекавшись, до мене підбіг Женя Клерфон. Його обличчя сяяло, а 

окуляри від швидкого бігу сповзли з перенісся. 
– Ось, знайшов, – показав він невеликий предмет. 
Своїми обрисами ця річ нагадувала дуже витягнутий рівнобедрений 

трикутник. Розглядаємо знахідку. Це був прекрасної роботи кремнієвий 

наконечник стріли. Раджу щасливому археологові точно запам’ятати місце 

знахідки і продовжувати розшуки. 
Тільки-но від мене відійшов Женя, як підбігли Світлана Сокуренко, 

Валько Дейнега і Олег Сластьонов. Кожний із них намагався першим мені 

показати свої «трофеї».  
Валько приніс гарний, облитий зеленуватою поливою черепок. 
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– Річ гарна, – кажу йому, – але нам абсолютно непотрібна. Таких 

горщиків у кожній сільській хаті багато. Шукай кераміку закурену, грубу. 
Світлана і Олег знайшли пластинки кременю, вкриті білим нальотом, 

від чого їх прийняли за мармур. 
Але в другій половині дня розвідувальний порив юних археологів 

вичерпався. І лише Женя Клерфон і Олег Сластьонов терпляче ще раз огля-
дали свої ділянки. 

Ми розташувались у холодку тернику. Юні розвідники вивертали свої 

кишені, рюкзаки і показували знахідки. 
Довелось швидко сортувати зібране. Предмети, які не являли собою 

археологічної цінності, відкидали. Цінніші знахідки на схематичному плані 

досліджуваної ділянки позначали кружечками. 
Додому повертались увечері. Левко Скориков і Олег Сластьонов несли 

в рюкзаках наші перші археологічні експонати. Щоправда, це був ще 

випадковий матеріал, але він свідчив про те, що ми стоїмо на правильному 

шляху. Можна було з певністю сказати, що схили берегів Куцої Бердинки 

ховали чимало решток культури стародавньої людини. 
 
 

3. Кам’яний молоток 
 
Після походу до гирла Куцої Бердинки краєзнавці ретельно почали 

готуватися до розкопок. Вони виготовили спеціальний інвентар: двометрові 

жердини-тичини, держаки до лопат, ящики для експонатів, щітки для 

очищення поверхні знахідок від решток ґрунту. 
Більшість гуртківців працювало з ентузіазмом. Проте знайшлись і такі, 

які сумнівались у можливості знайти якісь рештки матеріальної культури 

первісної людини, тому до підготовки експедиції вони поставились байдуже.  
Таким байдужим був Володя Іванов, який відвідує наш гурток другий 

рік. Нічим особливим він не відзначився, був мовчазним, у суперечки не 

вступав і особливої дружби ні з ким не заводив.  
Одначе він звертав на себе увагу тим, що звичайно на заняттях гуртка 

забирався у куток і щось доробляв. Саме доробляв. Зі своєї ініціативи цей 

хлопець ні до чого не брався, бо боявся, «а що, як не вийде?!.». Взагалі він до 

різних нововведень ставився з підозрою. 
Але трапилось так, що він і мене здивував. Одного разу ще взимку на 

столі у нашій робочій кімнаті я помітив книгу. Це був досить пошарпаний 

підручник з історії стародавнього світу для п’ятих-шостих класів.  
Я почав машинально перегортати книгу. Перед очима замиготіли 

малюнки стародавнього Єгипту: піраміди, саркофаги, зображення богів Ізіди 

і Озіріса... На 36-й сторінці мою увагу привернув малюнок, під яким було 

написано: «Храм Ізіди в Єгипті».  
Напроти храму на воді хтось дуже старанно намалював чорною тушшю 

сучасний катер, який розрізав хвилі стародавнього Нілу. На даху древнього 

храму виднілося кілька радіоантен і висіли гірлянди електричних ліхтарів, 



66 

теж домальовані чиєюсь рукою. Мене зацікавило, хто ж це насмілився так 

поглумитися над книгою. 
Закриваю книгу: 
– Хто підручник з історії забув? 
– Це моя книжка, – обізвався Володя Іванов, який у цей час старанно 

дофарбовував виготовлений кимось ящик для колекції молюсків.  
Володя підійшов до мене, узяв підручник і хотів було відійти. Але я 

попросив книгу назад і, розкривши її па 36-й сторінці, запитав: 
– Хто це зробив? 
Не вагаючись, хлопчик відповів: 
– Це я домалював... 
– Навіщо ж ти псуєш книгу? 
Володя деякий час мовчав, очевидно щось зважуючи. 
– Малюнок у книзі неправильний, – заявив він несподівано. – художник 

забув намалювати дещо, а я це й доробив. 
Я згадав цю історію з підручником Володі Іванова тому, що коли після 

археологічної розвідки краєзнавці складали детальний план розкопок, він, як 

завжди, сидів у кутку і уважно стежив за строкатим метеликом, який залетів 

через кватирку. Хлопчика мало цікавили суперечки краєзнавців, наші плани, 

він у них не вірив… 
 
План розкопок був складений. Однак ми відчували, що робота буде 

непосильною для нас, не вистачить людей. Тому ми звернулися до юних 

краєзнавців другої середньої школи з пропозицією провести розкопки 

спільно. Вони охоче погодились. 
І ось наприкінці червня ми знову прибули до берегів Куцої Бердинки. 

Тепер це була не група екскурсантів, а солідна експедиція. На березі лиману 

розбили палатки, а з брил пісковика збудували піч. Влаштувались капітально, 

бо знали, що нам доведеться працювати тут не один день. 
З другої школи на розкопки прибуло 12 юних краєзнавців – учнів 

старших класів на чолі з досвідченим педагогом Софією Семенівною 

Коломієць. Необхідний інвентар – лопати, двометрові жердини, компаси, – а 

також продукти харчування ми принесли з собою.  
Весь особовий склад експедиції поділили на вісім бригад. Для роботи 

на кухні кожна бригада щоденно виділяла одну людину. 
Коли табір був облаштований, а над піччю вперше піднявся димок, ми 

вирушили до місця розкопок. Користуючись нашою картою-схемою, діти 

порівняно швидко знаходили на місці пункти розкопок. Їх було вісім. До 

кожного з них була прикріплена спеціальна група.  
Юні археологи попередньо були добре проінструктовані і знали, як 

взятися до справи. Одержавши місце для розкопок, вони з допомогою 

двометрової жердини та компаса накреслювали на поверхні землі квадрат 

2 на 2 метри з точною орієнтацією сторін по частинах світу: на південь, 

північ, захід, схід.  
Це значно полегшило і спростило реєстрацію знахідок у щоденнику. 
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Припустімо, що під час розкопок знайшли кремнієвий ніж десь біля західної 

стіни ями. Треба було лише виміряти відстань від знахідки до двох стін 

західної і південної і записати до щоденника її точне положення. 
Через годину всі бригади приступили до роботи. Підходжу до групи, де 

працювали Володя Іванов, Олег Сластьонов, Світлана Сокуренко та інші. Це 

була бригада розкопувачів № 3. Володя стояв осторонь. Спираючись руками 

на держак лопати, він стежив за хмаринкою, яка пливла в небі, а його 

товариші досить сумлінно скопували твердий верхній шар ґрунту. 
– Іванов, про що мрієш? – запитав я. 
Хлопчик від несподіванки здригнувся, випростався і відповів досить 

непевно: 
– Хмаринка пливе повільно, повільно, як парус на морі. 
– А чому ти не працюєш? 
– Я ще встигну, хай починають, – відповів Володя, але помітивши, що 

всі вже працюють, знехотя почав копати. 
Після обіду відпочили, купались у морі, а пополудні знову взялися за 

роботу. 
 
За перший день майже всі бригади зняли по 30-40 сантиметрів ґрунту, 

але культурного шару не виявили. Знахідок не було. Скрізь одноманітно 

зустрічався суглинок з домішкою гравію. 
А ввечері біля палаток яскраво запалало багаття. Полум’я освітлювало 

круті схили берега, які здавалися суворими і загадковими охоронцями 

багатолітньої таємниці землі. 
Наступний день минув також у наполегливій праці. Шурфи окремих 

бригад досягли 100 сантиметрів глибини, але, як і раніше, не було виявлено 

жодної знахідки... 
Під час вечері не було вчорашнього пожвавлення. 
– Копаємо, копаємо, і ніякого толку. Хоч би шматок стародавнього 

горщика знайти. Все пісок та глина, – сказав Ігор Ізерницький, краєзнавець 

другої школи.  
Ігор сидів під палаткою поблизу вогнища і швидко доїдав другу порцію 

локшини. Його сусід Женя Пухляков умостився на колоді і зосереджено 

дивився у вогонь. Ні до кого не звертаючись, він промовив: 
– А чи не марно ми тут копаємось? 
– Звичайно, марно, – підхопив Володя Іванов. 
– Ні, не марно, – відповів Женя Клерфон. 
Одразу заговорили всі. Частина наполягала на тому, що ніякої таємниці 

ці кручі не зберігають, що на поверхні землі були знайдені випадкові речі і 

тому подібне. 
– Та що ж виходить, – заметушився Женя Клерфон, – два рази копнув 

лопатою і мамонта живого вам на тарілці подавай. Ні, друзі, попрацювати 

треба. Я ось читав... 
Але продовжити йому не дали. Довелося втрутитись у суперечку мені. 

Розповідаю краєзнавцям про те, як часом важко археологам виявити стоянку 
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стародавньої людини, особливо новокам’яного віку або ранньої бронзи.  
Тисячі років минуло з того часу, коли на землі жили первісні люди, 

одягнені у шкури диких звірів. І там, де в ті далекі часи були стоянки, де 

озброєні кам’яними молотками і списами з кремнієвими наконечниками 

люди полювали на мамонтів чи зубрів, де вони збирали перший жалюгідний 

урожай хліба – тепер може бути рівний, нічим не примітний степ або пагорб.  
І лише за окремими, інколи маловірогідними ознаками, випадково 

знайденими, часом виритими ховрахами з глибоких нір шматочками 

кераміки, кременю, щастить визначити місце стоянки. 
Я запевнив краєзнавців, що тут, на правому березі Куцої Бердинки, 

безумовно жили первісні люди. Про це свідчать численні знахідки, які не 

могли потрапити сюди випадково.  
Та й місце розкопок цілком відповідало умовам для поселення 

первісної людини. Річка і море захищали людей від нападу звірів і ворогів. У 

морі і річці люди ловили рибу, збирали їстівних молюсків.  
Я закликав дітей набратись довготерпіння, яке так необхідне кожному 

археологові. Усі уважно мене слухали. Усі, крім Володі, який, як і раніше, 

сидів осторонь з виглядом людини, яку абсолютно нічого не цікавить, 
Наступний день знову не приніс бажаного успіху. За винятком кількох 

малоцінних кремнієвих пластинок, у шурфах нічого не виявили. Та надвечір, 

коли краєзнавці закінчували свою роботу, біля третього шурфу почулися 

радісні вигуки.  
Вся третя бригада кинулась до мене. Попереду біг Володя Іванов. 

Вигляд у хлопчика був досить розгублений. 
– Олексію Яковичу, – крикнув він придушеним голосом і замовк не в 

силі нічого сказати. 
– Що з тобою, Володю? 
– Кам’яний, розумієте... – видавив Володя. 
– Справжній кам’яний молоток знайшли. Факт. Ось ідіть подивіться, – 

схвильовано відрапортувала Світлана Сокуренко. 
До третього шурфу збіглись усі краєзнавці. Майже в центрі розкопаної 

ями лежав кам’яний молоток.  
Десятки очей з непідробною цікавістю дивились на щасливу знахідку. 

Виявилось, що Володя Іванов, докопуючи за когось в одному місці, натрапив 

лопатою на цей молоток. 
Довго того вечора сиділи біля багаття краєзнавці. По черзі розглядали 

кам’яний молоток, обмінювались враженнями. У таборі панувало загальне 

пожвавлення. Володя підійшов до мене: 
– Олексію Яковичу, це, значить, правда, що приблизно тут, де зараз ми 

стоїмо, жили первісні люди? 
– Звичайно, правда, сам же переконався. Кам’яні молотки на вулиці не 

валяються, та й з неба не падають. 
Хлопчик замислився. 
– Так це ж дуже цікаво! Тисячі років минули з тих пір... – промовив він 

схвильовано. 
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Я відчув, що в душі цього вразливого, але зі своєрідним сприйманням 

хлопчика відбувалися хороші зміни, точніше – цілий переворот. 
Та не тільки Володя, а й багато інших гуртківців з цього дня вже не 

механічно заучуватимуть сторінки зі стародавньої історії. Можна було 

сподіватись, що у підручниках більше не з’являться доповнення до малюнків. 
Наступного дня всі бригади розкопувачів прибули до шурфу № 3. 

Площу розкопування розширили до дев’яти квадратних метрів. Краєзнавці 

працювали з вогником, це одразу впадало в очі. 
Опівдні зняли весь верхній наносний шар ґрунту. А далі робота 

загальмувалась. Копати лопатами вже було неможливо. Щоб не зіпсувати 

знахідок, останній шар ґрунту, який лежав над культурним шаром, видаляли 

складаними і столовими ножами.  
У результаті копіткої і напруженої праці ми знайшли дуже цікаву 

пам’ятку – землянку первісної людини!.. 
На дні великої овальної ями, яка, певно, служила житлом, лежали: 

кам’яна зернотерка, кремнієві наконечники списів і стріл, багато уламків 

керамічного посуду з хитромудрими орнаментами, зробленими пальцями або 

спеціальним зубчастим штампом.  
У північному кутку землянки знаходилося складене з брил граніту 

вогнище. Біля нього лежала купа битих кісток: кінські копита, уламки рогів, 

трубчасті кістки, глоткові зуби коропових риб... По всій землянці багато 

стулок молюсків, беззубки і перловиці. У вогнищі знайшли цілу дуже 

закопчену керамічну посудину з кістками. 
Мені хотілося, щоб краєзнавці не лише запам’ятали розташування 

решток матеріальної культури людини далекого минулого, але й осмислили 

за цими рештками хоч у загальних рисах спосіб життя і трудової діяльності 

людей того часу і за деякими деталями пояснили обставини, які примусили 

мешканців покинути землянку. 
На моє запитання, чим саме займалися жителі землянки, краєзнавці 

відповідали по-різному: 
– Я думаю, на звірів полювали, списи і стріли якраз і потрібні були для 

цього, – правильно зауважив Женя Пухляков. 
– І ще вони сіяли хліб. А на цій зернотерці мололи зерно, – сказав Олег 

Сластьонов. 
Після цього Женя Клерфон глибокодумно пояснив: 
– Рибу та інших молюсків виловлювали у річці, і худоба, певно, була 

домашня. Тут ось лежать кістки, роги свійських тварин. 
– А ще вони посуд із глини виліплювали і прикрашали його різними 

орнаментами, – додав наш завгосп Вітя Баздирьов. 
Особливою спостережливістю відзначився Женя Клерфон. Він довго 

оглядав піч у землянці і висловив досить правильне припущення про те, що 

своє житло люди покинули несподівано, очевидно у зв’язку з нападом во-
рогів, бо в печі залишився горщик з кістками. Отже, там варилось м’ясо. 

Цього не могло б трапитись при умові, коли б люди пішли спокійно.  
Припущення Жені підтверджувала і та обставина, що у землянці 
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залишились такі цінні для того часу предмети, як молоток, зернотерка, 

придатні для користування списи і стріли. 
 
Наступного раннього ранку ми покинули берег Куцої Бердинки. У 

спеціальних колекційних ящиках діти несли чудові експонати. Нам 

пощастило розкопати першу археологічну пам’ятку краю, трохи привідкрити 

таємницю пагорбів приазовської річки. 
По дорозі відпочивали на морському пляжі. Звідси було видно кручі 

Куцої Бердники. Діти дивились на них і обмінювались думками. 
– Що не говори, цікаве це місце, – мрійливо сказав Юра Волков. 
– Історичне, – підтвердив Женя Клерфон. – А ось хто його зробив 

цікавим? 
– Як це хто? Не зрозумів… – розгублено мовив Юра. 
– А ми з тобою, Юро! І взагалі всі наші гуртківці, – підказала Світлана 

Сокуренко. – Це наша робота. 
– Більше б таких стоянок відкрити, – сказав Олег Сластьонов. – Ми б 

тоді, мабуть, про всю історію нашого краю довідалися б. 
– Історія! – несміливо промовила Марина Сватенко. – А скільки треба 

було часу, праці, людського розуму, щоб від каменя перейти до електрики, 

радіо, метро... 
 
 

4. У поході 
 
Після розкопок на Куцій Бердинці гуртківці кілька днів відпочивали, а 

потім вирушили у новий похід. На цей раз наш маршрут пролягав до руїн 

Захар’ївської фортеці, через приазовські степи і відроги Азово-Подільського 

кристалічного щита скелясту, порізану глибокими вибалками місцевість.  
Стара фортеця була розташована десь біля кордонів Сталінської23 

області. Загальна довжина маршруту сягала 90-100 кілометрів. Похід ми 

розраховали на 8-10 днів. 
Давно десь за обрієм зникло наше місто. Ми йдемо степовою дорогою. 

Навкруги, куди не глянь, лани й лани стиглої пшениці. Легесенький вітерець 

проноситься над степом. Котяться по полю золотисті хвилі, і пливуть серед 

них комбайни, ніби чудернацькі кораблі. Над полем стоїть невтомний гуркіт 
моторів. Почалось збирання врожаю. 

Цього ранку ми побували на току, спостерігали за роботою самохідного 

комбайна. 
Зараз ми наближались до полезахисної смуги, там за планом – привал 

після перших восьми кілометрів пройденого шляху. Діти йдуть безладною 

колоною. У кожного через плече скатка тонкої ковдри, за спиною – рюкзак, а 

над головами розвіваються білі полотнища сачків. 
Учасники походу поділилися на чотири секції: ботаніків, зоологів, 

                                         
23 Донецька область з 1932 до 1961 року носила назву «Сталінська».  
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геологів, істориків. Своїм помічником я призначив Левка Скорикова.  
Фактично Левко був штурманом нашого руху до старої фортеці: у 

нього зберігалися детальна карта маршруту і компас.  
Обов’язки похідного метеоролога сумлінно виконував Женя Пухляков. 

Він вів детальний щоденник спостережень за погодою.  
Кореспондентами походу були Женя Клерфон і Світлана Сокуренко, 

медичною сестрою – Іра Федорець.  
По суті, кожний краєзнавець мав свої обов’язки. 
Коли наша колона наблизилась до полезахисної смуги, вдалині показа-

лося село Ново-Василівка, а справа – колгоспна птахоферма. 
 
Привал. Діти скидають скатки, рюкзаки і шумно розташовуються на 

обід у густому затінку кущів. Дехто дістає з кишень блокноти і наспіх запи-
сує свої перші враження і спостереження. Левко повідомив, що відстало троє 

зоологів, які захопились ловлею комах. 
Виходжу на шлях. Праворуч на галявині бігали наші юні зоологи і 

енергійно махали сачками: очевидно, намагались щось спіймати. Я пішов їм 

назустріч вздовж посадки.  
Перелякане кукурікання півня примусило мене насторожитись. Я 

прискорив кроки і незабаром наблизився до хлоп’ят настільки, що, стоячи під 

деревом, міг добре розгледіти їхню «роботу». 
Відстовбурчивши крила і швидко перебираючи ногами, півень 

намагався втекти у бік птахоферми. Але його атакували Валько Дейнега і 

Юра Волков. Вітя Баздирьов стояв осторонь. Втративши сили, півень забився 

у кущ полину. Юра схопив птаха за ногу. Півень шалено затріпотів крилами і 

зарепетував на все горло. На допомогу Юркові підбіг Валько.  
Оглядаючись навколо, гуртківці поспішили в посадку. Я навмисно не 

виявляю своєї присутності. Дуже вже цікаво було подивитись, як зоологи 

самостійно вирішать долю заблудлого колгоспного півня. 
Розташувались вони поблизу. Мені добре було видно їхні обличчя. 
– А півень, певно, дикий, – захекано сказав Валько, витираючи рукавом 

спітнілий лоб. 
– Який там дикий, півнів диких не буває. Певно, з ферми втік, – 

переконливо відповів Юра. 
– Мій батько – мисливець. Він завжди говорить, що коли птах втече з 

двору на сто метрів, він уже вважається диким. А до ферми тут метрів 

чотириста буде, – уточнив Валько. 
– Півень домашній, – наполягав на своєму Юрко. 
Вітя зберігав нейтралітет. 
– Та що там довго говорити, відріжемо півневі голову і в рюкзак. Ніхто 

не довідається, а увечері суп зваримо, – вніс конкретну пропозицію Валько. – 
Доставай, Юрко, свій ніж та доконаємо півня, а то вирветься клятий. 

Юрко слухняно дістав складаного ножа, розкрив його і попробував 

лезо пальцем: чи гострий? 
Я вирішив, що пора стати на захист колгоспного півня, але в цей 
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момент заговорив Вітя: 
– Хлопці! А як це ми чужого півня заріжемо? Він же колгоспний. 
– Ну й що з того, що колгоспний, – заперечив Валько. – На фермі таких 

півнів багато. Не долічаться одного, не страшно! А ми лікувальний суп 

зваримо. Чудово! Похідне життя розуміти треба. 
На деякий час хлоп’ята замовкли. А півень весь час намагався 

звільнитись з полону. 
– Ні, не можна різати півня, – на цей раз рішуче заявив Вітя. – На фермі 

довідаються, там облік. Ми заріжемо його, а птахівник відповідати буде. Я 

його бачив здалеку, старенький такий... 
Хлопці знову замовкли у роздумі. 
– Давайте краще віднесемо птаха на ферму, а то його тут лисиця з’їсть, 

– продовжував Вітя. 
Юра згодився. Тоді Валько скомандував: 
– Гайда! 
Півня понесли на ферму. Я полегшено зітхнув. 
 
 

*   *   * 
 
На кінець першого дня походу ми досягли урочища Середні Берди, 

виключно мальовничого куточка приазовського степу. Над річкою, як вірні 

вартові, здіймаються високі скелі. Піниться і клекоче Берда: тісно річці у 

вузькому кам’яному руслі.  
Я знав, що звідси починалась найважча частина нашого шляху 

східними відрогами Азовсько-Подільського кристалічного щита. 
Між скелями, там, де долина річки розширювалась, утворюючи досить 

великий порослий терновиками луг, ми вирішили заночувати. Місце вибрали 

дуже зручне: тут тобі й річка, і джерело під гранітною скелею. 
Та коли краєзнавці вже отаборилися під скелею, Левко повідомив, що 

кудись зник Женя Пухляков. 
Женя не відзивався на наші сигнали і вигуки. Тоді ми вирушили на 

розшуки метеоролога. В таборі залишилось лише кілька чоловік, які повинні 

були заготувати хворост для нічного багаття.  
Пробираючись крізь колючі хащі терну, які нещадно дряпали руки і 

обличчя, ми часто зупинялись, гукали, потім прислухались. Але навколо було 

тихо, тільки інколи звідкись доносилось тривожне стрекотання сороки та 

воркування диких голубів. Женя Пухляков як крізь землю провалився. 
Юра Волков, який ішов попереду, раптом зупинився і мовчки замахав 

руками. Він щось розглядав крізь гілля. Коли ми наблизились до нього, він 

прошепотів: 
– Дивіться. 
Крізь кущі ми побачили галявину, на якій ріс високий берест. Під 

деревом лежав рюкзак Пухлякова, а Женя сидів на дереві і, нахилившись, 

очевидно намагався розглядіти щось на землі. 
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– Щось він затіває, – зашепотіла Марина, – може, звіра якогось 

побачив? 
– Та що ми будемо з ним церемонитись, – сказав гаряче Стьопа, – він 

порушує похідну дисципліну. 
Стьопа вибіг на поляну і закричав: 
– Гей, Женю, ти чого на дерево забрався? 
Пухляков, як ужалений, здригнувся і застережливо помахав руками: 
– Ш-ш. Тихо. Тигр! 
У цей момент з кущів вискочив звір і кулею шмигонув повз нас. Це 

була... лисиця. 
Женя повільно зліз на землю, страшенно похмурий і злий. Він мовчки 

протиснувся крізь гурт краєзнавців і попрямував до табору. 
Обідали ми біля багаття. Женя Пухляков сидів осторонь і не думав 

братися до їжі. Хоч з нього ніхто й не кепкував, та він почував себе ніяково, 

сердився на всіх. 
– Женю, ти чого це засумував? – підійшла до нього Іра Федорець. – 

Ану зараз же бери ложку і починай вечеряти! – А потім уже мирно додала: – 
Запам’ятай: їжа друг мандрівника. 

Після прийому їжі керівники секції повідомили про свої знахідки. 

Пощастило в цей день зоологам і ботанікам.  
Перші зібрали хорошу колекцію комах шкідників злакових культур: 

жуків-кузьок, черепашок, совок. їх заморили і розклали для просушування на 

ватних матрациках у картонні коробки. Другі поклали у гербарні сітки велику 

кількість різних рослин.  
Для геологів і істориків можливість виявити свої здібності з’явилась 

лише наступного дня. Загін увійшов у зону кристалічного масиву. Тут ми 

сподівались зустріти стоянку первісної людини. 
О десятій годині вечора, як було передбачено розкладом дня, діти 

лягли спати у наметах із ковдр. Біля нічного багаття залишились тільки 

чергові, які змінювались кожні півтори години. 
 
 

5. Коло підніжжя скелі «Ослячі вуха» 
 

Уранці несподівано налетів ураган. Загуркотів грім, і полив такий дощ, 

що все довкола сховалося за густою водяною завісою. 
Чудовий був той ранок. Умита дощем земля, здавалось, помолодшала. 

Від п’янких запахів трав паморочилось у голові. 
Уже другу годину ми йдемо гірською місцевістю. Ділянка середньої 

течії Берди являє собою своєрідне чудо природи. Людське око не звикло 

бачити серед рівного степу хаотичне нагромадження скель, водоспадів, 
печер. Тому гуртківці щоразу захоплювались краєвидами цієї справжньої 

гірської країни. 
І рослинний і тваринний світ тут інший, ніж у степу. Зоологи вже 

здобули цінні трофеї. Стьопа Лапідус і Вася Чередниченко спіймали вели-
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кого, майже двометрової довжини полоза жовтобрюха24 – абсолютно 

нешкідливої для людини змії.  
Ця змія поїдає дрібних гризунів, яких завжди ковтає цілими. Свою 

знахідку зоологи помістили в кошик і вирішили доставити в гурток живою.  
На скелях зрідка зустрічались маленькі сови-сплюшки і сичі. 
На плоскому камені, недалеко від нас, танцювала трохи більша від 

горобця пташка. Вона ритмічно вигинала своє рухливе тільце і граціозно 

підскакувала. Ні на секунду не залишалась вона спокійною. Справжня 

невтомна танцюристка. 
Кілька хвилин ми спостерігали цей незвичайний танок. Та раптом із-за 

скелі на танцюристку кинувся яструб-перепелятник, і вона враз зникла.  
Нам пощастило побачити дуже рідкісну на території України пташку – 

чикалку-танцюристку. 
Багато несподіваних знахідок серед скель зібрали ботаніки. Вони по-

клали у гербарні сітки дикий мигдаль, траву ефедри, звіробій, хвощ, лишай-
ники, мохи.  

Про геологів і говорити не доводиться. В їхніх рюкзаках уже була 

складена чудова і водночас важка колекція мінералів: строкаті пегматити, 

червоний польовий шпат, слюда, гнейс, рогова обманка.  
В одній печері Геня Гуміров знайшов уламок якогось каменя, забарв-

леного у темно-сірий колір. На дотик він був ніби слизький. Геню зацікавила 

ця знахідка. Він подряпав мінерал шматочком скла, від чого пальці геолога 

покрились свинцевим нальотом.  
Це був графіт – найцінніша знахідка в цьому поході. Місце залягання 

графіту точно позначили на маршрутній карті. 
Марними були лише шукання істориків. Вони оглянули кожну печеру, 

кожний прискалок, але ніяких слідів стародавньої людини не виявили. 
Нам часто доводилось здиратися на скелі й спускатися в глибокі яри. 

Тепер знадобились і вірьовки, взяті в похід. 
З високого уступу скелі, де гуртківці розташувалися на відпочинок, 

відкривалася панорама гір. Вдалині виднілися дві скелі. Вони дуже нагаду-
вали вуха осла. Уважно оглянувши місцевість, Левко Скориков добув з 

планшета карту походу і щось на ній позначив олівцем. 
– Запізнюємось, – захвилювався він. – Он до тих скель, до «Ослячих 

вух», ми повинні прийти об 11 годині ранку, а зараз уже 12. Та ще, мабуть, з 

годину доведеться йти... А в усьому винен Жека Пухляков... 
– Чому це я винен? – образився Женя. 
– Бо дощу не передбачив. 
– Такого дощу не помітиш. Він уночі підкрався, – відповів Женя. 
– Значить, після обіду доведеться «натиснути»-надолужити як слід. 

Ночувати ми повинні біля Грецької балки. Маршрут – це закон, – серйозно і 

безапеляційно сказав Левко. 
 

                                         
24 Жовтобрюх (Полоз жовточеревий, або каспійський) (лат. Dolichophis caspius) – цей полоз є 

найбільшою змією Європи. Його довжина сягає до 2 м., а зрідка – і до 2,5 м.
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Але в той день «натиснути» нам так і не вдалось. 
Коло підніжжя скелі, яку краєзнавці назвали «Ослячі вуха», до обриву 

річки, як ластівчине гніздо, тулився колгоспний водяний млин. Кам’яні стіни 

млина поросли лишайником і мохом. Покрівля теж поцвіла. Видно, багато 

років висить ця споруда над бурхливим водоспадом. 
Біля млина на уламкові жорна сидів мельник. Літній чоловік зустрів 

нас привітно. Він, очевидно, як виняток, витяг з рота білу від борошна 

люльку і поцікавився: 
– Звідки будете, молодці? 
Йому відповіли і попросили дозволу розташуватись біля млина під 

тінню акації. Дідусь дозволив. Хтось із краєзнавців запитав: 
– А млин працює? 
– Ні. Біда вранці трапилась. Дощ пішов, вода греблю розмила. Лише 

взавтра вранці селяни прийдуть ремонтувати. Зайнятий народ. Воно й 

зрозуміло: жнива почались... 
Діти оглянули вимоїну в греблі. Вона була дуже великою. Тому 

вузькоколійка, прокладена через греблю до кар’єрів, тепер повисла в повітрі. 

Над вимоїною стояла і вагонетка. 
– Старий млин доживає свій вік, – сказав мельник. – Угору по річці 

колгосп закінчує будувати гідростанцію. 
Гуртківці вирішили допомогти селянам відремонтувати греблю. 
У розпал роботи, коли краєзнавці вже встигли висипати у вимоїну 

кілька вагонеток каміння, до старого млина під’їхала вантажна автомашина. 

З кабіни легко вискочив досить огрядний чоловік у білому кашкеті і по-
вернув до греблі. Це був голова колгоспу. 

– Дякую вам за допомогу. Завтра, очевидно, довелося б чоловік вісім 

колгоспників зривати з жнив для ремонту млина. А це знаєте що значить? – 
поділився голова колгоспу. 

– Через годину-другу ячмінь буду молоти. Он які справи, – сказав 

мельник. 
Незабаром млин знову запрацював. Діти стомились, і ми вирішили 

заночувати коло підніжжя «Ослячих вух». 
Надвечір до нашого похідного табору під’їхала двоколка, на якій з 

статечним виглядом сидів білоголовий хлопчик у синій майці. Поруч з ним 

лежало щось вкрите білим простирадлом. Хлопчик зупинив коня, щосили на-
тягнув віжки, хоч кінь уже стояв спокійно. 

– Ви краєзнавці будете? 
– А вони тобі для чого? – запитав його Валько Дейнега. 
– Серйозна справа. За дорученням правління колгоспу, – з гідністю 

відповів малий. 
Потім він відкрив простирадло, під яким виявився бідон молока, кілька 

хлібин і велика макітра з янтарним медом. 
– Це все вам, – суворо сказав він. – А посуд мельникові віддасте. А ще 

дякували конюхи. Незабаром за ячним борошном приїдуть. Виручили ви їх... 
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6. Грецька балка 
 

Секції істориків явно не щастило. Закінчувався третій день подорожі. 

Ми пройшли села Радіонівку, Миколаївку, але до цього часу не виявили 

жодної стоянки, хоча здавалось, і місця для поселення первісних людей були 

зручні: печери, кам’яні навіси. 
Навіть такі ентузіасти-геологи, як Олег Сластьонов і Женя Клерфон, і 

ті засмутились. Лише Володя Іванов окремо від інших ще раз оглядав усі 

придатні для стоянок місця.  
Одного разу, коли ми були ще поблизу села Миколаївки, Володя 

викликав справжній переполох серед мандрівників. Він заліз у якусь кам’яну 

нору, щось довго оглядав там, а потім заволав на все горло: 
– Сюди! Швидше! Знайшов! 
Усі кинулись до нього, піднялись по крутому схилу до печери. 
– Ось, подивіться на це зображення на скелі, – не приховуючи радості 

сказав Володя Іванов. – Тут, певно, мамонт намальований. Я в книзі колись 

бачив такого. 
Але, на жаль, те, що він прийняв за мамонта, виявилось випадковими 

подряпинами на граніті. Однак і ця невдача не засмутила Володю. Він 

запевняв усіх, що обов’язково знайде стоянку. 
За селом Миколаївкою ландшафт річкової долини різко змінився. Скелі 

тут далеко відходили від русла ріки, даючи місце широкому лугові.  
Тепер наш шлях часто перепиняли глибокі, з пологими схилами степові 

яри. Зазвичай, у таких ярах мандрівники знаходили джерела прохолодної 

прозорої води. 
В одній балці, відомій під назвою Грецької, ми зупинились на ніч. 

Звідси до Захар’ївської фортеці залишалось ще 12 кілометрів. Місце для 

ночівлі одностайно вибрали біля джерела на рівній площадці, порослій 

зеленим килимом подорожника.  
Тепер, на третій день подорожі, гуртківці самостійно влаштовували 

похідний табір. Вони вже знали, що для наметів треба вибрати сухе місце, 

очистити його від каміння, старанно перевірити, чи немає гадюк, якщо є 

нори, треба забити їх камінням, а для кухні найзручніше місце біля джерела.  
Помічаю, що краєзнавці тепер серйозніше ставляться до справи, хоч 

минулої ночі Юра Волков і Геня Гуміров влаштували намет зі своїх ковдр 

сяк-так, не закріпивши кілочків.  
Заснули, а серед ночі палатка завалилась. Довелось влаштовуватися 

вдруге. Два приятелі в пітьмі, навпомацки, довго вовтузились біля свого 

житла. Тепер вони розбивали палатку капітально. 
Похідну вечерю варили Вітя Баздирьов і Коля Воробйов. Хоч денні 

знахідки були вже оглянуті та старанно укладені в рюкзаки й коробки, а в 

щоденниках з’явились відповідні записи, мандрівники не сиділи без діла: 

вони приводили в порядок інвентар, лагодили біля багаття взуття та одяг. 
– Голка в поході – це велика справа, – глибокодумно промовив Валерій 

Умников. 
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Він десь гострим каменем розірвав куртку і готувався накласти латку. 

Хлопчик взяв у похід голку і нитки, а от про клаптик для латки забув. Хтось 

дав йому шматок чорної матерії, а куртка була синьою. Але ця обставина не 

бентежила хлопця.  
Взявши голку, Валерик довго приміряв латку, потім почав шити. Та 

зразу ж виявилось, що справа у нього не клеїться. Плутались нитки, якимось 

чином «пришився» до латки і рукав. Валерій нервував, не помічаючи, що за 

його роботою вже давно стежить Іра. Дівчина мовчки посміхається, а потім 

голосно говорить: 
– Це правильно: голка в поході велика справа, але голкою ще треба 

вміти користуватись. Давай лишень сюди твою куртку та повчись трохи. 
Валерій скоряється. Іра дістає зі свого рюкзака невелику сумочку, в 

якій, виявляється, був цілий склад різної величини і кольорів клаптів, а також 

нитки, наперсток. Дівчинка спритно обрізала ножицями потрібний шматок 

матерії і швидко полагодила куртку. Валерик захоплено стежив за її роботою. 
– Дякую, – незграбно сказав він. – Ще не навчився, але навчуся латати. 

Це вже факт. 
А з другого боку багаття, біля Валька Дейнеги, зібралася справжня 

черга. Хлопець майстерно ремонтував черевики. У похід він узяв необхідний 

шевський інструмент.  
Виявилось, що батько Валька замолоду працював шевцем. Навчив 

цього ремесла і сина, а тепер воно нам стало у великій пригоді. Діти із 

заздрістю стежили, як він спритно «лікував» черевики, а дехто за кілька днів 

трохи навчився у нього цієї справи. 
 
 

*   *   * 
 
Настав ранок четвертого дня нашої подорожі. Цей день надовго 

залишиться в пам’яті юних краєзнавців. Одразу після підйому, коли частина 

хлоп’ят пішла до річки вмиватись, до мене підбіг Володя Іванов і мовчки 

показав на розкритій долоні кілька ножеподібних кремнієвих пластинок. 
– Де знайшов? – запитую. 
Володя показав рукою на протилежний схил балки: 
– Он там. 
Стоянка первісної людини знаходилась на західному схилі Грецької 

балки. Потоки талої і дощової води розмили культурний шар грунту, тому 

частину кам’яних знарядь знесло в балку, а більшість знахідок залишилася на 

схилі поверхні землі. 
Стоянка займала близько трьохсот квадратних метрів і відносилась до 

культури раннього неоліту (ранній кам’яний вік). 
Більше двох годин учні досліджували територію стоянки. Вони зібрали 

різний археологічний матеріал: кремнієві приколки, різці, ножі, скребачки, 

ножеподібні пластинки, ядра тощо. 
Зрозуміло, що після такої важливої знахідки наша секція істориків 
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підбадьорилась. Тепер діти старанно обстежували кожну балку і яр. І, треба 

сказати, для істориків увесь цей день був «щасливим». Та їм судилося 

зробити ще одне відкриття. 
 
 

7. Стара фортеця 
 
До Захар’ївської фортеці ми прибули у другій половині дня. Діти вже 

знали, що ця фортеця збудована па початку XVIII століття російськими 

військами для захисту нашої батьківщини від нападу татаро-турецьких банд.  
По річці Берді в той час проходив кордон. Скасована фортеця у 1774 

році у зв’язку з виходом Росії до Чорного моря і пересуванням туди кордонів. 
Стара фортеця стояла на лівому березі річки Берди, займаючи вершину 

високого, пануючого над усією горбистою місцевістю, вододілу. Звідси на 

десятки кілометрів навкруги відкривався чудовий пейзаж.  
Далеко, на північному сході, біліли хати села Стародубівки (вже 

Сталінської області), прямо перед нами у мальовничій долині річки Берди, 

серед гаїв і невисоких скель, лежало село Колонтаївка, а навкруги, куди не 

глянь, – поля. Серед золотистих килимів дозрілої пшениці чітко виділялися 

темнозелені квадрати кукурудзи і полум’яно-жовті квадрати соняшника. 
Ми вирішили відпочити на кріпосному валу. Юні краєзнавці хоч і 

стомилися, але були в піднесеному настрої: мета досягнута. В останній раз 

Левко Скориков зробив помітку на маршрутній карті, обережно склав її і 

сховав у похідну сумку. 
На підступах до фортеці, у зарослому густою травою рову, склали речі 

і решту дня присвятили ознайомленню з цією історичною пам’яткою. 
Кожна секція займалась своєю справою. Це нам давало можливість 

значно швидше вивчити цю пам’ятку всебічно: її рослинний і тваринний світ, 

геологію та історію. 
Незабаром діти розбрелися по території фортеці, яка займала площу 

приблизно п’ять-шість гектарів і являла собою гігантську зірчасту фігуру 

насипних укріплень.  
Гребінь вала, збудований зі щебеню, добре зберігся. Чітко вирізнялася і 

обвідна канава. Дев’ять уступів-фортів були націлені в бік колишнього 

кордону річки Берди. Ніяких кріпосних будівель не збереглося. Часто дорогу 

перетинали ями, напівзруйновані льохи і катакомби. 
Звідусіль чути було голоси краєзнавців, які повідомляли про свої 

знахідки. Я побачив Олега Сластьонова в незвичайній позі. Він волік щось 

важке. Виявилось, хлопець знайшов велике чавунне стінопробивне ядро. 
До мене підійшла Світлана Сокуренко і показала кілька монет, вкритих 

товстим шаром зеленого окису. Всі монети були царські періоду царювання 

Єлизавети Петрівни. В ті роки якраз і споруджувалась фортеця. 
Особливе пожвавлення панувало серед наших ботаніків. Територія всієї 

фортеці буйно заросла різною травою. Тут зустрічалось багато незнайомих їм 

рослин. У ботаніків розбігались очі від різноманітності цікавих знахідок, хоч 
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їхні гербарні сітки вже «розпухли».  
Зоологи із самого спочатку зникли десь за валом. А через деякий час 

вони з’явились одночасно. Попереду біг Іван Денисюк. Двома затиснутими 

палицями він ніс щось довге, звивисте. 
«Знову жовтобрюха спіймали», подумав я. Але, як виявилось, знахідка 

зоологів була значно цікавішою. Діти спіймали степову отруйну гадюку. 
Таких ми за час походу ще не зустрічали.  

Дотримуючись необхідної обережності, гадюку віднесли до табору, 

запхнули у скляну банку і залили п’ятипроцентним розчином формаліну. 
Отже, всі секції працювали успішно, тільки кухарям не пощастило на 

фортеці. Чергові кухарі Вася Чередниченко і Марина Сватенко повідомили: 
– Немає води. 
Дійсно, на території фортеці не знайшлось ні криниці, ні джерела. А 

вода тут мусила бути, адже фортеця не могла існувати без води. Вирішили 

шукати джерело. 
Довелося зібрати краєзнавців, на деякий час відкласти їхню роботу і всі 

наші сили мобілізувати на пошуки води. Діти обстежили всю фортецю, 

оглянули ями і вали, але джерела так і не знайшли. 
Наближався вечір. Становище ставало критичним. Тоді група дітей 

вирушила по воду до річки. Решта продовжувала розшуки, але марно. 
Воду принесли перед заходом сонця. А коли наступили сутінки і в 

похідній каструлі варилась каша, коло вогнища зібрались майже всі 

краєзнавці. Лише десь блукали наші запеклі історики Володя Іванов і Женя 
Клерфон. З цього приводу хтось дотепно зауважив: 

– Треба приготувати клітку. Зараз хлопці живого мамонта притягнуть. 
Уже в темряві десь з вершини валу до багаття стрімголов скотились дві 

постаті. Це були наші історики. Вони так замазались у глину, що хлоп’ят 

важко було впізнати. 
– Печера! Джерело! – радо вигукнув Володя. 
Ці двоє слів подіяли магічно. Всі схопилися на ноги. 
 
Спочатку довелося пролізати через вузеньку дірку між уламками скель, 

потім гуртківці деякий час просувались тісним кам’яним проходом. Нарешті 

ми опинились у великому підземеллі. При світлі кишенькових електричних 

ліхтариків і свічок старанно оглядаємо печеру, вирубану руками невідомих 

людей у гранітній скелі.  
Стіни печери були вкриті товстим шаром слизьких темнозелених 

лишайників. Підлога рівна. Потужне джерело з шумом виривалось з глибокої 

щілини у кам’яній стіні і жолобом спадало у заглибину в центрі печери, яка 

нагадувала собою величезну чашу. З неї вода витікала кудись вглиб землі 

крізь ряд ніздрюватих отворів.  
Отже, вода тут завжди була свіжою і чистою. Як зачаровані дивились 

краєзнавці на це старовинне підземне сховище води. 
– Про таке лише в книжках можна прочитати, – пошепки промовив 

Вітя Баздирьов. 
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– От би сюди нашого Тіму Зборащенка, – сказала Іра. – Пригадуєте, як 

він ще на першому занятті мріяв про печери? Та я й сама мріяла, – закінчила 

вона тихо. 
Мандрівники старанно оглянули підземелля. Нічого тут не збереглось, 

лише на кам’яній стіні чиїмись руками було висічено «Лѣто 1774. Ушли 
побѣдителями». 

 
*   *   * 

 

Біля фортеці ми відпочивали добу. Сонячного ранку всі юні мандрів-
ники перед поверненням додому зібрались на валу. Я з задоволенням 

відзначив, що не один з них уже закінчив перший клас краєзнавства, що 

недалекий той день, коли перед ними відкриється широка і приваблива 

перспектива дослідження: Карпат, Криму, Кавказу, Камчатки, Уралу, Уссу-
рійського краю... 

 
*   *   * 

 

Настав 1954 рік. Великі зміни відбулися в гуртку. Чимало краєзнавців 

тепер були студентами різних вузів. Більшість з них вирішили присвятити 

себе тому фахові, який вони обрали саме в гуртку.  
Наш пристрасний археолог Женя Клерфон учиться у Ростовському 

університеті на історичному факультеті, Геня Гуміров закінчує Дніпро-
петровський геолого-розвідувальний технікум, Левко Скориков готується 

стати офіцером-прикордонником.  
Як і слід було чекати, наша похідна медсестра і «пташиний лікар» Іра 

Федорець навчається у медичному інституті. Чудовий фах обрала Наташа 

Соколова. Вона закінчила сільськогосподарський технікум і поїхала 

працювати на цілинні землі в Казахстан. 
У гурток прийшло нове поповнення. Хороша дітвора. Ми знову 

організовуємо екскурсії і походи по рідному краю. Переживаємо труднощі та 
радіємо з успіхів. Десятки юних краєзнавців випробовують свої сили й 

обдаровання на просторах рідного краю з тим, щоб у майбутньому бути 

повноправними будівниками щасливого суспільства. 
 

Стоїть надзвичайно сувора зима 1954 року. Ще в листопаді, коли 

звичайно в Приазов’ї бувають теплі дні, мороз скував море, а па початку 

грудня воно вкрилось суцільною кригою. Гуляють люті снігові хуртовини. 

Ще з осені пернаті зимівники прилетіли до нас на південь. Вони заповнили 

парки і сквери нашого міста. Та голодно і холодно у таку хуртовину 
Я сиджу у своїй робочій кімнаті і бачу у вікно, як краєзнавці Олег 

Ходус і Шура Маличев підвішують кормушку на старій акації, а на галявині, 

де влітку була клумба квітів, чубаті жайворонки збирають розкиданий дітьми 

корм. Життя триває!.. 
 

м. Осипенко, 1954 рік. 
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Пташині міста бердянських юннатів25 
 

(Із досвіду роботи) 
 
Небагатьом, мабуть, відомо, що винахід штучних гнізд для шпаків 

приписується німецькому зоологу та орнітологу Костянтину Глогеру26 і 

відноситься до 1850-тих років. Ось що з цього приводу записано в протоколі 

засідання Російського Комітету акліматизації тварин 14 лютого 1857 року. 
«Він (К. В. Глогер) придумав влаштовувати штучні гнізда для цих 

птахів. Виходить щось на зразок наших шпаківень». На момент «винаходу» 

шпаківень у Європі, вони вже багато століть на Русі прикрашали на подвір’ях 

селянські хати. 
З найдавніших часів землероби намагалися залучити на своє поле 

веселих і задерикуватих шпаків. Ці птахи сповіщали своїми піснями про 

настання весни та сумлінно очищали поле від шкідливих комах. Для своїх 

крилатих друзів люди виготовляли дуплянки, збивали з дощок шпаківні. 
У наш час, час небаченого розмаху технічного прогресу, механізації та 

хімізації сільського господарства, проблема залучення корисних птахів 

зовсім не втратила свого значення. Адже чим більше в нас буде крилатих 

помічників на полях, тим менше потрібно отрутохімікатів, а це здоров’я 

людей і здоров’я планети. 
Я хочу коротко розповісти про наш досвід залучення корисних птахів у 

сільському господарстві на величезних площах Бердянщини. 
 
 

1. Робота по відновленню птаства у Приазов’ї після війни 
 
У вересні 1943 року Бердянськ мав сумний вигляд: місто було майже 

повністю спалено відступаючими гітлерівцями. Грандіозна пожежа, яка 
вирувала на березі Азовського моря кілька днів, знищила не тільки заводи, 

фабрики, житло (житловий фонд постраждав на 82 %), а й сквери та парки. 
Весною 1944 року птахи не повернулися до своїх гнізд у це приморське 

місто: цих гнізд просто не було. І, зрозуміло, одразу ж на місто пішла навала 

шкідників – попелиці, непарних шовкопрядів, золотогузок27, короїдів. 
З перших днів після вигнання з Приазов’я нацистських окупантів, у 

Бердянську розпочалися відновлювальні роботи. Приступили до своєї роботи 

і юні натуралісти. Вони відновлювали пташине житло. Центром юннатської 

роботи у ті роки в Бердянську був Бердянський краєзнавчий музей, при 
якому працювала секція молодих любителів птахів. 

                                         
25 Рукопис із архівів Бердянської дитячої бібліотеки для дітей імені Олексія Огульчанського  
26 Костянтин Вільгельм Ламберт Глогер (нім. Constantin Wilhelm Lambert Gloger; 1803-1863) – 

німецький зоолог та орнітолог. Світову популярність він отримав завдяки публікаціям, 

адресованим широкій аудиторії, про значення птахів та деяких ссавців у знищенні шкідників 
сільського та лісового господарства.  

27 Так званий «золотистий шовкопряд».  
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З чого тільки тоді не виготовляли хлопці синичники, шпаківні, штучні 

гнізда для мухоловок, одудів. У справу йшли обгорілі дошки, очерет, куги, 

фігурні гарбузи, старі кошики. 
Весною 1945 року на вцілілих деревах міського парку було розвішано 

перші сорок сім пташиних будиночків, які, природно, були відразу ж 

заселені. І тоді, серед похмурих згарищ зруйнованого міста пролунали веселі 

пісні шпаків, які сповістили про те, що закінчилися похмурі роки війни. 
1948-го року відновив роботу Бердянський будинок піонерів, де й 

зосередилася подальша робота юних натуралістів. У Будинку піонерів для 

цієї мети було створено гурток краєзнавців-натуралістів, яким деякий час 

керував учитель біології Юрій Іванович Штань28. 
Починаючи з вересня 1949 року і до 1973-го року, практично чверть 

століття, займався з дітьми я, Олексій Якович Огульчанський. У моєму 

гуртку завжди було багато дітей-любителів природи, зазвичай – п’яти- та 

шестикласників. 
 
 

2. Створення Відділу природи міського краєзнавчого музею 
 
Я переконаний, що для того, щоб дійсно стати любителем природи, на-

самперед необхідно добре її знати. Невідоме полюбити просто неможливо! 
Прищепити любов школярів до рідного краю допомогли численні екскурсії 

та походи Приазов’ям. Ми подорожували завжди: і влітку, і взимку, за будь-
якої погоди. 

І в усьому молоді друзі активно допомагали мені створювати Відділ 

природи міського краєзнавчого музею, коли я там працював. Ми робили 

опудала звірів, птахів, рептилій, виготовляли зразки біоґрунтів. До цього 

часу наші опудала та біоґрунти оглядають щороку десятки тисяч відвідувачів 

музею. А пізніше ми влаштували ще і свій краєзнавчий музей – у 

Бердянському будинку піонерів. 
У процесі цієї роботи гуртківці могли в усіх деталях оглянути того чи 

іншого птаха, звірка. Вони також із задоволенням слухали мої розповіді про 

життя та поведінку цих представників місцевої фауни. 
І вся ця щоденна копітка і часто втомлива робота (багатоденні походи 

тощо) була підпорядкована одній меті – своїх юних друзів я вчив «читати» 

книгу природу, сприймати її як одне ціле, як величезний живий організм з 

чисельними складовими – частинами-органами, – розуміти складні взаємини 

серед мешканців степу та водойм.  
Я прагнув, щоб майбутні господарі Приазов’я знали, як то кажуть «в 

обличчя», кожного пернатого та чотириногого мешканця рідного краю. 
Особлива увага приділялася птахам, і насамперед – корисним птахам. 

                                         
28 Юрій Іванович Штань (01 квітня 1901 року – помер 19 вересня 1994 року) педагог-біолог, 

громадський діяч, учасник Другої світової війни. Позаштатний інспектор товариства охорони 
навколишнього середовища організував озеленення Бердянська та його околиць. Він посадив 

сотні кущів та дерев на косі, на схилах річки Берди.  
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Коротше кажучи, окрім шкільної програми, гуртківці освоювали не менш 

складну науку «степового університету». 
 
 

3. Влаштування весняного свята «День птахів» 
 
Зазвичай на початку навчального року до мене в гурток приходило 

багато школярів, іноді понад сотню. А потім, після перших походів і 
практичних занять більше половини учнів відсівалося і залишалися лише ті, 

хто справді цікавився природою. 
Щовесни з нашої ініціативи бердянські школярі влаштовували весняне 

свято «День птахів». І, природно, ми брали найактивнішу участь у підготовці 

цього загальноміського свята. 
Гурток краєзнавців-натуралістів був методичним центром шкіл міста 

Бердянська з питань підготовки цього свята. Учителі та школярі мали 

можливість отримати тут будь-яку консультацію. 
Свої шпаківні та синичники учні зазвичай розвішували біля своїх шкіл 

і в міському парку. У 1953-му році в Бердянську була проведена перша 

велика демонстрація, на яку вийшли юні любителі природи. Ми на весь голос 

заявили мешканцям міста про своє існування. 
Колони юних птахолюбів розтяглися на кілька кварталів. Святково 

одягнені дітлахи несли барвисті плакати та гасла, що закликали охороняти 

природу, залучати корисних птахів. 
Багато демонстрантів тримали в руках штучні пташині гнізда, які вони 

власноруч змайстрували. Цю урочисту ходу школярів супроводжувало 
декілька шкільних духових оркестрів. Видовище було просто грандіозне. 

На Приморці, центральній площі міста, відбувся мітинг молодих 

любителів природи. Перед присутніми виступили досвідчені краєзнавці, 

вчителі, комсомольські працівники. 
Ось з того року і донині, щовесни демонструють юні бердянці свою 

відданість справі охорони природи. 
 
 

4. Мертві муміфіковані шпачата у гніздах 
 
Якось юннати, спостерігаючи за поведінкою птахів у гніздовий період, 

повідомили досить дивну, як мені тоді здалося, новину. За їхнім твердженням 

виявилося, що з багатьох шпаківень не вилетіли молоді шпаки. 
– Куди ж вони, на вашу думку, діваються? – запитав я. 
– Не знаємо, – пересмикували плечима юні спостерігачі. 
– Перевіримо, – вирішив я. 
Тієї осені, а це був 1958-й рік, ми зробили відкриття, яке приголом-

шило нас. Під час перевірки виявлено, що в кожному другому гнізді лежали 

мертві муміфіковані шпачата у віці 4-5 днів. 
Що це? Хвороба? Ні, не хвороба. Пташенята загинули від голоду. 
Багатьом, напевно, відома разюча ненажерливість пташенят. Деякі з 
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них за добу з’їдають комах стільки, скільки важать самі. Якби людина мала 

пташиний апетит, вона мала б з’їдати щодня не менше сорока буханців хліба. 
Особливо ненажерливі шпачата. За нашими спостереженнями, шпаки-

батьки прилітають з кормом до свого гнізда в середньому двісті п’ять разів за 

сімнадцять годин. Такої кількості корму в умовах Бердянська, що бурхливо 

будувався, шпаки не могли здобути на бруківках, асфальті та будовах для 

своїх ненажерливих жовторотиків і ті гинули. 
Який же висновок слід було зробити з цього? Припинити розвішування 

шпаківні? Так. Але тільки в межах міста, де пташенятам не вистачало їжі! І 
тоді ми вирішили вивозити штучні гнізда за місто: на поля, у полезахисні 

лісосмуги. Там шпаки не голодуватимуть. 
Але багато авторитетних орнітологів стверджували, ніби шпаки засе-

ляють шпаківні тільки в населених пунктах. Це категоричне твердження 

вчених ми вирішили перевірити практично. 
 
 

5. Виникнення пташиних поселень за містом 
 
Навесні 1959-го року ми розвішали триста шпаківень та синичників у 

вітроупорній смузі біля урочища Петрова балка. На другий день я приїхав у 

наше пташине місто та одразу виявив пропажу: приблизно одна третина 

шпаківень зникла, а решта була заселена шпаками!.. Перемога!!! 
Але хто ж викрав наші гнізда? Виявилося, що діти селища імені 

Шевченка (7 км від того місця). Школярі розвісили ці шпаківні по своїх 

садах. Вчинок не такий вже й поганий, але компактність нашого містечка 

була порушена. Цей випадок підказав нам: для пташиних поселень необхідно 

вибирати місце більш віддалене від населених пунктів. 
Наступне пташине містечко ми побудували вже за 40 км на північ від 

Бердянська, на полях господарства «Нове життя». Цього разу ми розвішали 

чотириста різних штучних будиночків: синичники, шпаківні, гнізда для сірої 

мухоловки, сичів і навіть для звірків – кажанів. І всі вони були заселені! 
У даний час бердянські біологи мають досить багату практику в 

організації штучних гнізд школярами, у виготовленні та облаштуванні 

великих містечок для корисних птахів. 
Відбулися зміни та в організації цієї справи. Тепер вся ця корисна та 

кропітка робота зосереджена на Бердянській станції юних натуралістів. Це 

великий та солідний консультативний центр роботи натуралістів Бердянська. 
Звідси школи міста отримують конкретні завдання з виготовлення 

штучних гнізд. Також обумовлюються терміни їхньої доставки на станцію, 

рекомендується програма весняного свята «Дня птахів» тощо. 
Ми тепер почали суворо регулювати кількість пташиних гнізд за їхніми 

видами. Справа в тому, що за останні роки у Приазов’ї було відзначено 

збільшення чисельності шпаків. А коли їх багато, то вони здатні завдати 

значної шкоди вишневим садам та виноградникам. 
У зв’язку з цим різко скорочено виготовлення шпаківень. Вони зараз 
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становлять приблизно 40-45% всіх гнізд. А ось кількість синичників навпаки 

збільшена. Це пов’язано з тим, що в нас тепер крім синиці великої почала 

гніздитися синичка блакитна29 – крихітна істота барвистої краси. 
Блакитні синички з’їдають плодожерок, золотогузок у їхньому зимово-

му гнізді та яйця різних шовкопрядів. 
 
 

6. Організація роботи з улаштування пташиних поселень 
 
Спробую стисло розповісти про організацію всієї роботи, пов’язаної з 

улаштуванням пташиних поселень. 
Ще на початку навчального року станція натуралістів направляє кожній 

школі рекомендації щодо виготовлення штучних гнізд. Там указано і для 

яких видів птахів – скільки потрібно гнізд. Зв’язок зі школою здійснюється 

через завуча школи з позакласного виховання та вчителів-біологів. Багато 

чим допомагають і вчителі праці 
У цей же час група добровільних туристів-школярів міста на чолі з 

досвідченим краєзнавцем здійснює подорож автобусом або пішки полями. 

Їхнє завдання полягає в тому, щоб знайти потрібне місце для майбутнього 

пташиного поселення. 
Зазвичай для цієї мети намагаються знайти лісосмугу, розташовану 

далеко від проїжджих доріг та з досить високими деревами. При цьому вона 

повинна знаходитись на віддаленій відстані (не менше 15 км) від вже 

існуючого пташиного містечка 
Мандрівники знімають топографічний план облюбованої для містечка 

території. Таким чином, майбутні будівельники пташиного міста в зимовий 

час мають можливість точно спланувати розташування «кварталів і вулиць» 

міста крилатиків. 
У лютому та у березні на подвір’я станції натуралістів починають 

надходити штучні гнізда. Їх приносять хлопці та дівчата. На початку весни їх 

зазвичай накопичується близько двох тисяч.  
Тоді спеціальна комісія за участю дорослих і самих учнів оглядають 

кожен будиночок. Одразу відкидаються убік непридатні недовговічні фанер-
ні будиночки, а також будиночки, збиті абияк. 

Пізніше справні будиночки поділяються на основні групи: сортуються 

шпаківні, синичники, мухоловочники, удодники. 
При огляді штучних гнізд особлива увага приділяється перевірці та 

промацуванню пальцями льотків. Був у нас такий випадок. Кілька років тому 

хлопці принесли майстерно збиті шпаківні, а льотки у них були просвердлені 

великим свердлом. Все зроблено чистенько, акуратно. Одну з цих шпаківень 

ми повісили на тополі на території станції юннатів. 
Наступного дня юннати підняли тривогу і повідомили мені, що в нову 

шпаківню птахи охоче залазять, але чомусь не вилітають. Ми зняли цю 

                                         
29 Cyanistes caeruleus, рос. лазо́ревка або синяя синица.  



86 

шпаківню, зірвали дах і звідти несподівано виринуло десятка півтора шпаків. 

Що ж сталося? 
Виявилося, що при свердлінні льотка утворилися гострі задирки, 

підгорнуті всередину шпаківню. Птах вільно пролазив у будиночок, а назад 

вилізти не міг: задирки боляче впивалися в тіло шпака. Будиночок виявився 

зрадницькою пасткою. 
Щоб надалі уникнути подібне – кожен льоток ми обмацуємо. Якщо 

намацуємо хоча б найменшу перешкоду, то видаляємо їх за допомогою 

рашпілю та наждачного паперу. 
Ось усі будиночки розсортовані та укладені рядами на асфальтовому 

майданчику станції. Тепер хлопці їх маркують за допомогою трафарету. На 

кожному будиночку масляними фарбами вони штампують, наприклад такі 

написи: «БСН-7». Це означає: «Бердянська станція натуралістів – 1975 рік». 
Потім юннати готують все необхідне для розвішування будиночків: 

молотки, кліщі, цвяхи. Активну участь у цій справі також бере Бердянське 

товариство охорони природи. Воно забезпечує юннатів транспортом. 
І ось, зазвичай першої неділі квітня, на СЮН прибуває автобус і 

вантажні машини. Загін юннатів з найкращих верхолазів міста (учні сьомих-
десятих класів) навантажують на машини пташині будиночки, а самі разом із 

працівниками СЮН і краєзнавцями сідають в автобус. Великий автопоїзд 

вирушає в дорогу. 
У тієї посадки, де намічено збудувати містечко, машини зупиняються і 

починається важка, але по-своєму цікава робота. Між будівельниками міста 

розподіляються пташині будиночки. Кожен із них отримує певну ділянку 

лісосмуги. Пташине поселення зазвичай розтягується на кілька кілометрів. 
Усі будівельники містечка пам’ятають головне правило: від того, як 

будуть розвішані гнізда – багато що залежить. Якщо, наприклад, шпаківня 

висить на висоті 2-3 метрів, то там оселиться не шпак, а польовий горобець. 
Діти знають, що прибивати будиночки необхідно міцно, на три цвяхи 

(у лісопосадках можна кріпити пташині будиночки цвяхами до стволів, це не 

вплине на зростання дерева). З цього питання ми отримали вичерпну 

інформацію у ботаніка, професора Володимира Пилиповича Портянка30. 
Синичники та мухоловники зазвичай встановлюють серед густих 

чагарників на висоті 1-3 метри, шпаківні – на висоті 5-6 метрів. Необхідно 

дотримуватись і відповідної відстані між гніздами. 
Облаштування пташиного містечка – це лише частина роботи. Юні 

натуралісти систематично спостерігають за поведінкою крилатих мешканців, 

їх взаємовідносинами, ведуть щоденники. Багато спостережень юннатів 

представляють велику цінність для науки про птахів – орнітології. 
А найцінніше, зрозуміло, полягає в тому, що величезна армада птахів, 

                                         
30 Володимира Пилиповича Портянко (23 грудня 1911 – 5 лютого 1990 року) – професор, доктор 

біологічних наук (з 1963 року), відомий у Радянському Союзі та за його межами селекціонер 

нових гібридних сортів кукурудзи. Обирався головою Бердянського відділу Географічного 
товариства СРСР, завідував секцією відділу природи при краєзнавчому музеї, очолював міське 

товариство охорони навколишнього середовища.  
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які народилися у таких містечках, стає спроможною помітно зменшити кіль-
кість шкідливих комах на великих площах. 

Працівники сільського господарства Бердянського району (агрономи 

Коровкін, Каневський) неодноразово підтверджували величезне значення 

пташиних поселень у справі боротьби зі шкідниками сільськогосподарських 

культур. 
 
 

7. Згадуючи однодумців-помічників птахів 
 
Я не забуваю своїх помічників – і школярів, і вчителів. Ще в 1940-1950-

ті роки вони допомагали організувати корисну справу – біологічну боротьбу 

з комахами у великих масштабах.  
Насамперед відзначу вчителів-біологів Юрія Івановича Штаня та 

Софію Семенівну Коломоєць, відомого орнітолога Андрія Семеновича 

Костюченка, професора-ботаніка Володимира Пилиповича Портянка. 
А про своїх юних друзів я написав книгу «Записки краєзнавця». Вона 

вийшла 1955-го року в київському видавництві «Молодь». 
Багато юннатів, з якими я розпочинав свою роботу, яким присвятив 

найкращі свої роки життя, залишилися відданими до теперішнього часу 

великій справі охорони природи. 
Колишній гуртківець Славка Мірошников нині31 – співробітник 

АзЧерНІРО (м. Керч), – вивчає рибні запаси світового океану32. І мені було 

дуже приємно дізнатися, що саме В’ячеслав Степанович закликав до порядку 

англійських моряків на острові Кергелен біля берегів Антарктиди. 
Напідпитку матроси Королівського флоту Великобританії висадилися 

на безлюдний острів і почали бити незграбних морських слонів, рідкісних 

звірів нашої планети. 
– Не личить цивілізованим людям поводитися подібно до дикунів 

Кам’яного віку!  
Це пролунало з гучномовця чистою англійською мовою з борту радян-

ського науково-дослідного судна «Скіф», яке стояло на якорі неподалік 

берега. А говорив це В.С. Мірошніков. Англійці негайно покинули острів. 
Довгий час вивчав фауну північних морів колишній гуртківець 

Анатолій Кабанцов. Світлана Карастоянова працює на станції захисту 

рослин. Старший рибінспектор Володимир Тимченко охороняє рибні запаси 

Азовського моря. 
Звичайно ж слід належним чином відзначити енергійну організаційну 

роботу директора Бердянської Станції юних натуралістів Маргарити Федо-

                                         
31 В. С. Мірошников перед цим працював у «Кримчеррибводі» на посаді іхтіолога на контрольно-

спостережній станції з квітня 1980 року до квітня 1983 року.  
32 Під час роботи в АзЧерНІРО В. С. Мірошников здійснив одинадцять піврічних науково-

дослідних експедицій у країнах Азії та Африки (за міжурядовими договорами). Батько трьох 
синів – Павла, Олександра та Ігоря. В. С. Мірошникову належить ідея створення у Бердянську 

пам'ятника «бичку-годувальнику». 



88 

рівни Гриценко та керівника гуртка юних зоологів СЮН Валентини 

Дмитрівни Темряк та багатьох інших ентузіастів-природолюбів. 
Ми всі, хто створює пташині містечка на Приазов’ї, твердо переконані 

в тому, що в будь-якому куточку нашої Батьківщини можна, використовуючи 

наш досвід, організувати у великих масштабах біологічну боротьбу зі 

шкідниками сільгоспкультур і відмовитися від застосування отрутохімікатів. 
 

м. Бердянськ, 1980-ті роки. 
 

 
 
 

Юні слідопити33 
 

(з досвіду роботи гуртка юних краєзнавців будинку піонерів м. Осипенко) 
 

Вступ 
 
Десять років я керую гуртком юних краєзнавців при Осипенківському 

будинку піонерів. 
Щороку і взимку, і влітку ми проводимо походи по рідних призовських 

степах. Скільки цікавого ми побачили в природі і скільки загадок її нам 

довелося розгадувати. 
Часто загадки природи значно складніші, ніж ребуси та кросворди, що 

вміщуються в газетах та журналах. Треба бути дуже спостережливим і 

терплячим, добре знати природу свого краю, щоб правильно зрозуміти якусь 

подію в степу, про яку свідчать тільки сліди на піску або на снігу, зім’ята 

трава, зламана гілка чи кривава пляма.  
Цілком зрозуміло, що не зразу діти навчаються читати сліди, залишені 

звірками, і відтворювати події, що відбувалися в природі, по слідах. У 
результаті тривалої і копіткої роботи діти починають «бачити» і звертати 

увагу на те, що для інших не має значення. 
Працюючи багато років у галузі туризму, я дійшов до висновку, що 

слідопитство є невід’ємною і досить важливою частиною краєзнавчої роботи. 

Воно розвиває у юних краєзнавців увагу до навколишньої природи, 

примушує правильно сприймати і відповідно оцінювати спостережувані 

явища.  
Часто яке-небудь плетиво слідів, що на перший погляд не заслуговує на 

увагу, після всебічного і старанного обслідування приводить дітей до диво-
вижних відкриттів, які становлять неабиякий інтерес для науки. 

Юні слідопити, як правило, дуже люблять природу, хочуть розгадати 

якнайбільше її таємниць, щоб послужити цим своїй любимій Вітчизні. 
                                         
33 За виданням: Олексій Огульчанський. Юні слідопити (з досвіду роботи гуртка юних краєзнавців 

будинку піонерів міста Осипенко): нарис. – Київ: Вид-во «Радянська школа», 1958. – 18 с.  
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Навички слідопитства, які дістають діти в походах, бувають їм дуже 

корисні в житті. 
Я часто одержую листи від колишніх своїх гуртківців, які зараз знахо-

дяться в рядах Радянської Армії. Всі вони з подякою відзначають, що знання, 

здобуті у гуртку, стають їм часто у пригоді. Особливо це відчувають ті воїни, 

що охороняють державні кордони. 
Як же прищеплюються навички до слідопитства юним краєзнавцям? 
Спочатку діти, які прийшли в гурток (зазвичай це учні 5-7 класів), 

ознайомлюються з тваринним світом рідного краю по малюнках, вміщених у 

спеціальних альбомах, по чучелах і муміях. 
Кожний краєзнавець обов’язково замальовує собі в альбом відбитки 

лапок звірят і птахів, використовуючи малюнки з різних посібників. 
Ми завжди тримаємо в живому кутку їжаків, ховрахів, зайців, мишей, 

сов, качок, боривітрів та ін. 
Безпосереднє спостереження за звичками тварин, що живуть у неволі, 

дає багатий матеріал для дальшого вивчення їх у природних умовах. 
Наприклад, дітям добре запам’ятовуються крики цих тварин, які вони 

потім легко розпізнають у природі.  
Ми часто влаштовуємо вечори оповідань про життя та повадки звірят і 

пташок. Для цього використовуємо оповідання таких бувалих слідопитів-
письменників, як Олександр Формозов34, Віталій Біанкі35, Сергій Огньов36, 
Петро Мантейфель37. 

Але це лише перший етап роботи. Юні краєзнавці стають слідопитами 

значно пізніше, коли дістануть теоретичну підготовку і набудуть деяких 

практичних навичок під час походів на природу.  
Вони поступово привчаються не тільки розпізнавати сліди різних тва-

рин і впізнавати по крику тих чи інших птахів, а й розгадувати іноді досить 

заплутані явища в природі. 
Звичайно серед колективу краєзнавців виділяються окремі діти, які 

особливо швидко орієнтуються у природі, рішуче і сміливо будують свої 

здогади, досить логічно обґрунтовуючи їх фактичним матеріалом, зібраним 

на місці, де відбувалася подія. 
Перший вихід дітей на природу найкраще проводити на початку зими, 

коли випаде перший сніг. Одразу ж за населеним пунктом, біля першої-
                                         
34 Олександр Миколайович Формозов (нар. 1 (13) лютого 1899 Нижній Новгород – помер 

22 грудня 1973, Москва) – радянський зоолог, біогеограф, еколог і художник-анімаліст. Майстер 

екологічного аналізу взаємозв'язків між тваринами та природним середовищем. Доктор 

біологічних наук (1935), професор (1935).  
35 Віта́лій Валенти́нович Біа́нкі (нар. 30 січня (11 лютого) 1894, Петербург – помер 10 червня 

1959, Ленінград) – російський радянський письменник.  Автор творів для дітей на науково-
природничі теми. Повісті, короткі оповідання й казки Біанкі відзначаються високою художністю, 
вірогідністю наукового матеріалу, прищеплюють любов до природи і рідного краю. 

Найзначніший твір  – «Лісова газета» (1927).  
36 Сергі́й Іва́нович О́гнєв (рос. Сергей Иванович Огнёв) (нар. 17 листопада 1886 – помер 20 грудня 

1951) – російський і радянський біолог, зоолог професор, доктор наук, що спеціалізувався на 
ссавцях та їх таксономії, голова московської школи теріології.  

37 Петро Олександрович Мантейфель (1882-1960) - російський та радянський зоолог-натураліст.  
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ліпшої лісосмуги, можна зустріти безліч слідів. 
Ось тут і перевіряються на практиці теоретичні знання. Краєзнавці 

звіряють свої замальовки в альбомах з натурою, вчаться відрізняти сліди 

єнотоподібного собаки від слідів лисиці, зайця від собаки, тхора від куниці, 

сірої куріпки від сороки та ін. З цього фактично і починається робота юних 

слідопитів. 
Хочу попередити, що юні краєзнавці займаються вивченням природи 

рідного краю, збиранням колекцій, розшуками корисних копалин, вивченням 

історичних пам’ятників тощо. Із зібраних і опрацьованих матеріалів гуртківці 

у Будинку піонерів створили свій краєзнавчий музей. 
Той, хто зацікавиться роботою нашого гуртка, може прочитати книгу 

«Записки краєзнавця», що випущена видавництвом «Молодь» в 1955 р. У 
цьому ж нарисі ми зупинимось лише на одній частині краєзнавства – 
слідопитстві. 

Найкраще, звичайно, ознайомлюватися з тією чи іншою роботою на 

конкретних прикладах, тому ми й пропонуємо читачеві уривки з наших 

похідних щоденників, де показана практична робота юних слідопитів. 

Організовує і проводить похід керівник гуртка. 
Записки, зроблені безпосередньо під час походів, допоможуть в якійсь 

мірі керівникам гуртків юних краєзнавців організувати і практично здійснити 

роботу з слідопитства серед учнів. 
 
 

1. Куниця і сорока 
 
На схід від міста Осипенко пролягає високий корінний берег Азов-

ського моря, південні схили якого майже скрізь укриті виноградними план-
таціями. Але по кромці гори збереглися ще зарості колючого терну та білої 

акації. 
Цю окраїну приморського міста населення називає Макортами38. Під 

час весняного перельоту птахів на Макортах завжди можна зустріти перших 

перелітних вальдшнепів, дроздів, коноплянок, мухоловок. 
Щороку свій весняний традиційний похід на природу ми робимо по 

Макортах. Подорожуючи, діти ведуть фенологічні39 спостереження. 
Одразу ж за містом краєзнавець Євген Ж. звернув увагу на безліч 

недобудованих гнізд сорок і відсутність самих птахів.  

                                         
38 У нарисі автор подає назву «Макарти» (через два «а»). Але швидше за все тут має місце вплив 

російської мови, яка більше тяжіє до «а» (як у слові «козак», яке російською пишеться як 
«казак»). Одна із версій назви цього топоніму «Макорти» – від слова «макітра» (її діалогічні 
назви – «макотерть», «макортеть») і означає «нерівна поверхня». Інша версія перекладу назви: 

«низина під горою». Можна зустріти ще таку етимологію слова «макі́тра» – «улоговина, 

поросла лісом; гора, поросла лісом». 
39 Феноло́гія – розділ біології, що вивчає періодичні явища, які відбуваються в рослинному й 

тваринному світі у зв'язку зі змінами пір року (строки цвітіння рослин, прильоту й відльоту 

птахів і т. ін.).   
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Справді, в цих місцях ми раніше завжди зустрічали багато сорок. Птахи 

будували в непрохідних заростях терну свої громіздкі круглі гнізда. Тепер же 

їх ніде не було видно. Куди ж поділися сороки? 
Діти помітили в кущах одне майже зовсім побудоване сорочине гніздо. 

Цікаво, чи не сидить там сорока? Євген тихо заліз у хащі, заглянув у гніздо і 

відсахнувся. 
– У гнізді спить куниця!!! Білодушка40! – схвильовано сповістив він.  
Юні краєзнавці добре знали, що на Макортах останнім часом оселилося 

чимало куниць. Узимку тут знаходили відбитки їхніх лапок. Але для чого 

звірок заліз у гніздо сороки? Спати в ньому куниці не так й зручно, тим 

більше, що гніздо продувалось наскрізь. Тут є якась таємниця! 
Діти зацікавилися незвичайною поведінкою куниці. 
Вони залізли за густу стіну кущів і почали спостерігати за гніздом. 

Незабаром вони побачили, як із сорочиного гнізда висунулась кругла голівка 

звірка. Куниця подивилась навкруги й знову сховалась. Це ще більше 

зацікавило гуртківців: куниця не спить! Вона тільки вдавала, що спить. 
– Сорока летить, – сповістила раптом Лора Ч.  
І справді, пташка, ледве переборюючи сильний зустрічний вітер, летіла 

з боку виноградних плантацій. У дзьобі вона тримала досить довгий прутик. 

Це, мабуть, була виноградна лоза, з якої сороки будують свої гнізда.  
Діти знали це. Але куди ж прямує білобока цокотуха? Ось що цікавило 

їх зараз. А сорока наблизилася до гнізда, в якому сховалась куниця, і сіла на 

верхівці сусіднього дерева. 
Діти тісніше притиснулись до землі. Кілька хвилин сорока 

роздивлялася навкруги і, не помітивши нічого підозрілого, злетіла на «дах» 

свого гнізда і почала вмощувати виноградну лозу. 
Затамувавши подих, діти стежили за нею. Раптом трапилось щось 

неймовірне. Сорока неприродно перегнулась і миттю зникла в своєму гнізді. 

Почувся її короткий передсмертний крик. А потім рудою смугою в кущах 

промайнула куниця і зникла. 
– Хоч яка розумна сорока, а все ж куниця її перехитрила, – промовив 

наш похідний кореспондент Віктор М., записуючи цю подію. 
Так юні слідопити встановили причину зникнення сорок на Макортах. 
 
 

2. «Лорина каша» 
 
Це трапилось на березі Каховського моря. Група краєзнавців 

знаходилась шостий день у дорозі. Гуртківці йшли за маршрутом Осипенко – 
Мелітополь – Запоріжжя. 

                                         
40 Білодушка – одна із назв куниці кам’яної або куни хатньої (Martes foina). Є найпоширенішим 

видом куниці в Європі і єдиним видом куниць, який формує стійкі синантропні угруповання. Ці 
тварини досягають довжини тіла від 40 до 55 см, а довжина хвоста становить від 22 до 30 см. 

Вага кам'яної куниці коливається в межах від 1,1 до 2,3 кг.  
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Серед дня, на узліссі, подорожні вирішили відпочити. В похідному та-
борі залишились чергові кухарі, а всі інші побігли до моря: хто рибу ловити, 

хто купатися. 
Кухарі вирішили зварити на обід рисову кашу і окремо, як завжди, 

«Лорину кашу». Треба сказати, що наш похідний ботанік Лора Ч. з усіх існу-
ючих каш визнавала тільки пшоняну, а інші краєзнавці терпіти не могли 

«пшонки». І тому кухарям завжди доводилось варити окремо цю «Лорину 

кашу». 
Кухар Віра П. відсипала з торбинки склянку пшона, висипала його на 

клаптик газетного паперу і поклала все це під кущ глоду, бо «Лорина каша» 

варилась у другу чергу. 
– Сома спіймали! Тримай його, Вітю! – закричали на березі.  
Кухарів ніби вітром здуло. Вони дружно помчали до рибалок. Та воно 

й зрозуміло: якщо є сом, то буде смачна юшка. 
Хоч сома спіймали і не дуже великого, але клопоту з ним було чимало. 

Наш юний рибалка Віктор М. зловив рибину на грузову41 вудочку, а коли 

тягнув здобич до берега, сом десь зачепився і його ніяк не можна було 

витягти. З півгодини, мабуть, пірнали краєзнавці та обшарювали дно, поки 

пощастило витягти вусатого хижака на берег.  
Хвилин десять пішло на розгляд риби та розповідь щасливого рибалки. 

І тільки після цього здобич, як і годиться, кухарі урочисто понесли на кухню. 

І тут вони виявили зникнення пшона: на тому місці, під кущем, лежав тільки 

клаптик паперу, але жодної зернинки пшона на ньому не залишилось. 
Таємниче зникнення «Лориної каші» зацікавило всіх, особливо наших 

бувалих слідопитів Женю Ж. і Вову Ш. Вони вирішили знайти крадія. 

Оглянувши місце, де сталася подія, Вова сказав: 
– Справа ясна. Пташки з’їли. 
Але цей висновок був явно суперечливий. Дуже просто Женя відхилив 

доводи свого друга. 
– Птахи завжди клюють зерно, – сказав він. – У такому випадку 

частина зерна неодмінно скотилась би з газети у траву. Газета, бач, не щільно 

прилягає до землі, а тримається на траві. 
Відкинули й другу думку, ніби пшоно вкрали миші. Хто ж в такому 

разі з’їв «Лорину кашу»? 
Женя вирішив розгадати цю таємницю. І коли діти вже обідали, з-за 

куща почувся радісний вигук нашого слідопита: 
– Знайшов! Ось вони – злодії-крадії. 
«Злодіями» виявилися великі руді лісові мурашки. Їхній мурашник 

знаходився біля старого пенька вільхи. 
Як же Женя виявив злодіїв? 

                                         
41 Як пояснив науковець-іхтіолог Петро Васильович Кулик (завідувач відділу аквакультури в 

ІРЕМ – Інституті рибного господарства та екології моря), «По грузовій вудці з тексту 
зрозуміло, що це закидушка з товстою ліскою на мотовилі, грузиком (у його якості часто 
використовували велику гайку) та великим гачком на сома». Від слова «груз (грузик)», певно, і 

походить назва «грузова вудка». 



93 

Після досить тривалих марних шукань юний слідопит вирішив трохи 

схитрувати: насипати трохи пшона на клаптик газетного паперу, а потім 

простежити за тим, хто наблизиться до нього.  
Через кілька хвилин біля пшона з’явилися мурашки. Вони підхопили 

пшоно й зникли в густій траві. Скоро йому вдалося виявити і сам мурашник. 
Сумнівів не було: це мурашки розтягли «Лорину кашу». 
 
 

3. Галагаз 
 
На схилі яру, який виходить до Азовського моря, краєзнавці виявили 

нору лисиці. Це було звичайне підземне помешкання рудої розбійниці. Крім 

головного входу, діти досить швидко побачили ще три віднорки – запасні 

виходи з нори, якими користується лисиця в разі небезпеки. 
Помешкання лисиці було заселеним. Про це свідчили свіжі сліди 

круглих лапок лисиці на суглинковій землі, а також розкидані навколо нори 

залишки лисячої «кухні».  
Ці залишки звіриної трапези зацікавили наших слідопитів. Тут можна 

ознайомитись із здобиччю степової розбійниці. Незабаром діти зібрали цілу 

купу риб’ячих хвостів, пташиних крилець, лапок зайців. Тепер можна було 

собі уявити, що і скільки з’їдає лисиця.  
Але цю роботу краєзнавці не змогли закінчити, бо Жора К. раптово 

виявив якийсь чудний слід біля одного з таємних ходів-віднірків. Слід стали 

уважно оглядати. Не було сумніву – тут ходила качка, і не лише ходила, а ще 

й сама залізла в нору до лисиці!.. 
Це відкриття сполошило дітей. Ще і ще раз вони оглядали відбитки 

перетинкових лапок. Додатково слідопити сповістили, що качка вже живе 

тут, вона заходить у нору, скрізь понатоптувала. Виявили багато старих, 

ледве помітних слідів, засипаних лесовим пилом. 
Природно, діти задумались над питанням: навіщо це потрібно качці – 

лізти просто в лігво свого одвічного ворога? І взагалі звідки могла тут, в 

степу, далеко від населених пунктів і лиманів з’явитися качка? 
Краєзнавець Слава К. витяг з рюкзака альбом, з яким він взагалі не 

розстається, і, полиставши його, знайшов свої зарисовки пташиних слідів.  
Порівнявши зарисовані ним сліди з відбитками лапок качки, встановив, 

що розглядувані сліди не подібні до тих, що виявлені на лесовому пилу. Біля 

нори сліди були більші та іншої форми. Тоді порівняли малюнок сліду зви-
чайної перелітної в Приазов’ї дикої гуски білобокої – казарки. Теж нічого 

спільного. Гусячі відбитки лапок були крупніші, ніж відбитки на пилу. 
Виникло нове питання. Яка це качка? І від цього ще загадковішим став 

узор відбитків пташиних лапок біля лисячого віднірка. Після гарячих 

суперечок краєзнавці погодилися з досить розумною думкою Славки, який 

запропонував сховатися в якесь укриття і з-за нього терпляче спостерігати, 

що буде далі. 
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На протилежному схилі балки в густій траві була влаштована засідка. 

Звідси добре було видно віднорок, що нас цікавив. У засідці залягли двоє 

краєзнавців з біноклем. Щогодини спостерігачі змінялися. Усі інші діти 

пішли на морський берег. 
Чекати довелося досить довго. Тільки надвечір третій зміні спостері-

гачів повезло. Вони побачили, як з віднірка виповзла велика качка і, 

ховаючись у траві, відбігла на кілька метрів вбік і звідти злетіла. Качка 

зробила неповне коло над яром і полетіла до моря. 
Через 28 хвилин качка знову з’явилася над яром. Тепер вона сіла в 

траві далеко від нори, і спостерігачі деякий час не бачили її. Аж ось качка 

наблизилася до віднорка, постояла три хвилини біля нори, обтрусилась і 

сміливо, як у власний дім, майнула в підземелля. 
У бінокль діти добре роздивились птаха, що їх цікавив. Качка була 

крупніша від крижня, в коричневому «жилеті», з білим черевом, чорною 

головою. Дзьоб та лапки – червоні. Такий портрет качки давав можливість 

краєзнавцям досить швидко впізнати сусідку лисиці. Це був галагаз.  
Тепер діти згадали, що галагази живуть у лисячих норах, у старих 

скиртах соломи і що ці качки своїх дитинчат, які вилупились в підземеллі, 

переносять у дзьобах на воду, де й починається їхнє качине життя – життя на 

воді, але до наступної весни. 
Юним слідопитам не пощастило з’ясувати одного досить важливого 

питання: чому лисиці не нападають на своїх пернатих сусідок? Крім лисиць, 

до нори можуть потрапити звірята, менші від лисиці, але кровожерливіші, 

наприклад, тхори, і ласки. Але, як точно встановлено, галагазів ніхто не 

займає. 
Краєзнавці певні, що лише при широкій допомозі інших слідопитів 

мешканців Азовського та Чорноморського узбереж (де водяться ці птахи) – 
таємниче життя галагазів буде розгадане. 

 
 

4. Таська 
 
На початку грудня, коли після перших приморозків випадає сніг, великі 

дзеркала приазовських лиманів перетворюються на білі, ідеально рівні 

полянки, оточені густою стіною комишів. Не знайти юним краєзнавцям 

кращого місця для досліджень, як ці засніжені круглі полянки. 
У комишевих заростях зимують багато звірів і птахів. І вже через 

кілька годин після снігопаду вся площа замерзлих лиманів вкривається 

дивовижним узором різних слідів. 
Одного разу дітям пощастило побувати на замерзлих лиманах після 

першого снігу. Цікава книга розкрилась перед краєзнавцями. Встигай тільки 

читати! Хто тільки не топтав пухнастий сніг: і лисиці, і зайці, і тхори, і, 

навіть, сірі куріпки побували тут. 
Згадується, з яким запалом юні слідопити замальовували, фотографу-

вали, вимірювали візерунки слідів. Краєзнавець Лора Ч. зустріла навіть 
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качиний слід. 
– Тут пройшла качка, – швидко розпізнав пернату мандрівницю 

Слава М.  
Допоміг йому альбом малюнків слідів тварин та птахів, який він 

завжди мав при собі. 
Всі діти знали, що крижні зимують на Азовському морі, але виникло 

питання: що робила на вкритому суцільною кригою лимані качка? 
Тут же цілу ніч вешталось багато звірят.  
Юні слідопити вирішили розшукати качку. Слід її виходив з непро-

хідної гущавини комишів та йшов уздовж берега. Качка часто відпочивала 

або ховалась: на снігу залишалися довгасті відбитки її грудки. 
Добре придивившись до одного з таких відбитків, слідопит Женя Ж. 

звернув увагу на довгастий слід на снігу, який було видно справа від відбитка 
тулуба птиці. Хлопчик прийшов до висновку, що качка поранена в праве 

крило, яке вона, присідаючи, не підбирала... 
Через деякий час слід привів до ополонки. Такі ополонки зрідка 

зустрічаються на лиманах. Вони утворюються на так званих «гирлах» – у 
місцях зі швидкою течією води.  

На снігу навколо ополонки було багато слідів єнота. Стало ясно, що 

кілька годин підряд звір кружляв навколо ополонки, чимось зацікавлений. 
Ця обставина навела слідопитів на думку, що качка, рятуючись від 

єнота, плавала в ополонці, навколо якої кружляв цей голодний звір.  
Невже єнот таки з’їв поранену качку? Краєзнавці вирішили перевірити 

це. Вони обійшли навколо водойми і знову виявили свіжий слід качки, яка, 
мабуть, вийшла з ополонки всього кілька хвилин тому, коли втік єнот, 

наляканий дітьми. 
Слід качки тепер вів до комишів. Поряд з відбитками качиних лапок 

добре було видно канавку, прориту в снігу. Створювалося враження, що 

качка тягне якийсь важкий предмет. Слідопити не могли розгадати, що це 

означало. Вони вирішили спіймати крижня. Для цього довелося залізти в 

комишеві зарості, куди вів пташиний слід.  
Там, у комишах, діти і взяли ледве живого крижня, в якого справді 

було переламане праве крило, на яке в ополонці намерз шматок льоду, що 

важив більше, ніж кілограм. Саме ця льодова кулька і залишила таємничий 

слід на снігу поряд з відбитками лапок. 
Краєзнавці забрали з собою змучену качку, яка скоро поправилася і 

стала улюбленицею всього гуртка. Качка виявилася дуже привітною і 

ласкавою. Діти назвали її Таською. Весною краєзнавці випустили Таську в 

лиман і вона, приєднавшись до зграї крижнів, полетіла з ними. 
Скільки було радості у дітей, коли восени на подвір’я будинку піонерів 

сіла зграйка диких качок, серед яких була Таська, яку легко впізнали діти по 

кільцю, котре вони наділи на праву ногу своєї улюблениці. 
Таська прибула в гості до краєзнавців зі своїм виводком. 
Качки через деякий час полетіли і більше не з’являлись. 
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5. Під час ожеледі 

 
Серед зими раптом пішов дощ і одразу ж усе навкруги змінилося. 

Дерева одяглися в казкове блискуче льодове вбрання, стали прозорими і 

товстими телефонні проводи. 
Юні краєзнавці вирішили піти за місто, щоб подивитись, якої шкоди 

завдала ожеледиця лісовим насадженням.  
У першому ж садку за містом діти виявили зламані гілки, повалені на 

землю молоді саджанці слив. 
Краєзнавці оглянули пошкоджені деревця, сфотографували їх і взяли 

для свого краєзнавчого музею деякі гілочки. 
Незабаром хлопчики і дівчата вийшли у відкрите поле. І зразу ж увагу 

дітей привернули граки. Поле рябіло від великої кількості птахів.  
Картина була досить дивна: по вкритому льодовою коркою степу 

швидко бігали і щось дзюбали крикливі граки. Створювалося враження, наче 
птахи ловлять сарану або якихось жуків. 

Цілком зрозуміло, що гуртківці зацікавилися дивною поведінкою 

птахів і вирішили встановити причину такої поведінки. 
Найближча зграя граків неохоче піднялась у повітря і, відлетівши 

трохи вбік, знову заметушилась на льодовій корці. 
Ось тут сиділи граки. Діти пильно оглянули поверхню льоду, але не 

знайшли нічого цікавого. В деяких місцях лід був розбитий товстими дзьо-
бами птахів. Ніяких інших слідів не видно. Правда, в одному місці Володя П. 

знайшов маленьку, розпливчату пляму крові. 
– Мабуть, якийсь птах поранив лапку гострим краєм крижини, – 

подумав Володя.  
Однак подальші обслідування льодової корки не дали ніяких вказівок 

на те, чим займаються граки. А птахи, ніби дратуючись, продовжували своє 

захоплююче полювання. 
Окремо від групи краєзнавців повзав по кризі наш слідопит Славка Ш. 

Він до чогось уважно придивлявся, переповзаючи з місця на місце. 
– Треба бути сліпим, щоб не помітити цього! – вигукнув Славка.  
Усі кинулись до нього, бо знали, що цей слідопит даремно слово не 

вимовить. І на цей раз спостереження його привели до цікавого відкриття. 
– Граки ловлять під льодовою коркою сірих полівок, – пояснив юний 

слідопит.  
Полівки в ожеледь були запаяні кригою в своїх підсніжних нірках. 

Через корку добре видно цих звірят, вони не можуть втекти в нірку – 
проходи запливли льодом. От граки і гонять їх під ним, поки не загонять у 

тупик, а потім розбивають дзьобом кригу і поїдають мишей. 
– А як це ти здогадався? – спитала Славку Люда К. 
– Не здогадався, а побачив, – уточнив Славка. – Ось дивіться. 
І тільки тут всі гуртківці стали помічати мишині ходи, які хвилястою 

лінією простяглися під кригою. Ось і слід грака, вірніше подряпина від кігтів 
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на льодовій корці, а ось в цьому місці хід перекрила крига. Саме тут лід 

розбитий граком, а в ямці розпливлася невелика пляма крові і видно шерсть 

полівки.  
– Сьогодні граки з’їдять багато полівок, корисні птахи, – зробили 

висновок краєзнавці, залишаючи вкрите інеєм поле. 
 
(Закінчується нарис «Юні слідопити» розділом «У степу», який є 

фрагментом розділу з такою ж назвою у нарисі «Записки краєзнавця». Тому 

укладачі його не стали тут дублювати). 
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Оповідання Олексія Огульчанського 
 

Дід-козодій та кіт Морячок42 
 
Кругла, мов блюдце, Тиха бухточка зручно вмістилася поміж стрімких 

берегових круч. Морські вітри нечасто навідуються до її володіння. Якщо ж 

задме моряна – вітер з моря, – то вода в бухті вирує, мов юшка в казані. 
В отій бухточці постійна стоянка тюлько-флоту – так азовські рибалки 

називають фелюги, дуби, баркаси, якими виходять в море ловити тюльку. 

Ловлять ту рибу і взимку. А все літо дуби та баркаси вилежуються на пляжі, 

а фелюжки – гойдаються на якорях серед бухти. 
На береговому зсуві, мов ластів’яче гніздечко, притулилася крита 

очеретом хатина з одним вікном. Поруч – обшарпане вітрами абрикосове 

дерево. Ото і є табір діда Овсія – вартового тюлько-флоту. 
Дід Овсій сухий, мов щогла. На ньому – картата сорочка, обперезана 

солдатським поясом (дарунок онука-солдата), сірі полотняні штани, на ногах 

– кирзові чоботи. У діда сині очі мрійника, великі, наскрізь продимлені 

тютюном обвислі вуса та ще мозолясті руки моряка-рибалки. 
Але своє він уже відрибалив. Тепер сторожує на березі… 
Якось дід повернувся з села, а за ним, крім Білки (насправді це чорна, 

мов жук-водолюб, дворняжка, в якої білі тільки вуха, ноги та кінчик хвоста), 

припленталася сіра, сувора на вигляд коза з гострими ріжками. 
– Диви! Дід Овсій козу привів! – вигукнув високий рибалка. 
– Навіщо вона Вам?! – почали допитувати інші тюльколови. 
– Ет, набридло мені за молоком у село ходити, – відповів дід. – Тепер 

буде своє, свіженьке. 
– Отакої, свіженьке! А хто ж козу доїтиме? – приязно посміхалися 

рибалки. 
– Як це – хто?! – вигукнув дід Овсій. – Відоме діло, я доїтиму! А хто ж 

іще?!. 
– Так то ж діло жіноче – доїти козу!.. – голосно пролунали слова 

високого рибалки. 
– Кажете, жіноче? Помиляєтеся, добродії. Ось почекайте хвилиночку, – 

дід кинувся до своєї хатини. 
За хвилю він виніс пошарпаний журнал: 
– Гадаю, ви всі бачили оту скіфську золоту пектораль, яку вчені 

викопали за Дніпром у Товстій могилі43? 

                                         
42 Друкується за виданням: Олексій Огульчанський. Дід-козодій та кіт-морячок: оповідання / 

Олексій Огульчанський // Хортиця: альманах Запорізької організації Спілки письменників 
України. – Запоріжжя: Видавець, 1992. – № 2. – С. 183-186. 

43 Золота пектора́ль із Товстої могили – нагрудна прикраса скіфського царя IV століття до н. е. 

Пектораль було виявлено о 14 годині 30 хвилин 21 червня 1971 року під час археологічних 

досліджень поховання у кургані скіфського періоду поблизу міста Покров Дніпропетровської 
області. Керівником експедиції був археолог і поет-патріот Бори́с Микола́йович Мозоле́вський 
(04.02.1936 – 13.09.1993)  
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– Так-так, бачили! 
– Хто не милувався тією красою! – почулося у відповідь. 
– А тепер скажіть, добрі люди, що роблять оці золоті бородані? – тиць-

нув він указівним пальцем на згорблені постаті в центрі світлини пекторалі. 
– Дивина, братці! – першим відреагував високий рибалка. 
– Справді мужчини овець доять! – здивовано закліпали очима інші 

тюльколови. 
– Ото ж бо і воно! Бородані доять овець, а не жінки! – переможно 

промовив дід. – А коли це діялося? 
– Та хто його знає! – знизали плечима рибалки. 
– Не знаєте. А ось тутечки ясно написано: понад дві тисячі років тому, 

– вів далі дід Овсій. – Так хто, по вашому, з діда-прадіда доїть овець і, 

напевно ж, і кіз? 
– Виходить, чоловіки, – ніяково відповів за всіх високий рибалка. 
І стали рибалки відтоді величати свого сторожа з повагою дідом-

козодоєм. А він на те задоволено відповідав: 
– Істинну правду кажете! Споконвіку діди були козодоями!.. 
 

Стояло літо. Панувала спека. Навколо тиша. І раптом Білка як загавкає. 

«Кого ще там принесло?! – невдоволено бурмочучи, дід Овсій вийшов у двір, 

повів довкола очима: ані лялечки. 
– Чого ти розбрехалася? Краще біжи до своїх цуценяток, – докірливо 

кинув він своїй гавкуні. 
Але та ще дужче завалувала. Та ще й вгору голову задирає. 
– Що ти там побачила? Може, горобці? Чи сорока прилетіла? – 

промовив старий. 
Він став придивлятися й незабаром побачив якийсь рудий жмуток 

шерсті. Простяг до нього правицю і тієї ж миті пазурі вчепилися в його 

пальці. Кошеня! Звідки воно тут? 
Так дід і поніс на руці рудого гостя, а довкола нього стрибала й люто 

гарчала Білка. 
Зайшовши до кімнати, дід Овсій щільно зачинив за собою двері, щоб 

туди не ввірвалася Білка, а потім струснув кошенятко на ліжко. 
– Ну, котись, що будемо робити? 
У відповідь пухнастий гість жалібно нявкнув. 
– Розумію, молочка просиш, – мовив дід і пішов у сіни. 
Коли він повернувся з блюдцем молока, кошеняти на ліжку не було. 

Згорнувшись калачиком, воно міцно спало в кутку на купі рибальських сіток. 
– Бачу, здалека притьопав Мурко, – тихо мовив дід і примостив коло 

нього блюдце. 
Після цього дід Овсій узяв свій робочий ящик з різним причандаллям і 

пішов до моря, як він сам казав, «лікувати тюльчин флот». 
 
Працював він до того часу, коли повернулася зі степу і замекала коза 

Манька. Подоївши козу, дід зайшов до кімнати. Кошеня все ще спало й 

молоко в блюдці було ціле. 
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– Скільки можна спати! – дід невдоволено зморщив пошерхлі губи. 
Він подумав, що, мабуть, знову до нього приблудився ледацюга. Вже 

бачив він таких салоїдів… 
Ранком діда завжди будили миші. Вони завзято гризли скриньку, в якій 

він зберігав харчі. Почувши те шкряботіння, дід-козодій невдоволено 

буркотів: «Точіть, точіть, кляті дармоїди! Ось я вам зроблю пастку, тоді вам, 

хвостаті, буде капець!» 
Але коли дід одягався, то забував свою обіцянку, бо одразу ж брався до 

роботи. А її в нього було ой скільки!.. 
От і цього ранку дід прокинувся і вже хотів казати за звичкою «Точіть, 

точіть…», але змовк, бо ніхто не шкрібся. Молочко у блюдці кошеня навіть 

не лизнуло, а саме – якесь надто повненьке, – міцно спало в кутку на тих же 

сітках. 
«Невже якось дісталося до сала?» – промайнуло в голові діда. 
Ні, сало на місці. Виходить, помилився. І цього разу до нього завітав 

справжній кіт, пострах для мишви! Певно, кіт був справжнісіньким дикуном, 

бо навіть не відає, як пахне козине молоко. 
Дід Овсій лагідно глянув на свого гостя: 
– Спи, спи, друже. Бачу, вночі ти добре попрацював, дав перцю 

гризунам. Тому вони й замовкли, кляті! 
Дід рушив до моря ловити бичків. Коли підходив до берега, озирнувся і 

закляк від здивування: слідком за ним, задравши хвоста, бігло кошеня!.. 
– Що, Мурко, в море закортіло? – взявши кошеня на руки, запитав дід. 

– Не кошаче це діло…  
А потім трохи поміркувавши, дід Овсій промовив: 
– А втім, попливемо! Удвох веселіше буде… – і рішуче посадив рудька 

в човен. 
У морі кошеня поводилося, як справжній моряк. На хитавицю – ніякої 

уваги. А після того, як воно з’їло бичка – ретельно обнюхало всі закапелки в 

човні. 
Отоді дід і назвав свого гостя Морячком. Він плавав з ним за бичками 

до того, коли… А втім не будемо забігати наперед!.. 
 
Того ранку розгулялася моряна. На берег бухти накинулися піняві 

хвилі. Вони з гуркотом котили гальку, грюкали в днища човнів.  
Білчині малюки зацікавилися, хто це там, під кручами, бешкетує. Вони 

підповзли до краю урвища і зненацька полетіли вниз, на пляж. тут їх одразу 

злизала хвиля і, несамовито регочучи, понесла в море… 
Білка кинулися в кипляче море, щоб урятувати цуценят. Та де там! Дід 

ледве її саму врятував – вихопив із водокруту. Малюки ж загинули… 
На вечір вітер ущух, але дід-козодій ту ніч спав уривками, бо Білка 

жалісливо скиглила – певно, плакала за дітками. 
До рудого гостя Білка начебто вже звикла. Але коли котик наближався 

до собаки, вона гарчала, і Морячок змушений був рятуватися на гілках 

абрикоса. 
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Якось дід Овсій сидів на ослінчику біля хатини. Вдалині синіло море. 

До бухти Тихої злетілися мартини: тут їм легше здобувати харч. 
Зненацька від зграї відокремилася один великий птах-реготун і,важко 

махаючи сірими крилами, опустився на пляжі навпроти хатини. Деякий час, 

озираючись, стояв мартин на одній нозі, а другу тримав під черевом. 
Несподівано дід почув, як щось над його головою зашелестіло. 

Виявилося, що то Морячок плигнув з абрикосу на землю, прожогом скотився 

на пляж і, розпластавшись, кумедно перебираючи розчепіреними лапками, 

почав підкрадатися до мартина. Реготун байдуже дивився на рудька, а той 

раптом стрибнув і вчепився зубами й лапами в ногу птаха. Тієї ж миті 

реготун випростав свої широченні крила й поетів. А з ним полетів і Морячок. 
– Ой, що робиться! – схопився старий. 
Уже над бухтою мартин хвицнув ногою і кошеня, відчайдушно 

нявкаючи, шубовснуло в море. Не встиг дід Овсій і до берега підбігти, як 

Білка вже пливла до Морячка. Вона схопила його зубами за шкірку і, високо 

тримаючи над водою, попливла до берега. Винісши рудька на пісок, стала 

старанно його облизувати… 
– Чи ти ба! – почухав потилицю дід-козодій. – Що ж воно коїться на 

білому світі? 
Дід Овсій не вірив власним очам: Білка врятувала й дбайливо облизує 

котика, якого ще кілька хвилин тому була ладна роздерти! Може, своїх 

цуценят згадала, яких забрало море, і тому пожаліла рудька? 
Незабаром Білка віднесла Морячка, який ще як слід не очуняв після 

першого польоту та морської купелі, до свого лігва й поклала на місце, де ще 

недавно спали її малюки. Відтоді собака й кіт стали нерозлучними друзями.  
Щоправда, після цієї пригоди з реготуном котик перестав бігати до 

моря, на мартинів не стрибає, навіть горобців обминає десятою дорогою, 

проте свою котячу службу продовжує нести справно: як запевняє дід-козодій, 

кіт усіх хвостатих дармоїдів переловив. Ще й у степ бігає на полювання. Але 

дід Овсій свого кота й досі називає Морячком… 
 

 
 
 

Хоробрий птах44 
 
З настанням теплих днів лисиця переселилась у літнє лігво. В купі 

старого очерету вона влаштувала зручну спальню, а трохи далі – комору. Там 

вона ховала здобич. Навколо комори валялися залишки лисячої їжі: заячий 

пух, пташині крила, риб’ячі хвости. 

                                         
44 Друкується за газетною публікацією: Олексій Огульчанський. Хоробрий птах. Лисеня: 

Маленькі оповідання про розбійницю руду / Південна зоря. – 28.03.1972. – С. 2.   
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Лисяча комора була порожня. Голодний звір пішов на полювання. 

Серед болотяних купин квапливо бігали кулички. Лисиця намагалася не 

звертати на них уваги: не так просто піймати цих добрих бігунів. 
Та ось лисиця побачила іншого птаха. Він намагався піднятись, але 

його щось тримало за ногу. Облизнувся рудий звір і, причаївшись, почав 

жадібно стежити за птахом. 
Це був водяний бугай – досить великий птах, душе схожий на чаплю, з 

такими ж довгими шиєю і ногами та гострим, як кинджал, дзьобом. Бугаї, як і 

чаплі, поїдають жаб і дрібну рибу. Але, на відміну від чаплі, їхній крик 

нагадує мукання бугая. В тиху погоду ревіння бугая чути дуже далеко. Пір’я 

цього птаха своїм кольором таке подібне до листя очерету, що навіть 

найдосвідченіше око мисливця не відразу помітить бугая в заростях очерету. 
Із птахом, за яким полювала лисиця, трапилось нещастя: він заплутався 

в старій рибальській сіті. До неї було прив’язане грузило, і вже другу добу 

тягнув бугай цей вантаж, і не міг своїм сильним дзьобом розірвати сітку. 
Обережно лисиця поповзла до птаха. Ось вона вже кілька метрів від 

жертви. І раптом птах... зник. Там, де стояв бугай, тепер видно було купину, 

покриту стеблами очерету. І тільки пильне око могло помітити в центрі тієї 

купини гострий кинджал-дзьоб та маленькі руді оченята, що уважно стежили 

за хижаком: бугай приготувався захищатись. 
Лисиця завмерла на місці. Потім, спантеличена, звелася на ноги і 

обережно підійшла до загадкової «купини». А коли вона витягнула морду, 

щоб обнюхати «листя очерету», сильний удар гострого дзьоба по кінчику 

носа перекинув хижака. Рудий «мисливець» завив від болю, але вирішив 

відновити атаку. Зайшла розбійниця з протилежного боку і з розкритою 

пащею стрибнула на птаха. У відповідь одержала удар в око. Втекла лисиця. 
 

 
 
 

Лисеня 
 
Під час екскурсії юннати зловили лисеня. Звірятко було зовсім малень-

ке і дехто прийняв його за цуценятко дворняжки. Яким чином малюк виповз 

із маминої затишної нори і заблудився в кущі шипшини – важко сказати. 

Лисеня загорнули в ганчірку, поклали в кашкет і так принесли до міста, на 

станцію юннатів. 
Доглядати лисенятко охоче взявся юннат ІІетя Петрухін. Звірок швидко 

ріс. Якось юннати винесли лисеня у двір. Нехай прогуляється. Дворняжка 

Шустрий та їжак Яшка, що жили у дворі, великодушно прийняли новака по-
добросусідськи.  

Правда, вони з деякою обережністю обнюхали руде цуценя, але одразу 

ж заспокоїлися. Що ж до нашого улюбленця півня Тихоні, прозваного так за 

смирний характер, то він спершу навіть не звернув уваги на звіра. 
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Та враз у дворі почувся відчайдушний виск і почалася бійка. Юннати, 

що прибігли, побачили страшну картину. Смирний і ласкавий Тихоня 

безжалісно бив лисенятко. З труднощами вдалося відняти його в озвірілого 

півня. Лисенятко було серйозно поранене. Півень відірвав йому шматочок 

лівого вуха і дуже подряпав бік. Рани змазали йодом. Лисеня прохворіло 

кілька днів. 
На кінець літа звірятко зробилося справжньою лисицею. Тепер ми вже 

тримали її у дворі, у клітці. А в клітку зачинили її тому, що Найда (так ми 

звали свою лисичку) стала помітно цікавитися півнем і недоброзичливо 

поглядати на нього. 
І ось якось уранці діти не знайшли Найди. Вона прорила нору під 

кліткою і втекла. Звичайно, втрата була велика, та з цим ще можна було 

миритися. Скільки вовка не годуй, він усе в ліс дивиться. Але діти виявили 

зникнення півня Тихоні. За хлівом вони знайшли купу пір’я – все, що 

лишилося від нашого улюбленця. Жорстоко помстився звір. 
 

 
 
 

Як ми розгадували таємницю45  
 
– Так ви мандрівники? Значить, по степу вештаєтеся та всяку всячину 

вивчаєте? – поцікавився сторож. 
– Авжеж, мандруємо, – відповів я. 
– Бува, не розгадаєте одну таємницю? – раптом запитав він. 
Це було несподіваним для нас. 
– Що? Таємницю? – перепитав я. 
– Ага, таємницю. 
– Так ми ж для того і подорожуємо, щоб таємниці розгадувати! – 

вигукнув Пилип. 
– Скоріше розкажіть про свою таємницю, – заблагав я. 
Ми поставили відра і з нетерпінням чекали. 
– Моя таємниця дуже проста, – розпочав чоловік. – Я тут сторожую і за 

столом під акацією моє улюблене місце. Частіше я тут у неділю сиджу, коли 

люди відпочивають. Звідси видно все навколо. Признаюся: люблю книжки. 

Ладен читати цілу добу. Крім мене таборі у неділю залишаються: собака 

Розка, яка десь подалася за ховрахами, півень Фараон, чотири курки і 

горобці. Оце, здається, і все. Та варто мені залишити на столі окуляри і 

відійти кудись – як окуляри зразу ж зникають. 
– Дивно, хто ж окуляри краде? – поцікавився Пилип. 
– Про це хотів би і я у вас запитати. Я вам допоможу. Фараон і Розка у 

                                         
45 Друкується за газетною публікацією: Олексій Огульчанський. Як ми розгадували таємницю / 

Південна зоря. – 11.07.1964. – С. 4. 
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мене на підозрі, – посміхнувся сторож. 
Але у цей час від лісосмуги донеслося: 
– Во-о-о-ди! Скорі-іше! – кричав Тимоха. 
На спеціальній нараді слідопитів був накреслений план. Сторож 

схвалив його. Ми одразу ж вилізли на скирту соломи, що стояла поруч із 

хатою і там добре замаскувалися. Із скирти було видно увесь колгоспний 

табір і наших мандрівників. 
Сторож сів на своє місце за столом, надів окуляри, розкрив книжку і 

почав читати. Деякий час він читав, потім, не поспішаючи, зняв окуляри, 

поклав їх на розкриту книжку, підвівся і тихенько пошкандибав за будинок. І 
одразу ж на верхівку акації сіла сорока. 

Пилип звівся на ноги і замахав руками. Сорока сердито застрекотіла і 

полетіла геть. 
– Цей клятий птах переполохає весь табір, – сказав Пилип і знов 

затаївся біля нас. 
– Гляньте, півень чимчикує, – тихо сказав Юрко. 
Правда, півень – напевне це і був Фараон – щодуху мчав до столу. Біг 

та все злодійкувато озирався. Підбіг Фараон під акацією та скік на стіл і 

одразу ж до окулярів. 
– Я так і знав – Фараон злодій, – прошепотів я. 
Ми прикипіли очима до того півня. Не знаю, що саме цікавило моїх 

приятелів, а мене – як візьме окуляри Фараон: дзьобом чи лапою. 
Схиливши на бік голову, півень одним оком все дивився на окуляри, а 

тоді як дзьобне. Нам добре не видно було, що він там дзьобає. Згодом 

роздивилися: окуляри лежали на книжці, а півень, мабуть, збирав хлібні 

крихти. Збирав та все дивився на окуляри… 
– Та бери ж скоріше! – нетерпляче підказував Юрко. 
Але Фараон не поспішав, а потім взагалі перестав цікавитися 

окулярами, а через мить злетів зі столу… 
– Не взяв, – протягнув я. 
І зразу ж щось чорне патлате підскочило до столу на стілець та до 

книжки. Це була невеличка собачка, мабуть, Розка, що нас «проґавила». 
Собачка понюхала окуляри і, як нам здалося, лизнула їх, обнюхала 

книжку та щодуху рвонула за хату по сліду свого господаря. А із-за хати 

показався і сам сторож. Він уже повертався. Ми злізли зі скирти. Окуляри 

лежали на тому ж місці, де їх залишили. Сторож начепив їх на ніс і, 

посміхнувшись, знущально запитав: 
– Так що будемо робити далі, шановні відкривачі таємниць? 
– Усе розгадаємо… – промимрив Пилип. 
Ми подалися до лісосмуги. Загін уже лаштувався у похід. 
Цього привалу у кінці лісосмуги можна було і не робити. Та наші 

ботаніки знайшли якісь дивовижні рослини. І везе ж отим ботанікам! 

Мандрівники розбрелися, а я зручно влаштувався біля пенька, дивився на 

Мертве поле і ніяк не міг забути нашої поразки у колгоспному таборі. 
Хто ж забирає окуляри? Яка це була чудова нагода показати, на що ми 
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здатні. А ми? Сором! 
Розмірковую я, коли це як блисне мені щось прямо у вічі. Я 

зажмурився і здогадався: хтось жартував. Напевно з-за куща дзеркальцем 

наводив на мене «зайчика». 
– Кинь там жартувати, а то на горіхи перепаде, – крикнув я. 
Ніхто не відповів, а «зайчик» знов плигав по моєму обличчю. 
Я кинувся в кущі, проте там і близько нікого не було. А на високому 

дереві я побачив незграбне сороче гніздо. Мені здалося, що «зайчик» – якраз 

із того гнізда і я поліз на дерево. 
Тут де не взялися сороки. Вони підняли такий ґвалт, що хоч вуха 

затуляй. Проте я все ж таки видерся до гнізда і заглянув у сорочу «хату» … і 

ледве з дерева не звалився від несподіванки: у гнізді я побачив окуляри. 
Їх було багато. Вони висіли й лежали, розкидані по всьому гнізду, а 

між ними вовтузилися ще голі головаті сороченята. 
Коли я почав забирати окуляри, сороки ще дужче закричали, кидалися 

на мене із сильним ґвалтом. Так уже шкода їм було цих блискучих іграшок. 

От тобі й сороки!.. 
Скоро ми знову були в колгоспному таборі. Сторож читав за столом ту 

ж саму товсту книгу.  
– Одержуйте свою пропажу! – урочисто сказав Юрко. 
Він виклав на стіл кілька пар окулярів. 
Сторож був дуже здивований. 
– Та як же це вам удалося розгадати цю таємницю? – розгублено 

запитав він. 
– Стережіться сорок! – відказав йому Юрко. 
І ми побігли до своїх друзів. 

 

 
 
 

Руки46 
 
З морського простору зірвався вітерець. Він грайливо пробіг по ниві, 

ніжно пестячи розкішні темно-зелене листя кукурудзи, кінці білих хусток 

попільниць, і заховався у зо́лоті озимого поля. 
З того часу, як на грудях у ланкової Галі засяяла золота зірка Героя 

Праці, вона мало дивувалася відвідувачам. Вони приходили до неї додому, до 

табору і просто в поле. Це були такі ж, як вона, колгоспники, дівчата й 

хлопці, часто приїздили кореспонденти і фотографи.  
У кожного з них була справа до прославленого кукурудзовода. Одні 

вчилися доглядати «королеву полів», другі вивідували «секрети» успіху 

ланки, фотографували. І тепер, побачивши, як наближається якась дівчина, 

                                         
46 Друкується за газетним виданням: Олексій Огульчанський. Руки / Південна зоря. – 08.02.1964. – 

С. 4.  
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Галя продовжувала полоти. «Мабуть, хтось із районної газети за «секретами» 

приїхав», – подумала вона. 
– Добрий день, Галю! 
Ланкова підняла голову. Вона якусь мить дивилася на дівчину широко 

відкритими очима. 
– Мариночко!.. – негучно, одними губами, прошепотіла Галя і одразу ж 

міцно обняла гостю. 
– Насилу впізнала! Подружко моя, співунє. Яка ж красуня стала! 
Збігалися полільниці. 
– Та це ж Марина Соколенко! – сплескували вони руками. 
 
Тут же на полі подруги пригадали все: і річку, і луг за селом, де пасли 

гусей і рвали квіти для вінків, і школу, і весняні вечори під розкидистими 

вербами, де співали пісень. Які то чудові були пісні! Ці пісні складала сама 

Маринка. Дивувалися люди. «Наша колгоспна дівчина, а пісні які складає! 

Хист!» – говорили вони. 
Пригадали подруги і те, як кілька років тому прямо з обласної 

олімпіади художньої самодіяльності Маринка поїхала в Москву, на навчання 

до консерваторії. 
– Чому ж ти навчалася у ці роки? – поцікавилася Галя. 
– Композитор я. Молодий композитор. 
– Композитор?! – здивувалася Галя. – Це як ото Чайковський і Дунаєв-

ський? 
– Молодець, Мариночко! – і Галя ніжно обняла подругу і враз відчула 

тонкий, невідомий їй аромат духів.... 
– А як полоти ти, часом, не забула? – несподівано неприязно запитала 

Галя подругу. 
– Спробую... 
Марина взяла сапу, Галя уважно і придирливо слідкувала за кожним 

рухом подруги. Але Марина вправно зрізувала бур’яни, розпушувала землю.  
– Ні, не забула. Тільки руки в тебе, подружко, не ті!.. – сказала Галя. 
– Не ті, – погодилася Марина. 
Галя обережно взяла руку подруги, уважно подивилася на ніжні, довгі 

пальці, акуратні рожеві нігті, на червону пляму, що виступила на долоні… І з 

якимось сумом промовила: 
– Мабуть, і пісні вже інші в тебе… 
– Почуєш, я буду виступати сьогодні у вашому бригадному таборі 

разом із московськими артистами, – серйозно відповіла Марина. 
 
 

*   *   * 
 
Тихий літній степовий вечір. З темно-блакитної безодні зазирає місяць, 

і від його ясного погляду на далекому небокраї сріблом переливається море. 
У таборі людно. На концерт московських артистів прибули колгосп-

ники з різних бригад. Слухачі сидять на прим’ятій траві, на тракторах, 



107 

бричках і бочках. Перед слухачами сцена, яку влаштували трактористи. Тут 

же на траві сидить Галя зі своїми подругами… 
На сцені Марина. На співучій скрипці вона виконує свою пісню. По 

струнах впевнено ковзнув смичок. і урочиста мелодія порушила степову 

тишу. Галя здригнулася. «Що це?» – запитала вона себе. Ці звуки, як буря, 

вривалися в її серце радісним хвилюванням. Галя, як зачарована, слухала, 

слухала, а губи мимоволі шепотіли: «Це я, це моє життя. Це наше село, мої 

подруги, наше життя…» 
Крилата мелодія нестримно летіла над вечірнім степом. Здавалося, вона 

піднімала вечірні сутінки і перед слухачами, цими загартованими трудівни-
ками землі. В ясних сонячних променях разом із піснею пропливали хвилю-
ючі картини життя, соковиті, радісні, бурхливі… 

Усе виразніше проривався в мелодії бадьорий марш. Його 

життєстверджуючі звуки вливали свіжі сили в натруджені м’язи. Люди гордо 

випростовувалися, розправляли плечі, готові зараз же йти на нові подвиги. 
Коли вщухли оплески, Марина зійшла зі сцени і сіла поруч з Галею. 

Концерт продовжувався. Галя бачила, як хвилювалася подруга. 
– Цю пісню я тобі присвятила, – дивлячись в очі подрузі, сказала 

Марина. 
Тоді Галя гаряче схопила теплу руку Марини: 
– Це наші руки. Трудові. Вони роблять загальну велику справу. – 

промовила вона. 
 

 
 
 

Рябко47 
 
У давні часи, ще до революції, жив собі на березі Азовського моря 

багатий рибалка Тихон Звернишию. Дуже багатий був Тихон – мав двадцять 

п’ять баркасів-дубів, дванадцять волокуш-верстовок, сітки, вентирі та ще 

багато різного рибальського спорядження. 
Чи то від злості, чи то від жадоби був Тихон худющий, борода в нього 

була довга й тонка та ще й до того ж руда. Мабуть, тому Тихона і прозвали 

наймити-забродчики Тихоном-Шпилькою. 
А в літній час у нього багато працювало забродчиків. Від зорі й до зорі 

тягали наймити величезні важучі волокуші, а заробляли вони всього-на-
всього п'ятнадцять копійок у день. 

З кожним днем усе більше багатів Тихон і з кожним днем ставав 

злішим. Єдине, чим він тішився та гордився – так це собакою Рябком. 

                                         
47 Із архівів Бердянської дитячої бібліотеки для дітей імені Олексія Огульчанського. Аналогічний 

сюжет є під заголовком «Оповідь Андрія Костюченка про багатія Ониська Прища та голодранця 
з Полтавщини» у розділі 4 «На сейнері «Дельфін» у повісті «Бухта Солодкого коріння» (див. 

Частина друга «Ключі від моря») дилогії «Деркулі́вські історії». 
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А був той Рябко завбільшки як теля і так само злим, як його господар. 

Одним словом – був «добрим, як тхір». Не одному наймиту звернув той 

звірюка шию. Навіть сам господар Шпилька побоювався Рябка. 
Годували собаку особливою юшкою. Варили її із осетрових голів і 

севрюжих хвостів. А забродчикам варили юшку лише з чорних бичків. Цю 

юшку наймити назвали «рябком», бо вона була ряба від чорної шкіри бичків і 

гнилої картоплі. 
 

Ось одного разу прийшов до Тихона парубчина й питає: 
– Пане господарю, а чи не потрібний Вам забродчик? 
Подивився на нього Тихон-Шпилька з-під лоба. Бачить, що парубок 

наче якийсь кволий і каже йому: 
– Принеси-но мені, голубе, отой пеньок, я присяду!.. 
А пеньок той був особливий. Ззовні він виглядав як звичайнісінький 

вербовий пеньок, але всередині в нього було залито пудів з чотири свинцю. 

Шпилька зробив його спеціально для випробування наймитів. 
Парубчина підійшов до того пенька, досить легенько підняв його, наче 

це був звичайнісінька дерев’яшка. Господар дуже здивувався, задоволено 

погладив тонку, як гадюка, борідку й вимовив: 
 – Добре, я приймаю тебе забродчиком. 
І якраз у цей час до морських берегів підійшов косяк ляща. Не гаючи 

часу всі забродчики і сам Тихон-Шпилька мерщій сіли на човни й гайнули в 

море, залишивши на подвір’ї лише нового наймита. 
– Ти, голубе, звари до заходу сонця рябка. Та дивись картоплі клади 

поменше! – наказав йому господар, коли виходив у море. 
– Буде зроблено, пане господарю! – ввічливо відповів новачок і чомусь 

посміхнувся 
 

Увечері рибалки повернулися з повними човнами риби. Господар сяяв 

від радощів: гарний улов, відбірний лящ! 
– Гей, ти! – гукнув Тихон новачка. – А чи виконав ти моє доручення? 
– Так, господарю, виконав! Рябка зварив! – чемно відповів парубок. 
– Ото й добре! Видно з тебе буде добрий забродчик, – задоволено 

мовив Шпилька. 
Та коли господар зайшов до двору, то остовпів: серед двору сушилася 

на сонці розтягнута шкура… собаки Рябка!!! 
– Так ти ж, вражий сину, мого любого Рябка… – лише встиг вимовити 

жаднючий і жорстокий господар. 
Тихон упав на землю, а до ранку вже віддав свою душу чи то Богу, чи 

то якомусь чортяці... 
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Публіцистика Олексія Огульчанського48 
 

Похід у незнане49 
 
Ми йдемо. Під ногами – багатошаровий килим. Багатошаровий і бага-

токольоровий. Аж рябить в очах. Дзвенить, як металеве, під ногами жовте 

листя. 
Ми – це я і мої супутники. Супутники зовсім юні, їм всього по 

одинадцять років. Вони раді, безмежно раді. І трохи здивовані: адже це їхній 

перший у житті похід у природу. Вони – чотирикласними дев’ятої Бердян-
ської школи – відкрили сьогодні зовсім новий світ. 

До сьогодні Слава Ликов знав лише будинок, в якому живе, школу, 

вулицю, якою ходить до школи, нахаб-горобців у калюжах на тротуарах. 

Тепер перед Славою і його ровесниками відкрився зовсім інший світ – поле, 

величезне поле, лісосмуги, справжнісінькі гайворони й великий та високий 
купол неба. І сонце. Сонце й небо зовсім інші, ніж у місті. Вони якісь ближчі, 

їх, здається, можна навіть погладити, як кошеня. Варто залізти ось на це 

дерево, і ось вони, сонце і небо. 
Перше вогнище, а, найголовніше, – перша картопля, спечена у вогнищі. 

Картопля! Це не та, яку кожному з них подавала мама на сковорідці. Зовсім 

не та! Цю варто тільки витягнути з-під гарячих вуглинок, що на всі боки 

вистрілюють іскрами, розламати тверду шкурку, і одразу ж все навколо 

заповнить незрівнянний ні з чим аромат.  
Аромат, який змушує навіть ситого жадібно ковтати слину, обпалю-

ючись, жувати часто ще тверду, недопечену, із запахом диму й слідами 

попелу картоплину. 
То нічого, що обличчя після цього змінюється до невпізнання. Діти 

тільки сміються, оглядаючи один одного. Регочуть азартно, на всю силу своїх 

дитячих легень, регочуть так, як регочуть тільки в степу, серед природи. 
Ми знову йдемо. Довго йдемо. Ось уже на обрії з’являється й зубчасті 

контури міста. Таким рідне місто мої супутники бачать теж уперше.  
Раптом хтось здивовано ойкає. Всі застигають на місці. А той, хто 

ойкнув, – вихрастий, кирпатенький хлопчина, – вже стоїть, задравши голову 

до неба: там, розкинувши могутні крила, парить орел. 
– Орел! Справжнісінький орел, – пролунало декілька захоплених 

голосів. 
Тепер уже всі очі спрямовані в глибоку синь неба. А могутній птах, 

ніби помітивши, що ним милуються, продовжує величаво парити, а потім, 

начебто демонструючи силу своїх м’язів, змахує декілька разів крилами і 

незабаром зникає в бездонній глибині осіннього неба. Орел зник, а розмови 

про нього не припинялися до самого закінчення нашого шляху… 
Я знаю: і оце сонце, і бездонне, чисте-пречисте небо, і запах прілого 

                                         
48 Подається за період з 21.10.1961 по 18.10.1969 – в газеті «Південна зоря» 
49 Олексій Огульчанський. Похід у незнане / Південна зоря. – 07.11.1963. – С. 4. 
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листя, – все це на все життя залишиться в пам’яті моїх юних супутників. Я це 

добре знаю, бо багато років ходжу з дітворою в такі походи. Все життя. 
 

 
 
 

Мандрівник чи екскурсант?50 
 
Нещодавно в Запоріжжі відбулася перша методична конференція з 

питань краєзнавчо-туристської роботи серед школярів. У роботі конференції 

взяли участь учителі, директори шкіл, працівники обласного відділу народної 

освіти, обласної дитячої станції туристів та інституту удосконалення 

вчителів. 
Я уважно прослухав усі доповіді, повідомлення і виступи на цьому 

цікавому форумі тих, хто виховує допитливу молодь, яка ніколи не знає 

спокою. Багато промовців обмежувалися розповідями про подорожі в 

Москву, на Кавказ, у Крим, Прибалтику. 
Далекі подорожі з дітьми, особливо з дітьми середнього віку, крім 

користі, мають і дуже багато негативного. Мені відомо безліч прикладів з 

практики деяких бердянських міських шкіл, коли учні п’ятих-шостих класів 

не зробили жодної подорожі стежками рідного краю і зовсім не знають його, 

зате вони вже встигли побувати в Криму, на Кавказі.  
Після цього вони не цікавляться ні своїм містом, ні рідним краєм. Ось 

якраз з такої категорії дітвори виростають ті, яким після Кавказу подавай 

Закарпаття або ж Карелію (звичайно, за гроші батьків). А потім їх взагалі вже 

нічого не цікавить, бо мріють вони вже про Африку або Південну Америку. 

Їм і закордонні ганчірки завжди кращими здаються. 
Часто трапляється і таке, що учні, закінчивши школу, покидають рідне 

село чи місто і потім не повертаються туди. Не знаючи багатої і цікавої 

історії рідного краю, вони соромляться називати своє село, де народилися. 
Винні в цьому і вчителі, які краєзнавчо-туристську роботу підмінюють 

подорожами, під час яких учні знайомляться з краєм з вікна автобуса, а 

екскурсоводи розповідають історію цих місць. 
Мені доводилося розмовляти з вчителями на ці теми. Вони чесно 

зізнаються в тому, що не знають ні історії свого села, ні рослинного та 

тваринного світу, ні стародавніх легенд свого краю. 
Коли ж діти починають знайомитися з навколишнім світом свого краю, 

коли полюбляють його, вони ніколи не забудуть це, де б не мандрували, які б 

красоти не побачили, яких би історій не наслухались. 
Прикладів багато. Ось один. Кілька років тому гурток краєзнавців-

мандрівників Бердянського Палацу піонерів відвідував учень шістнадцятої 

школи Слава Мирошніков. Разом зі Славою і його товаришами я багато 

                                         
50 Олексій Огульчанський. Мандрівник чи екскурсант? / Південна зоря. – 01.12.1964. – С. 4.  
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подорожував по Приазов’ю.  
А потім сталося так, що після закінчення школи Слава став працювати 

на науково-дослідному судні Інституту океанографії. Хлопчина з Бердянська 

побував у Греції, Італії, Єгипті, Індії, Південній Африці, пройшов весь 

Індійський океан. Він побачив багато чудового і красивого. 
І ось Слава повернувся до Бердянська. Коли ми зустрілися з ним, я 

запропонував піти в екскурсію за місто з дітворою, що відвідувала той же 

гурток, членом якого був колись і Слава. Він пішов з нами. А коли наш загін 

зупинився біля стрімких схилів Далеких Макорт, Слава оглянув панораму 

Солодкого лиману і захоплено вигукнув: 
– Яка ж краса! 
Ось тоді я зрозумів, що недаремно ходжу з дітворою в походи і влітку, і 

взимку, недарма сплю в наметах на твердій землі або проводжу безсонні ночі 

біля вогнища, оберігаючи табір мандрівників десь у степу чи на березі моря. 

Ні, недарма. 
Виховувати справжніх патріотів Батьківщини – це почесне завдання 

всіх і в першу чергу тих, хто покликаний вести краєзнавчо-туристську 

роботу. 
Звичайно, я не проти далеких екскурсій. Вони потрібні, корисні. Але, 

по-перше, в таких екскурсіях повинні брати участь старшокласники, які вже 

подорожували по рідному краю, вивчили його природу, історію. По-друге, 

діти, як правило, повинні подорожувати за гроші, зароблені своєю працею на 

громадсько-корисній роботі (у колгоспі, на збиранні металобрухту, 

макулатури тощо). 
 

 
 

 
Джерело здоров’я, краси51 

 
Я уважно прочитав лист інтелігенції Запоріжжя «Наше високе покли-

кання». Заклик до всіх людей інтелектуальної праці заслуговує на велику 

увагу та повагу. 
Існує багато форм і методів виховання справжньої людини. І одним з 

важливих і сильних вихователів є одвічна природа. Розуміння її, спілкування 

з нею, особливо з малих літ, шкільної дітвори прищеплює любов до всього 

живого. Діти вчаться людяності, правдивості, сміливості і наполегливості, 

спостережливості. 
Усе своє життя я ходжу з дітворою в походи та екскурсії по рідному. 

Ми часто живемо в наметах десь серед степу, проводжаємо сонце на спочин, 

а ранком зустрічаємо його. Збираємо різні колекції рослинного і тваринного 

світу і таким чином пізнаємо його, вивчаємо. Чудові краєвиди рідної землі, 
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багатство краю дають юним не тільки естетичну насолоду. Кожен 

проймається гордістю за нашу могутню землю, на якій є все, щоб людина 

праці жила в достатку і радості. 
Мені часто доводиться бути свідком, як благотворно впливає природа 

на дитячі душі. Прикладів є немало. Якось у гурток краєзнавців Бердянського 

Палацу піонерів прийшов хлопчик у трохи незвичайному для моїх 

вихованців одязі: строкаті коротенькі штанці, картузик з маленьким 

козирком, недовірливий погляд. У хлопчика, як потім дізналися, не було 

батька, брат відбував покарання за вбивство та й сам Петя Авдоткін (так 

звали його) мав зв’язки із сумнівною компанією. 
Чотири роки Петрик відвідував гурток краєзнавців, товаришував з 

хорошими хлопчиками – братами Петром і Юрком Мамошиними, Вовою 

Фадєєвим, Серьожею Григоренком, ходили разом у походи, на екскурсії. 

Ночовки просто неба, світанки в полі. Петрик наш почав цікавитися 

комашками, рослинами, ознайомився з історією краю. 
Зараз Петро працює слюсарем на заводі гумотехнічних виробів. 

Говорить, що всім хорошим завдячує нам, гуртківцям. І це не єдиний 

приклад. 
У відповідь на заклик запорізької інтелігенції скажу, що люди, які 

люблять і вивчають рідну природу, повинні залучати у своє коло інших, 

особливо побільше молоді. Природа є невичерпним джерелом не тільки для 

збагачення духовних, а й фізичних сил. Навчити пити з цього цілющого 

джерела – завдання дійсно високе і почесне. 
 

 
 

 
Ми хочемо бути орлятами52 

 
Мабуть, у кожному місті і селі серед численних маршрутів походів по 

рідному краю є найулюбленіший маршрут. Ось таким маршрутом у бер-
дянських мандрівників-краєзнавців є подорож по узбережжю Азовського 

моря. 
Кожен юний мандрівник приморського міста мріє про таку подорож. 

Тут стрімкі глиняні кручі, часто зустрічаються глибокі яри – справжні 

ущелини серед приазовської рівнини і мальовничі зсуви материкових порід, 

що нагадують руїни стародавніх фортець. 
Багато джерел з холодною і прозорою водою. А для рибалок тут 

справжнє привілля. Є на березі моря місця, де вудкою можна наловити 

скільки завгодно бичків і тарані для юшки. 
А ночівля під стрімкими кручами!.. 
Одним словом, це чудова подорож. Та не всі бердянські мандрівники 
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мають можливість здійснити таку подорож і це тому, що у більшості шкіл не 

вистачає палаток і рюкзаків, а у таких, як 3, 6, 20 школи – взагалі немає 

туристського спорядження. 
 

Якось на початку літа у Бердянському Палаці піонерів зібралися члени 

міського клубу юних мандрівників «Глобус». Це старшокласники брати Пет-
ро та Юрко Мамошини, Толя Кислинський, Вова Федяєв, Юра Катков, Сер-
гій Григоренко. Діти стали думати про те, як допомогти бердянським манд-
рівникам здійснити свою мрію – вирушити у похід по цьому маршруту. 

Різні були пропозиції і врешті діти домовилися зробити ось що: 

приблизно на відстані одноденного переходу у бік селища Приморське на 

березі моря збудувати загальноміський туристський табір.  
У цей табір по заздалегідь складеному графіку з міста будуть 

прибувати загони мандрівників, вони житимуть у таборі два-три дні, 

ходитимуть на екскурсії по околицях табору, проводитимуть різні ігри, а 

потім їм на зміну прийде новий загін, а господарі табору повернуться у рідне 

місто. За літо у цьому таборі зможуть побувати всі мандрівники. Така думка 

всім сподобалася. 
 
Спочатку мандрівники почали шукати туристські палатки. На складі 

Палацу піонерів знайшлося десять палаток, правда, вони були у дуже 

поганому стані: брезент на деяких палатках порваний, не вистачало мотузків.  
Тут же палатки переглянули і одразу почали ремонтувати. Будівельний 

матеріал для намету знайшовся за літньою естрадою. Там лежали нікому не  
потрібні стовпи, а брезент для даху намету знайшли на горищі Палацу. Це 

була всіма забута театральна декорація. 
Таким чином, за один лише день хлопчики знайшли все, з чого можна 

було збудувати хороший похідний табір. І вже другого дня палатки і матеріал 

для кухонного намету автомашиною відвезли до урочища Лисяча балка. Тут 

вирішили будувати табір. 
Лисяча балка! Під стрімким берегом, біля розкішного пляжу, тут наче 

спеціально для табору природа утворила довгасту земляну поличку – 
старовинний зсув материкових порід. 

Щоб спуститися з високої кручі до табору, була зроблена стрімка 

стежка, по якій хлопчики знесли все, з чого можна було збудувати наметове 
місто мандрівників. 

 
Палатки розмістили на пагорбках серед густої трави, а намет для кухні 

почали будувати у центрі табору. Треба сказати, що на будівництві похідного 

табору працювали не лише бувалі мандрівники, а й діти з інших гуртків 

Палацу на чолі з балетмейстером Арамом Карповичем Саркісянсом, 

людиною веселою, рухливою і дотепною.  
Арам Карпович з дітьми збудували тент для кухні, а під тентом 

зробили стіл та ще й ослінчики з, так би мовити, місцевого матеріалу, який 

знайшовся тут же на березі моря. Це були просмолені дошки, які викинули 

невтомні трудівниці моря – хвилі. 
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Щоб підвести воду до табору, довелося збудувати досить складну 

інженерну споруду. Під стрімким берегом, недалеко від табору, діти знайшли 

джерело, вони вмонтували у вихідний отвір джерела кінець гумового шланга, 

і таким чином вода з джерела опинилася у «полоні» дітей. На стовпчиках 

шланг через провалля підвели до табору.  
Уже другого дня (а це було 15 червня, на початку літніх канікул) о 15 

годині, як і було передбачено графіком, до табору прибув перший загін – 50 
мандрівників шостої середньої школи. 

Мандрівники підняли на жердині над табором червоний прапор! 
Над морем, над стрімкими кручами пролунала перша урочиста пісня 

піонерів. І табір враз ожив. Звідусіль лунали сміх, пісні, весела метушня. 

Піонери оселилися у парусових хатках і одразу ж давали їм назви. На всіх 

палатках скоро з’явилися досить короткі, але красномовні назви – «Уперті», 

«Корчагінці», «Романтики», «Непереможні», «Гагарінці», «Ми будемо на 

Місяці». 
А під наметом коло кухні вже кипіла робота. Тут на столиках манд-

рівники вже вписували у табірні щоденники перші свої враження, випускали 

стіннівку під назвою «Рідними стежками». Варили, як і належить, похідну 

кашу, а на березі моря рибалки вже сиділи на уламках скель, чекаючи кльову 

бичків. 
Усе життя мешканців табору на березі моря підкорялося розпорядку 

дня, який було виставлено у центрі біля кухонного намету. 
Різні табірні обов’язки серед мандрівників розподілялися керівником 

загону так, що за два-три дні життя у таборі кожен його мешканець 

обов’язково повинен попрацювати і на кухні, і збирати хмиз для вогнища, і 

мити посуд, і прибирати табір, і чергувати вночі. 
 
Мандрівникам, які першими прибули в табір, належало дати назву 

табору. Керівник загону заздалегідь оголосив конкурс на кращу назву табору. 

А ввечері, коли всі мешканці табору зібралися біля вогнища, з усіх боків 

пролунали пропозиції про назву табору. 
– Космос! 
– Романтики! 
– Орлине гніздо!.. – гукнув білявий хлопчик з темряви. 
– Чому це Орлине гніздо, орли ж на деревах гнізда мостять, – заперечив 

хтось йому. 
– От і не всі орли на деревах гнізда мостять. Наші степові орли на землі 

орлят виводять, – пояснив хлопчик. – А крім того, – додав він, – усім відомо, 

що з орлиного гнізда вилітають не горобці або якісь там щиглики, а орлята. 

Ясно – орлята! І кожному з нас хочеться бути не щигликом, а орлям! –

 закінчив хлопчик. 
Усім сподобалася назва – «Орлине гніздо»53. 

                                         
53 Як свідчить архів Бердянського ЦДЮТ – Центру дитячо-юнацької творчості ім. Євгенії 

Рудневої, туристський табір «Орилине гніздо» був утворений в 1961 році й діяв 11 років (до 

виходу Олексія Огульчанського на пенсію).  
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Листи юним краєзнавцям54 
 
Гурток юних краєзнавців-мандрівників, який створено при міському 

Палаці піонерів, часто одержує листи з різних кутків Радянського Союзу. Це 

пишуть нам колишні гуртківці. Вони відвідували гурток у сорокових-
п’ятдесятих роках. 

Різні долі наших гуртківців. Ось лист від Геннадія Кумірова. Пише він 

нам із Владивостока. Там він очолює комсомольську організацію морського 

порту. 
Анатолій Кабанцов прислав листа з-за полярного кругу. Живе він у 

Мурманську, плаває матросом на пароплаві арктичного флоту «Ілья Репин». 
Пишуть нам з Магадана і Середньої Азії. І там працюють колишні 

бердянські краєзнавці. 
З матеріалів, які надсилають колишні гуртківці, буде влаштована 

виставка. 
 

 
 

 
Розповіді Слави Мірошникова55 

 
У дні канікул у своє рідне місто приїхав студент Одеського універ-

ситету, колишній учень шістнадцятої середньої школи В’ячеслав Степанович 

Мірошников. Канікули у Слави були активними. Він зустрічався зі 

школярами першої і шостої міських шкіл, з молоддю села Нововасилівки 

Бердянського району, з членами туристського клубу «Глобус» та юними 

краєзнавцями з міського Палацу піонерів. 
Було про що розповісти і що показати В’ячеславу, колишньому 

лаборанту науково-дослідного судна, на якому він плавав і в Чорному, і в 

Середземному, і в Червоному морях та в Індійському океані в районі 

екватора. Молодий науковий працівник не лише мандрував, а й активно 

вивчав тваринний світ морів і океанів, зробив багато фотознімків, зібрав 

цікаві матеріали. 
Дітям все було цікаво: і розповіді В’ячеслава про далекі країни і їх 

народи, які скрізь тепло зустрічають радянських людей, і про цікавий і 

різноманітний тваринний світ океану, і про тропічні джунглі. 
Це були цікаві зустрічі. В’ячеслав Мірошников повернувся до свого 

університету, але його розповіді залишили в серцях багатьох юних 

мандрівників неспокій і щасливі мрії. 
 

 
 

                                         
54 Олексій Огульчанський. Листи юним краєзнавцям / Південна зоря. – 31.12.1965. – С. 4.  
55 Олексій Огульчанський. Розповіді Слави Мірошникова / Південна зоря. – 22.02.1966. – С. 4.  
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В «Орлиному гнізді»56 
 
Як і минулого року, на березі моря біля Петрової балки знову відкрився 

табір юних мандрівників нашого міста – «Орлине гніздо». У таборі вже 

відпочило біля ста мандрівників з міської школи № 9. 
Орлятам першої зміни випало багато труднощів – нічна холоднеча, 

дощі, штормові вітри. Та мандрівники не злякалися і не відступили. У таборі 

весь час зберігався належний порядок і дисципліна. 
Вчителька В. І. Іванникова, яка очолювала загін мандрівників дев’ятої 

школи, зразково організувала табірне життя. 
Тепер у таборі відпочивають мандрівники школи № 2 та члени гуртків 

Палацу піонерів. В орлят побували гості – мандрівники з Куйбишевського 

району нашої області. 
 

 
 

 
Вісімсот орлят57 

 
Уже півтора місяці на березі моря, біля урочища Петрова Балка, 

майорить прапор міського туристського табору «Орлине гніздо». Тут 

побувало 800 бердянських мандрівників-орлят. 
Добре відпочили хлопчики та дівчатка у цьому незвичайному таборі, де 

все доводиться робити самим дітям: і їжу готувати, і мити посуд, і рубати 

дрова, і спати не на ліжкові, а на соломі під брезентовим дахом. Це 

справжній табір мандрівників свого рідного краю. 
У ці дні у табір прибули наші далекі гості – діти з міста Кандалакші, що 

за північним колом. 
 

 
 
 

 
Шкільний краєзнавчий58 

 
Трапляється, чуєш від співрозмовників, що у нашому краї мало 

цікавого. Інша справа, мовляв, у горах чи в тайзі. Та для допитливого ока 

наш степ сповнений незвичайних знахідок. Треба тільки вміти бачити. 
Це вміння треба виховувати змалку. Тому так приємно було відвідати 

минулої суботи59 міську школу-інтернат. Тут в урочистій обстановці 

                                         
56 Олексій Огульчанський. В «Орлиному гнізді» / Південна зоря. – 24.06.1966. – С. 4.  
57 Олексій Огульчанський. Вісімсот орлят / Південна зоря. – 26.07.1966. – С. 4.  
58 Олексій Огульчанський. Шкільний краєзнавчий / Південна зоря. – 22.11.1966. – С. 4.  
59 19 листопада 1966 року.  
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відкрито краєзнавчий музей. 
Простора світла кімната. В ній виставлено сотні експонатів. І все це 

робили діти самі. Вони відшукали матеріали про історію рідного міста, 

зібрали колекції мінералів і лікарських трав рідного краю. 
Діти зробили чучела тварин і птахів Приазов’я. Це робота дозволила їм 

по-новому побачити рідний край, кого красу і багатства. 
Усі дитячі знахідки розміщені в спеціальних вітринах, кожний 

експонат має надпис. 
Привертає увагу невеличка вітрина, де зберігаються дуже цікаві 

експонати – мешканці Атлантичного океану: морські зірки, різні краби, 

рідкісна тварина океану – мечехвіст. Лежить тут і тигрова акула (молода). 
Усе це подарував музею наш земляк Анатолій Кабанцов, який працює 

на рефрижераторному судні «Сказочник Андерсен». У свій час Анатолій був 

активним учасником краєзнавчого гуртка. 
Музей гостинно запрошує відвідувачів. Мені здається, що всі школярі 

нашого міста відвідають цей музей. І не тільки відвідають, а й збагатять його 

новими експонатами. 
Краєзнавчий музей у школі-інтернаті є радісною подією. І цілком 

можливо, що для багатьох вихованців інтернату він буде тим майданчиком, 

відштовхнувшись від якого, вони зроблять крок у великий і чудовий світ, 

який має коротку назву – наука. 
 

 
 

 
Переможцям – саянські едельвейси60 

 
Відбулися традиційні змагання юних краєзнавців-мандрівників 

бердянських шкіл. […] 
За містом біля лісосмуги зібралися майже 300 хлопчиків і дівчаток. Тут 

виник табір мандрівників. Головний суддя змагань – інженер заводу 

«Дормаш» Леонід Григорович Сокол подає команду: 
– Змагання розпочати! 
І почалося. Розпалили вогнища – то кашовари змагалися, хто швидше 

скип’ятить воду, а там у густий чагарник шугнули загони тих, хто змагається 

по спортивному орієнтуванню. 
Змагання складні та різноманітні: треба було відрізнити білий кварц від 

кам’яної солі, а граніт – від гнейсу, добре знати лікарські рослини і за лічені 

секунди поставити туристський намет. 
За звання чемпіона міста з туристського спорту завзято боролося біля 

50 загонів. Перемогли загони п’ятої школи, де тур-організатором учителька 

Марія Петрівна Дулова. На другому місці – загони шостої школи, де тур-
організатор – учителька Тетяна Костянтинівна Голобокова. Третє місце 
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дісталося двадцятій школі (тур-організатор Олександра Іванівна Потоцька). 
Чемпіони міста з туризму одержали прославлену серед туристів квітку 

– саянський едельвейс (це подарунок туриста Леоніда Сокола). 
Крім того, переможці одержують кубок Палацу піонерів і першими 

відвідають туристський табір «Орлине гніздо». 
 

 
 

 
Табір юних туристів61 

 
Щороку 10 червня за кілька годин виростає за містом біля урочища 

Петрова Балка наметове містечко. Це і є туристський табір «Орлине гніздо». 

Його будують самі юні туристи. І в цьому році юні мандрівники не зрадили 

традиції. Першим прибув у табір загін учнів зі школи № 5 – переможці 

міських змагань з туристського багатоборства 1967 року. 
Палає вогнище у мальовничому куточку узбережжя. Діти чудово 

почувають себе і без простирадл і парасольок. За літо в цьому самодіяльному 

таборі відпочине тисяча юних туристів Бердянська. 
 

 
 

 
Дарунок письменниці62 

 
Київська письменниця – наша землячка – Віра Михайлівна Єніна торік 

видала нову книжку «Сердолікова усмішка», яка вийшла у видавництві 

дитячої літератури «Веселка». Цю книжку про захоплюючу романтику 

пошуку скарбів Землі вже прочитало багато вдячних юних читачів.  
Прочитали цю книжку і мої вихованці з гуртка юних краєзнавців-

мандрівників Бердянського Палацу піонерів. Прочитали і загорілися бажан-
ням стати геологами. 

От ми і вирішили створити у Палаці піонерів свій краєзнавчий музей, 

де вмістили і спеціальну геологічну експозицію. Загальними зусиллями ми 

тепер організовуємо наш музей.  
І в ці гарячі дні неждано з Києва одержуємо посилку. Відкрили діти 

фанерний ящик та аж застигли від здивування і захоплення. У ящику лежала 

чудова колекція рідкісних мінералів вулканічного походження. Тут і 

скам’янілі тварини крейдяного часу, і агати, і халцедони. 
Крім колекції мінералів, у посланні – книжка письменниці «Сердо-

лікова усмішка» з подарунковим теплим написом автора своїм юним 
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землякам, та ще і лист, в якому Віра Михайлівна повідомляє про те, що вона 

все життя колекціонує рідкісні мінерали і одну свою колекцію дарує юним 

дослідникам Приазов’я.  
 

 
 

 
У міському Палаці піонерів63 

 
Минулої неділі в міському Палаці піонерів зібралися батьки дітей, 

котрі відвідують різні гуртки. Директор Палацу Олена Станіславівна 

Чепуренко розповіла про роботу Палацу, про завдання, які стоять перед 

ними. Юні баяністи, танцюристи, оркестранти, співаки продемонстрували 

перед батьками свою майстерність. Концерт пройшов із великим успіхом. 
 

*   *   * 
 
У гості до юних мандрівників-краєзнавців Палацу прийшов колишній 

вихованець цього гуртка В’ячеслав Мірошников. Нещодавно він повернувся 

з цікавої подорожі навколо Африки. З величезним захопленням слухали діти 

розповідь В’ячеслава про далекі моря, океани, про роботу радянських 

дослідників-океанографів. 
В’ячеслав Мірошников закінчує Одеський університет і скоро, після 

захисту дипломної роботи, одержить звання інженера-іхтіолога. 
 

 
 

 
Як врятували пихкунів64 

 
Пихкунами на Азовському морі називають невеличких розумних дель-

фінів за те, що вони, плаваючи, зрідка пихкають. 
Січневим ранком нинішньої зими зграя пихкунів гуляла серед моря. 

Тут вода була ще теплою, хоч морські затоки мороз уже скував кригою. 

Дельфіни пустотливо плигали, пірнали, ганялися один за одним. 
Та ось старезний ватажок пискунів почув якийсь гуркіт. Насувався 

ураган. треба було якомога швидше тікати у Чорне море, де можна знайти 

порятунок під скелястими берегами. Своєю дельфінячою мовою ватажок 

наказав: усім пливти на південь, до протоки-воріт у Чорне море. І тієї ж миті 

слідом за ним рушили всі дельфіни.  
Все ж ураган наздогнав втікачів. Чорна кудлата хмара затулила сонце. 
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Зашуміло море. Величезні пінисті хвилі стали на шляху пихкунів. Та не зля-
калися вони, спритно долаючи круті азовські хвилі, все прямували за своїм 

ватажком на південь. Ураган ще дужче подув і ще темнішим стало небо… 
Ось уже на обрії ватажок пихкунів помітив скелястий берег. Це і були 

морозні ворота в Чорномор’я. Досвідчений ватажок і на цей раз не помилив-
ся. Але було вже пізно. Морські хвилі встигли закидати протоку кригою. 

Шлях до Чорного моря був закритий. На пихкунів насувалися крижини. 

Зграя з’юрмилася у невеличкій затоці під Керченським берегом. Та і тут не 

було порятунку, бо і в затоці з’явилися крижини.  
Тоді залунало тривожне «А-а-у-у! А-а-у-у!». То пихкуни просили 

людей врятувати їх. Цей сигнал почули бердянські рибалки, які перебували в 

Керчі. Вони кинулися у крижану воду і почали виносити дельфінів на берег. 

Шофери підігнали машини. Терплячих біду тварин вантажили на машини і 

суходолом якомога швидше мчали до затишної Чорноморської бухти і 

випускали у воду азовських пихкунів. 
Нарешті рибалки привезли і величезного красеня-ватажка. Тоді 

дельфіни урочисто рушили в море. Попереду як і завжди, плив ватажок. Він 

добре знав усі бухти і затоки Чорного моря. 
Рибалки-рятівники, стоячи на стрімкому березі, махали руками 

пихкунам: «Щасливого плавання!» 
 

 
 
 

Тематика газетних публікацій Олексія Огульчанського 
або де про нього згадується  

 

(у газеті «Південна зоря», на сторінках № 4) 
 

№ Автор Назва публікації Дата 
    

1 М. Кошовий Нова книжка Олексія Огульчанського 21.10.61, Сб. 
2 О.Я. Огульчанський Знайдено кістки носорога 16.11.61, Чт. 
3 М. Земляк Захисники сріблястих чайок 06.10.62, Сб. 
4 О.Я. Огульчанський Пернаті штурмани 18.10.63, Пт. 
5 О.Я. Огульчанський Похід у незнане 07.11.63, Чт. 
6 О.Я. Огульчанський Вечір поезії 04.02.64, Вт. 
7 О.Я. Огульчанський Руки (оповідання) 08.02.64, Сб. 
8 О.Я. Огульчанський Незабаром прилетять шпаки 29.02.64, Сб. 
9 О.Я. Огульчанський Пташине потомство 13.05.64, Ср. 

10 О.Я. Огульчанський Змагаються юні мандрівники 27.05.64, Ср. 
11 О.Я. Огульчанський Солов’їна родина 10.06.64, Ср. 
12 О.Я. Огульчанський Як ми розгадували таємницю 11.07.64, Сб. 
13 О.Я. Огульчанський Рідкісне явище 25.07.64, Сб. 
14 В. Зорін Літературний вечір (і про О.Я. Огульчанського) 02.09.64, Ср. 
15 О.Я. Огульчанський Буревісники 19.09.64, Сб. 
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16 О.Я. Огульчанський Мандрівник чи екскурсант 01.12.64, Вт. 
17 О.Я. Огульчанський Перший місяць зими 02.12.64, Ср. 
18 О.Я. Огульчанський Грамоти юним дослідникам 19.12.64, Сб. 
19 О.Я. Огульчанський Джерело здоров’я, краси 27.01.65, Ср. 
20 О.Я. Огульчанський Подорожі тривають 19.03.65, Пт. 
21 О.Я. Огульчанський На лиманах 22.05.65, Сб. 
22 О.Я. Огульчанський Ми хочемо бути орлятами – Частина 1 25.05.65, Вт. 
23 О.Я. Огульчанський Ми хочемо бути орлятами – Частина 2 26.05.65, Ср. 
24 О.Я. Огульчанський Зозулі 22.06.65, Вт. 
25 О.Я. Огульчанський Сокіл відступив 30.06.65, Ср. 
26 О.Я. Огульчанський Осінь крокує по Приазов’ю  14.09.65, Вт. 
27 О.Я. Огульчанський Місяць золотого листя 22.10.65, Пт. 
28 О.Я. Огульчанський Друге народження Абу-Симбел 15.12.65, Ср. 
29 О.Я. Огульчанський Новий піонерський клуб 21.12.65, Вт. 
30 В. Браїлко Створюється шкільний музей 28.12.65, Вт. 
31 О.Я. Огульчанський Листи юним краєзнавцям 31.12.65, Пт. 
32 В. Браїлко Десята книга бердянського письменника (О.О.) 08.01.66, Сб. 
33 О.Я. Огульчанський На азовських косах 18.01.66, Вт. 
34 О.Я. Огульчанський «Чому роса червона» 22.01.66, Сб. 
35 О.Я. Огульчанський Незвичайний січень 28.01.66, Пт. 
36 О.Я. Огульчанський Зима Приазов’я 05.02.66, Сб. 
37 О.Я. Огульчанський Розповіді Слави Мірошникова 22.02.66, Вт. 
38 В. Грицюк, І. Комлик Зустріч не забудеться (Про В.С.Мірошникова) 26.02.66, Сб. 
39 О.Я. Огульчанський Пірнокози 15.03.66, Вт. 
40 О.Я. Огульчанський Дельфіни 19.03.66, Сб. 
41 О.Я. Огульчанський Галагази 29.04.66, Пт. 
42 Г. Новиш Назустріч літу (і про О.Огульчанського) 29.04.66, Пт. 
43 О.Я. Огульчанський Місячник тиші 07.06.66, Вт. 
44 О.Я. Огульчанський В «Орлиному гнізді» 24.06.66, Пт. 
45 О.Я. Огульчанський Візит дельфінів 02.07.66, Сб. 
46 О.Я. Огульчанський Пернаті мешканці берегових круч 05.07.66, Вт. 
47 О.Я. Огульчанський Мешканці дають довідки 13.07.66, Ср. 
48 О.Я. Огульчанський Вісімсот орлят 26.07.66, Вт. 
49 О.Я. Огульчанський Шкільний краєзнавчий музей 22.11.66, Вт. 
50 О.Я. Огульчанський На захист сов 29.11.66, Вт. 
51 О.Я. Огульчанський Акула катран 10.12.66, Сб. 
52 О.Я. Огульчанський По першому снігу 24.12.66, Сб. 
53 О.Я. Огульчанський Акули 11.01.67, Ср. 
54 О.Я. Огульчанський Одновухий Ремках 14.01.67, Сб. 
55 О.Я. Огульчанський Напис на камені 11.02.67, Сб. 
56 О.Я. Огульчанський Лютневі новини 17.02.67, Пт. 
57 О.Я. Огульчанський Розгадка пташиної таємниці 03.03.67, Пт. 
58 О.Я. Огульчанський Незвичайний омар 04.03.67, Сб. 
59 О.Я. Огульчанський Лебеді в нашому краї 25.03.67, Сб. 
60 О.Я. Огульчанський Скрізь весна 08.04.67, Сб. 
61 О.Я. Огульчанський Незвичайний мисливець 28.04.67, Пт. 
62 О.Я. Огульчанський Переможцям – саянські едельвейси 31.05.67, Ср. 
63 О.Я. Огульчанський Табір юних туристів 20.06.67, Вт. 
64 О.Я. Огульчанський Місяць золотого листя 14.10.67, Сб. 
65 О.Я. Огульчанський Квітку едельвейса – кращим туристам 20.10.67, Пт. 
66 О.Я. Огульчанський Зима розпочалася 13.12.67, Ср. 
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67 О.Я. Огульчанський Пернаті гості 10.01.68, Ср. 
68 О.Я. Огульчанський Дарунок письменниці 23.01.68, Вт. 
69 О.Я. Огульчанський Ознаки весни 12.03.68, Вт. 
70 О.Я. Огульчанський  У міському Палаці піонерів (О. Олексієвський) 12.03.68, Вт. 
71 О.Я. Огульчанський «Кам’яна могила» 16.03.68, Сб. 
72 О.Я. Огульчанський Галагази над лиманом 29.03.68, Пт. 
73 О.Я. Огульчанський Оберігайте граків 30.03.68, Сб. 
74 О.Я. Огульчанський  Місяць квітів (Я. Алексєєв) 20.04.68, Сб. 
75 О.Я. Огульчанський На старті юні туристи 18.05.68, Сб. 
76 О.Я. Огульчанський Знову «Орлине гніздо» 25.06.68, Вт. 
77 О.Я. Огульчанський Жуки над Бердянськом 16.07.68, Вт. 
78 О.Я. Огульчанський Васька 27.07.68, Сб. 
79 О.Я. Огульчанський Серпень – передвісник осені 24.08.68, Сб. 
80 О.Я. Огульчанський Осінь 11.09.68, Ср. 
81 О.Я. Огульчанський Сини амазонок 14.09.68, Сб. 
82 О.Я. Огульчанський Лісовий гість 21.09.68, Сб. 
83 О.Я. Огульчанський Дивовижний лебідь 02.11.68, Сб. 
84 О.Я. Огульчанський Ще раз про лосів 16.11.68, Сб. 
85 О.Я. Огульчанський «Гомін Зеленого клину» 11.01.69, Сб. 
86 О.Я. Огульчанський Заповідні землі України 18.01.69, Сб. 
87 О.Я. Огульчанський Скрутно пернатим 12.02.69, Ср. 
88 О.Я. Огульчанський Як врятували пихкунів 30.04.69, Ср. 
89 О.Я. Огульчанський Археологічні розкопки 05.07.69, Сб. 
90 О.Я. Огульчанський Випадкова знахідка 20.08.69, Ср. 
91 О.Я. Огульчанський Вглиб віків 18.10.69, Сб. 

 
№ Автор Назва публікація Дата С. 
92 О.Я. Огульчанський Вже весна 06.03.70, Пт. 4 
93 О.Я. Огульчанський Наша природа в цифрах 19.06.70, Пт. 3 
94 О.Я. Огульчанський Вісті з природи 21.10.70, Ср. 3 
95 О.Я. Огульчанський Яка пам’ять у птахів 30.01.71, Ср. 3 
96 О.Я. Огульчанський Знищують все живе 15.05.71, Сб. 3 
97 О.Я. Огульчанський Навала сонечок 14.07.71, Ср. 3 
98 О.Я. Огульчанський У нашому краю, в Приазов’ї 24.12.71, Пт. 3 
99 О.Я. Огульчанський Зберегти загадкову рослину 14.03.72, Вт. 3 

100 О.Я. Огульчанський Будьте друзями природи 14.04.72, Пт. 3 
101 О.Я. Огульчанський Вугрі в Азові 04.06.72, Пт. 3 
102 О.Я. Огульчанський Аелант – сквери і парки 13.09.72, Ср. 3 
103 О.Я. Огульчанський Птахи захищають врожаї 09.02.73, Пт. 3 
104 О.Я. Огульчанський Летять у рідний край 03.03.73, Сб. 3 
105 О.Я. Огульчанський Скрипці 250 років 12.01.74, Сб. 4 
106 О.Я. Огульчанський Незвичайний гість 27.02.74, Ср. 3 
107 О.Я. Огульчанський Крилаті мишолови 23.08.74, Пт. 3 
108 О.Я. Огульчанський Зустріч з лісом 27.09.74, Пт. 3 
109 О.Я. Огульчанський Збережемо пернатих 10.12.74, Вт. 3 
110 О.Я. Огульчанський Повертаються з вирію 04.03.75, Вт. 3 

111 В.Ф. Портянко, 

О.Я. Огульчанський Під сапу 02.07.75, Ср. 3 

112 О.Я. Огульчанський Гайок Данилевського 20.08.75, Ср. 3 
113 О.Я. Огульчанський Мій перший наставник 30.09.75, Вт. 3 
114 О.Я. Огульчанський Хто допоможе деревам 13.12.75, Сб. 3 
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115 О.Я. Огульчанський Мандрівка в Приазов’я 17.12.75, Пт 4 
116 О.Я. Огульчанський Вірі Єніній – 70 04.05.76, Вт. 4 
117 О.Я. Огульчанський Вогняний степ 22.01.77, Сб. 3 
118 О.Я. Огульчанський Нові пам’ятки природи 01.02.77, Вт. 3 
119 О.Я. Огульчанський Цікаве видання 19.02.77, Сб 3 
120 О.Я. Огульчанський Напередодні весни 25.02.77. Пт. 3 
121 О.Я. Огульчанський Весняний репортаж 23.03.77, Ср. 4 
122 О.Я. Огульчанський Південний слон 05.05.77, Чт. 4 
123 О.Я. Огульчанський Зберегти для нащадків 07.06.77, Вт. 3 
124 О.Я. Огульчанський Навала біланів 17.08.77, Ср. 4 
125 О.Я. Огульчанський Про робінзонів-аматорів 20.08.77, Сб. 3 
126 О.Я. Огульчанський Співець природи і праці 11.11.77, Пт. 4 
127 О.Я. Огульчанський Гранітні скелі 26.11.77, Сб. 4 
128 О.Я. Огульчанський У ті роки 27.12.77, Вт. 3 
129 О.Я. Огульчанський Побережжя людей / Нові книги 07.01.78, Сб. 3 

130 О.Я. Огульчанський, 
Ю. Штань та інші Не чекаючи весни 10.01.78, Вт. 1 

131 О.Я. Огульчанський Шпаки – наші зимівники 07.02.78, Вт. 4 
132 О.Я. Огульчанський Операція «Джерело» 11.05.78, Чт. 3 
133 О.Я. Огульчанський Обережно: жива природа 07.06.78, Ср. 3 
134 О.Я. Огульчанський На пляжі Лазурному 19.07.78, Ср. 4 
135 О.Я. Огульчанський Бердянська коса: ЧП 08.09.78, Пт. 3 
136 О.Я. Огульчанський Пам’ятки природи чи овечі тирла? 11.11.78, Сб. 3 
137 О.Я. Огульчанський Зимують лебеді на Обіточній 17.02.79, Сб. 4 
138 О.Я. Огульчанський По морю Азовському 28.02.79, Ср. 3 
139 О.Я. Огульчанський І знову лебеді летять 24.03.79, Сб. 3 
140 О.Я. Огульчанський Вдалий подарунок вудкарям 11.05.79, Пт. 3 
141 О.Я. Огульчанський По морю Азовському / Генічеськ 19.05.79, Сб. 3 
142 О.Я. Огульчанський Софіївська могила 18.07.79, Ср. 3 
143 О.Я. Огульчанський Музей під відкритим небом 25.07.79, Ср. 3 
144 О.Я. Огульчанський Афаліни в Азовському морі 24.10.79, Ср. 3 
145 О.Я. Огульчанський Гриб-велетень 24.10.79, Ср. 3 
146 О.Я. Огульчанський Сікачі пливуть з Кубані 10.11.79, Сб. 4 
147 О.Я. Огульчанський Ранні крилаті гості 21.11.79, Ср. 3 
148 О.Я. Огульчанський А сікачі таки плавають 30.11.79, Пт. 4 
149 О.Я. Огульчанський Нові пам’ятники природи 09.02.80, Вт. 3 
150 О.Я. Огульчанський Лебеді на кризі 22.02.80, Вт. 3 
151 О.Я. Огульчанський Весна наступає 25.03.80, Сб. 3 
152 О.Я. Огульчанський Довгождана весна 07.05.80, Вт.  3 
153 О.Я. Огульчанський Врятували лебедя 07.05.80, Вт.  3 
154 О.Я. Огульчанський Останній самоцвіт Віри Єніної 20.05.80, Сб. 3 
155 О.Я. Огульчанський Голуб’яче курча 04.06.80, Сб. 3 
156 О.Я. Огульчанський Чорний турпан 14.11.80, Вт. 3 
157 О.Я. Огульчанський Зима була незвичайною 03.03.81, Вт. 3 
158 О.Я. Огульчанський Отож, весна 14.03.81, Сб. 4 
159 О.Я. Огульчанський Ювілей природолюба 10.04.81, Пт. 3 
160 О.Я. Огульчанський Куниця на Бердянщині 10.04.81, Пт. 3 
161 О.Я. Огульчанський А куниця не винна 27.06.81, Сб. 4 
162 О.Я. Огульчанський Приблудилися лебедята 28.07.81, Вт. 3 
163 О.Я. Огульчанський Цієї зими 27.01.82, Ср. 3 
164 Редакція газети Ювілей Огульчанського 30.03.82, Вт. 3 
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165 О.Я. Огульчанський У вівчаря / З повісті «Жаб’ячий цар» 30.03.82, Вт. 3 
166 О.Я. Огульчанський І знову Берда каламутна 04.06.82, Пт. 3 
167 О.Я. Огульчанський Лебеді вирішили зазимувати 27.12.83, Вт. 3 
168 О.Я. Огульчанський Сезон тиші й спокою 05.06.85, Ср. 2 
169 О.Я. Огульчанський Осінні прикмети / Ще раз про гадюк 19.10.85, Сб. 3 
170 Є.Ф. Соломонов Меотиди рідної співець (С. 1, 2) 28.03.92, Сб. 1 

 
 

 
 

Степовий університет65 
 

Не так давно з далекої Антарктики долетіла до нас у Бердянськ 

радіограма. Інженер-іхтіолог Вячеслав Мірошников сердечно дякував мені за 

«степовий університет» (у тому районі планети на радянському науково-
дослідницькому судні Мірошников вивчав фауну океану)… 

Що ж то за університет? І чому він допоміг іхтіологові вести дослід-
ження в глибинах океану? Та й взагалі, чому я розповідаю про це?.. 

 
Ось уже чверть віку я зі своїми юними друзями систематично відвідую, 

як удало висловився Мірошников, «аудиторії» університету природи. Ходи-
мо ми туди протягом усього року: і в погожі сонячні дні, і в зимову хурто-
вину, буває, що й під час скажених весняних вітрів-левантів… І кожного разу 

в тих «аудиторіях» ми знаходимо щось нове, повчальне, цікаве, хоча 

частенько відвідуємо одні й ті ж самі місця. 
Хто є вони, мої супутники? Це юні мандрівники-краєзнавці Палацу 

піонерів міста Бердянська. Ще кілька років тому був серед моїх гуртківців і 

рудоголовий хлопчик Славко, син портового вантажника, а тепер інженер-
іхтіолог, науковець Інституту океанографії, дослідник світового Океану 

Вячеслав Степанович Мірошников. 
Багато таких дослідників – геологів, зоологів, гідрологів, – колишніх 

моїх гуртківців працюють у різних куточках нашої Батьківщини66. І всі вони 

завжди пам’ятають рідну Приазовщину, де зробили свої перші кроки в 

університети природи. 
 
Опинившись із дітьми десь за містом – у степу, в очеретяних хащах чи 

на березі степової річки, я насамперед навчаю своїх вихованців розуміти, що 

природа: рослини, тварини тощо, – не якесь хаотичне нагромадження, а 

                                         
65 Олексій Огульчанський. Степовий університет / Запорізька правда. – 29.03.1972, ср. – С. 3.  
66 Так, зокрема, випускник гуртка Юрій Тимофійович Нароха вів гурток краєзнавців у Будинку 

піонерів (потім – ЦДЮТ) у місті Бердянську, Анатолій Кабанцов вивчав фауну північних 

морів, Світлана Карастоянова працювала на Бердянській станції захисту рослин, Володимир 

Тимченко працював старшим рибінспектором, Маргарита Федорівна Гриценко була 

енергійним першим директором Бердянської станції юннатів (створена 15.04.1957; М.Ф. Г. 
очолювала її 36 років), а Валентина Дмитрівна Темрян вела на цій станції гурток юних 

зоологів. 



125 

розумне угруповання, де існують свої закони. І якщо якийсь із компонентів 

цього угруповання знищити, то й трапиться те, що буває з годинником, коли 

з його механізму витягти якесь коліщатко. 
Інколи доводиться розповідати й про те, що природа не завжди так вже 

й ідеально побудована, що бувають випадки, коли втручання людини 

корисне. Мова йде про боротьбу з ерозією ґрунтів, захист степів од суховіїв, 

боротьбу зі шкідниками культурних рослин. Я завжди підкреслюю, що таке 

втручання має бути науково обґрунтованим, бо ж часом трапляються і 

небажані втручання… 
 
Якось на початку літа, щоб знищити комарню, літак розвіяв над запо-

відником «Солодкий лиман» кілька центнерів препарату ДДТ. Наступного 

дня на березі лиману і навколишніх луках знайшли мертвих метеликів, у 

лимані – мертву рибу. Загинули і пернаті мешканці очеретяних хащ – 
очеретянки, ремези, кобилочки… А от комарня… залишилася живою, бо в 

день вона саме ховається у порожнистих стовбурах очеретів. Отож, люди 

знищили лише ворогів комарів, а самої комарні стало ще більше. 
Потім знову та ж служба почала готуватися до ще однієї «дустової» 

операції, і лише наші виступи-протести в пресі та втручання вчених Академії 

наук України, до яких ми звернулися по допомогу, припинили безглузде 

знищення перлини природи Приазов’я – «Солодкого лиману». 
Отже, під час наших відвідин природи діти не тільки пізнають цей 

дивовижний світ, але й вчаться бути його захисниками. 
 
Безпосереднє знайомство дітей з природою викликає у них складні 

емоції – гордість, гнів, захоплення. Ось лише один приклад: на березі річки 

Берди, в середній її течії, де часто-густо трапляються камінні звалища, живе 

невеличка і напрочуд жвава сіренька пташка, яка згадується в усіх орніто-
логічних довідниках. Це кам’янка попеляста67, яка в Україні зустрічається 

лише в одному місці – саме тут, на березі Берди. Лише через це берег слід 

оголосити заповідним! 
Кам’янка влаштовує своє гніздечко лише в… залишених ховрахами 

норах. Якось із дітьми нам пощастило спостерігати із укриття цю рідкісну 

пташину. Раптом зовсім поруч сокіл-боривітер помітив ховраха і погнався за 

ним, а той, рятуючись, сховався у нору, де влаштувалася пташка. Діти 

жахнулися: розчавить звірок птаха. Та несподівано з нори, як ошелешений, 

вискочив ховрах, а на його спині… сиділа пташка. Раз у раз вона била його 

крильцями і, певно, боляче щипала дзьобом.  
Ледь встигла залишити звірка хоробра кам’янка, як на невдаху упав 

боривітер, підхопив його своїми пазурами і поніс на сніданок своїм 

голопуцькам. А вони у цього сокола ненажерні! Гуртківці дізналися, що один 

сокіл за день приносить у гніздо пташенятам іноді по 8-10 ховрахів. Вартий 

поваги хижак! Та хіба на такого красеня підніме тепер хто з оцих хлоп’яків 

                                         
67 В оригіналі була вказана російська назва пташки – «Ка́менка-плясунья»  
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рушницю, або, скажімо, рогатку на оту на диво хоробру мешканку 

ховрашиних нір. 
 
Незнайомі люди, буває, зустрівши мене десь за містом, коли я йду з 

юрбою дітей, скрушно хитають головами, мовляв: людина вже в літах, а 

кумпанію собі знайшов дитячу. «Звісно, – думає хтось, – старе, що мале»… А 

мені хочеться, щоб з дітей більше виростало Мірошникових – таких, які 

безмежно люблять рідну природу, рідну землю, які збагачуватимуть і 

прикрашатимуть життя на землі. 
 

м. Бердянськ, березень 1972 року. 
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Блок 2. Матеріали про Олексія Огульчанського 
 

Життя та літературна спадщина  
Олексія Огульчанського 

 
 
Ольга Будугай, Андрій Будугай 
 

Життєвий і творчий шлях Олексія Огульчанського 
 

(30.03.1912, сб., хутір Огульчанський біля Луганська –  
13.08.1996, вт., м. Бердянськ) 

 
Олексій Огульчанський зміг з’єднати в одне 
Світ тварин і рослин, степ, каміння і море; 
Науковець-письменник – він обходив брудне68, 
Відкривав для всіх нас дивний світ Лукомор’я69. 

 
Андрій Будугай 

 

(Із циклу «Бердянські етюди») 
 

«Українська література бідненька морем. Навіть класична. Їй ні́коли 

було споглядати море за селянськими бідами, за трагедією України степової. 

[...] Олексій Огульчанський знає море. Мабуть, він коло нього виріс70. [...] 
Отож кому, як не йому, сміливо і прекрасно писати про знану й улюблену з 

дитинства стихію, писати всіма фарбами, які відбиваються в повісті, але тло 

гідне великого слова: море!» – писав Григір Михайлович Тютюнник 19 бе-
резня 1976 року, рецензуючи рукопис повісті Олексія Огульчанського «Як 

сплять дельфіни» [14, с. 1]. 
Насправді дитинство Олексія Огульчанського пройшло в шахтарському 

краї, проте юність і все подальше життя були пов’язані з вивченням і 

збереженням природних скарбів Північного Приазов’я. Від членів родини 

(під час особистого спілкування) автори цих рядків дізналися, що Олексій 

Якович народився не в самому місті Луганську, як свідчать усі офіційні 

джерела, а на хуторі під назвою «Огульчанський».  
Цікаво, що цей хутір був заснований під Луганськом батьком і матір’ю 

                                         
68 Мається на увазі, що О. Огульчанський не виносив «бруд життя» на сторінки своїх творів. Деякі 

літературні критики йому дорікали, що в його творах немає негативних персонажів, на що він 

відповідав, що немає «важких» дітей, а є такі, до яких дорослі не підібрали ключика, не змогли 

зацікавити чимось корисним. 
69 Лукомор’я – від «лука» – «вигин, закрут, дуга» і «мор’я» – «морське узбережжя». У даному 

контексті мається на увазі «Лукомор’я» Північного Приазов’я. 
70 Трохи нижче читач дізнається, що в цьому класик дещо помилявся.  
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майбутнього письменника-краєзнавця Яковом Михайловичем (1883-197971; 
сином Михайла Михайловича Огульчанського) і Єфросинією Авилівною 

(1882-1959)72.  
У подружжя не було доньок. Разом з Олексієм росли і виховувалися ще 

троє його рідних братів: Дмитро (? - ?), Василь (24.04.1914 – 2006) та Іван 

(13.09.1911 – 24.04.1994)73 [16].  
За свідченням Станіслава Володимировича Огульчанського, онука 

Івана Яковича, в Дмитра Яковича народилися доньки Жанна (в заміжжі – 
Невська) і Діана (в заміжжі – Малин). В Івана Яковича народилися Євгенія (в 

заміжжі – Фролова), Володимир (12.02.1937), Василь та Лілія. У Василя 

Яковича народилися Людмила (08.03.1938; у заміжжі – Колядко), Василь 

(24.04.1942), Галина (1945) і Віра (25.09.1953) [16]. 
У 1929 році О. Огульчанський закінчив Луганську трудову школу. 

Свою подальшу долю він пов’язав із Бердянськом [8]. 
Коли пішла хвиля розкуркулення, то вся сім’я Огульчанських переїхала 

до Бердянська, щоб не потрапити до числа репресованих «куркулів»: родина 

переїхала туди, де її не знали. 
Запорізький журналіст Іван Якимович Науменко у своїй статті «Шукач 

скарбів Приазов’я» підкреслив: «Приїхавши сімнадцятирічним до Бердянська 

і закінчивши тут педагогічний технікум, а згодом і вчительський інститут, 

він стане одним із найшанованіших його громадян, хоч і не посідатиме 

жодної з високих посад і не матиме престижних нагород. Хто він був? 

Учитель, журналіст, краєзнавець» [3, с. 6]. 
Навчаючись у Бердянському педагогічному технікумі74, Олексій почав 

редагувати стінгазету «Молодий освітянин», яка завоювала прихильність 

учнів і педагогів цього закладу [8]. 
Згодом здібного журналіста-початківця запросили до свого колективу 

члени місцевої районної газети «Більшовицька зірка» (нині «Південна зоря»), 

де він пропрацював із січня 1930 по листопад 1934 року [12]. Він пройшов 

шлях від молодого літературного працівника до відповідального секретаря. 
У січні 1932 року в приміщенні редакції цієї газети відбулося перше 

засідання Бердянського літоб’єднання, яке згодом матиме назву «Парус». 

Ініціатором його створення став прозаїк Дем’ян Захарович Семенов 
(30.09.1906 – 12.03.1944), який на початку 1930-тих приїхав до Бердянська і 

працював у редакції газети «Більшовицька зірка» [6].  
У 1934 році Д. Семенов переїхав до Харкова, а його справу продовжив 

учень і однодумець О. Огульчанський [6]. 
                                         
71 За іншими даними дати життя Якова Михайловича Огульчанського – 1985 – 17.04.1981. 
72 Померли та поховані батьки Олексія Яковича Огульчанського – Яків Михайлович і Єфросинія 

Авилівна Огульчанські, – у м. Бердянську.  
73 Катерина Борисівна Бондаренко, онука письменника, так згадує про подальші долі братів 

свого діда: «Дід Іван жив у Бердянську. Дідусь з ним спілкувався і ходив до нього у гості. Дід 

Василь жив у Феодосії, а Дмитро – в Євпаторії. Пам’ятаю що дід Дмитро займався фотографією і 

часто надсилав нам фотокартки» [9]. 
74 Цей заклад із жовтня 1932 року був реорганізований у вчительський, а потім – у педагогічний 

інститут. 
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Праця в редакції газети виробила в молодого журналіста потребу 

постійно перебувати в самому вирі життя. У цей період у Харкові журнал 

«Всесвіт» друкує його перший краєзнавчий нарис (1938).  
Із листопада 1934 року по вересень 1938 року юнак служив в армії – 

спочатку бійцем-рядовим, а потім Олексій виконував обов’язки писаря та 

бібліотекаря [12]. Під час служби більше року прожив у Ленінграді, де 

Олексій зустрів свою майбутню дружину, випускницю харчового технікуму 

Катерину Миколаївну Трухіну75.  
Доля звела цю пару в кінотеатрі «Барикади» (розташованому на 

Невському проспекті, 15). Відповідно до квитків, їхні місця в залі випали 

поруч. Того дня показували кінострічку «Запорожець за Дунаєм». 
Онука письменника Катерина Бондаренко в електронному листуванні з 

нами поділилася рядками зі щоденника Катерини Миколаївни, дружини 

письменника. Вона пише, що це сталося зимової сніжної ночі 27 грудня 1937 
року, на останньому сеансі, який розпочинався о 23:30 [15]. 

А пішла Катерина на фільм разом зі своєю найкращою подругою – 
Ганнусею. Там і познайомилась із сусідом-юнаком у цивільному одязі, який 

перед початком фільму запитав у неї: 
– А Ви з України? 
– Нєт, – відповіла дівчина. 
– А як же Ви будете тоді дивитися український фільм-оперу? Дозвольте 

бути Вашим перекладачем [15]. 
Ось так тоді все і розпочалося. Юнак допоміг милій юній ленінградці 

подолати деякі мовні труднощі та зрозуміти складні історичні моменти, 

висвітлені у фільмі.  
Ця зустріч виявилася для обох доленосною. Одружилися молоді люди 

06 серпня 1938 року у м. Ленінград. А на 56-річчя спільного життя Катерина 

Миколаївна напише в щоденнику: «И в тот далёкий вечер встречи, / в 

кинотеатре Ленинграда, / зажглись в душе немеркнущие свечи / от первого, 

горящего любовью взгляда» [15]. 
Після демобілізації Олексій Якович повернувся до тепер уже рідного 

Бердянська. Навчався і складав іспити на вечірньому відділенні місцевого 

учительського інституту. Паралельно з навчанням знову працював у газеті 

«Більшовицька зірка».  
Із вересня 1938 року почав працювати науковим співробітником у 

Бердянському краєзнавчому музеї, де при його активній участі був створений 

відділ природи [12]. Він на все життя захопився дослідницькою справою і 

прищепив інтерес до неї багатьом своїм вихованцям гуртка краєзнавців.  
27 серпня 1939 у молодого подружжя народилася дочка, майбутня 

                                         
75 Катерина Миколаївна Трухіна-Огульчанська народилася 28 жовтня 1915 року за старим сти-

лем (за новим стилем – 09 листопада) у с. В.-Яковлевське, Яковлевської волості, Нерехтського 

уїзду Костромської губернії. З 01.08.1949 року по 01.07.1972 р. (до пенсії) лаборант бакте-
ріологічної лабораторії у Бердянській міській санепідемстанції. Померла К. М. Огульчанська 31 

січня 2011 року в м. Бердянськ (у віці 95 років), де і похована [9]. 
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лікарка-бактеріолог Марина76 [8]. 
Молода дружина з перших років їх спільного життя взяла на свої плечі 

основний тягар виховання спочатку дочки Марини, а потім і сина Сергія, 

давши чоловікові можливість повністю присвятити себе улюбленій справі.  
Освічена, інтелігентна, надзвичайно жіночна, Катерина Миколаївна 

зуміла створити сприятливі умови в родині для широкого розкриття творчого 

потенціалу Олексія Яковича як педагога, як дослідника і як письменника77.  
У 1940 році О. Огульчанський закінчив Бердянський учительський 

інститут, отримав диплом викладача історії. До жовтня 1940 року працював 

у музеї, а згодом ще двічі знову повертався на це місце [12]. 
Із жовтня 1940 по жовтень 1941 року працював відповідальним 

секретарем газети «Більшовицька зірка» [12]. 
Доля посилала О. Огульчанському цікаві зустрічі, незвичайні знахідки, 

бо він постійно перебував у вирі культурного та наукового життя. Як писав 

редактор Бердянської газети «Південна зоря» фронтовик Михайло Федорович 

Кривошей, у ті часи «його кремезну постать можна побачити і влітку, і 

взимку десь на близьких і далеких околицях Бердянська: біля Берди, на 

лиманах, у степу, на стрімких кручах узбережжя моря» [2, c. 4]. 
При цьому важливо наголосити, що явища природи він бачить не лише 

своїми очима, але і своїх вихованців – свіжими очима. Він майже завжди йде 

за місто «не один, його оточують допитливі й зацікавлені очі дітей – юних 

краєзнавців, – яких Олексій Якович […] привчає, заохочує до рідної природи, 

яким він відкриває широкий світ незнаного, дивовижного і незрозумілого. 

Все, що […] бачить на власні очі, що він пестить своїми чутливими 

пальцями, потім лягає на сторінки його книжок» [2, c. 4]. 
Набуті знання О. Огульчанський чверть століття передавав юній зміні, 

керуючи роботою гуртків юних краєзнавців при Бердянському краєзнавчому 

музеї, а потім – і в міському Будинку піонерів.  
Діяльність гуртківців описував дитячий письменник Богдан Йосипович 

Чалий: «Разом з Олексієм Яковичем, вірні традиціям Миколи Трублаїні, 

                                         
76 Марина Олексіївна Огульчанська (у заміжжі вона не міняла прізвище) у 1960 році закінчила 

Запорізьке медучилище, а в 1970 році – Одеський державний університет ім. І. Мєчнікова, 
біологічний факультет, обидва заклади закінчила з дипломами з відзнакою [9]. 

У 1976 році в м. Бендери (Молдова) познайомилася з Борисом Олександровичем 

Бондаренком, який мав вищу освіту економіста та середню техніка-механіка. У м. Бендери 

08.02.1977 вони одружилися, а через рік з чимось подружжя переїхало до Бердянська. Марина 
Олексіївна влаштувалася на роботу, обійнявши посаду лікаря-бактеріолога та завідувача 

бактеріологічною лабораторією Бердянської портової СЕС [9]. 
25.04.1979 у родині народилася дочка Катерина (у м. Бердянськ). З 1984 по 1986 роки 

М. О. Огульчанська працювала на станції переливання крові м. Бердянськ (завідувачем 

баклабораторії). З лютого 1986 року родина дочки Огульчанських жила в Енергодарі. З квітня 

1986 року М. О. Огульчанська працювала лікарем-бактеріологом. Померла Марина Олексіївна 
від хвороби 05.07.2007 року (у віці 67 років) в Енергодарі і там же похована [9]. 

Онука Катерина стала юристом і зараз працює помічником судді в Енергодарському міському 

суді.) [9]. 14.12.2019 Катерина побралася із Олегом Володимировичем Савенком (прізвище 

залишила дівоче). 17.04.2020 у них народилася донька Марія [9]. 
77 К. М. Огульчанська також зробила все можливе для збереження світлої пам’яті чоловіка після 

його смерті, вела щоденник подій у житті родини, записувала до нього свої мудрі думки.  
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рушають дослідники від села до села, морським узбережжям, пірнають часом 

у темні крутояри. Гербарії і колекції мінералів, цікаві щоденники. Ручаї 

стежок вливаються в річища дальніх доріг» [7, с. 250]. 
Б. Чалий також зазначає: «Про юних краєзнавців Приазов’я пишуть 

газети, лави їхні ростуть разом із заслуженою славою. Олексій Якович сам 

очолює дитячі наукові експедиції. Ночі в наметах. Холод і спека, степові 

бурі, зливи. У подоланні труднощів гартувались характери. Народжувались 

герої майбутніх творів» [7, с. 250]. 
Як пише О. Огульчанський, в одному з таких походів влітку 1940 року 

на крутому азовському березі між селами Луначарським (з 03.06.2016 – 
с. Азовське) та Обіточним гуртківці побачили кістки унікального палеон-
тологічного скарбу – одного із небагатьох у світі виявлених і згодом 

відкопаних скам’янілих скелетів так званого Південного слона доби раннього 

плейстоцену.  
Творчо переосмислена історія знахідки кістяка слона лягла в основу 

сюжету цікавої повісті О. Огульчанського «Вітрів Кут» (1959 рік)78. Певно, 

через компартійний тиск О. Огульчанський був вимушений переінакшити 

дійсну історію знахідки кістяка. 
Проте, коли почав слабшати пресинг парт-номенклатурної машини, про 

цю знахідку почали спливати інші деталі, про які, напевно, письменник тоді 

не міг сказати. Зокрема, важливим фактом була роль у розкопках кістяка 

Георгія Васильовича Манохіна79.  
Імені цього вченого в повісті ми не зустрічаємо, бо на згадування про 

нього радянський режим наклав заборону і лише в 1982 році запорізький 

журналіст Володимир Павлович Супруненко уперше напише про нього у 

нарисі «Слон із Приазов’я»80.  
Після перемоги над нацистами 12 ящиків з кістяком слона опинилися в 

Зоологічному музеї в Ленінграді. Кістяк перебуває там і зараз [1].  
Як зазначають бердянські краєзнавці Євгеній Сергійович Дєнісов і 

Валентина Анатоліївна Папанова, скелет Archidiskodon meridionalis81 «різко 

виділяється серед інших експонатів, він майже досягає стелі (у «холці» 

                                         
78 Про цю знахідку і пригоди-«поневіряння» південного слона пише і такий учений зі світовим 

іменем як Євген Федорович Шнюков – академік, доктор геолого-мінералогічних наук (див. його 

книгу «Сокровища и загадки». – Київ, 1996. – Розділ: Путешествие южного слона – С. 51-60). 
79 Георгій Васильович Манохин (на жаль, не відомі ані дата його народження, ані смерті – його 

життя закінчилося в сталінських застінках десь у 1945-1946 рр.) – учений-палеонтолог, закінчив 

природничі факультети Санкт-Петербурзький університету і Сорбонну, учасник двох 

кругосвітніх експедицій, знав декілька мов. Переїхав із сім’єю до Бердянська з Ленінграда десь 
у 1927 або 1928 рр., сподіваючись, що тут матиме більш спокійне від політики життя. 

80  Напередодні нападу Німеччини на СРСР (десь 14-15 червня 1941 року) розкопки кістяка були 

розпочаті вітчизняними науковцями на чолі із завідувачем природознавчо-історичним 
відділенням Бердянського краєзнавчого музею Г. Манохіним. Але завершити розкопки цей 

учений зміг лише в жовтні 1942 року, під час окупації Бердянська – за допомогою військових 

спецбатальйону на чолі із зондерфюрером Каспарі, бо німці зацікавились унікальною знахідкою 

[1, с. 181]. Кістяк південного слона вивезли до Берліна. 
81 Archidiskodon meridionalis – латинська назва Південного слона, якого деякі вчені-

палеонтологи ще називають Південним мамонтом (або мамутом). 
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4,3 м), має масивні бивні, правий – наполовину обламаний. І до сьогодення, 

він найбільший за розмірами серед усіх відомих нині» [1, с. 182-183]. 
Під час війни Олексій Якович просився на фронт, але отримав завдання 

зосередитися на газеті. Кілька місяців до окупації Бердянська кожен номер 

газети створювався лише руками О. Огульчанського і редактора. 7 жовтня 

1941 року був підготовлений до друку черговий номер, але він так і не 

вийшов, бо того дня ворог окупував Бердянськ [8]. 
На все життя вкарбувалися в пам’ять ті два роки випробувань і 

страждань в окупації. Дружина з донькою були в евакуації – встигли виїхати 

разом із медиками. А Олексій Якович працював до останнього над газетою, і 

коли ворог прийшов у Бердянськ, було вже пізно кудись їхати [8]. 
Із жовтня 1941 по вересень 1943 перебував в окупації в с. Миколаївці 

Бердянського району. За словами дружина письменника, деякий час йому 

навіть довелося ховатися в когось із селян на горищі [8]. 
Коли Запорізьку область звільнили від загарбників, О. Огульчанського 

було призначено директором середньої школи села Осипенко Бердянського 

району, яку він очолював із вересня 1943 до жовтня 1944 року [12].  
Потім йому дали відповідальне завдання: розшукати в зруйнованій 

країні з понівеченими шляхами експонати міського музею. Через зруйновані 

залізничні станції, спалені ворогом міста і села він привіз до Бердянська не 

тільки спеціальний вагон зі знайденими цінними експонатами, але й 

врятований міський архів.  
Як згадувала дружина, він повернувся з тієї важкої подорожі вкрай 

виснаженим, але задоволеним тим, що здійснив майже неможливе. Не кожне 

місто в Україні може похвалитися, що зберегло свої довоєнні архіви. 

Бердянці ж мають завдячувати цим саме цьому післявоєнному подвигу свого 

самовідданого земляка. 
Із жовтня 1944 по лютий 1950 року О. Огульчанський працював 

старшим науковим співробітником Бердянського краєзнавчого музею, плідно 

поєднуючи дослідницьку роботу з педагогічною [12]. Із січня 1950 по 

вересень 1952 року він працював старшим лаборантом Осипенківського82 
(Бердянського) учительського інституту [12]. 

11 квітня 1954 року у подружжя народився син Сергій83 [8]. 

                                         
82 У період з 1939 по 1958 рік Бердянськ називався містом Осипенко на честь Героя Радянського 

Союзу льотчиці Поліни Денисівни Осипенко (25.08.1907 – 11.05.1939).  
83 Сергій Олексійович Огульчанський відвідував гурток, яким керував його батько, а також ще 

один гурток, де грав на духових інструментах. У 1971 році закінчив Бердянську СШ № 1. У 
1971-1974 роках навчався у Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікумі. 

Отримав розподіл на Далекий Схід. Під час перебування в Бердянську у відпустці у 1975 році 

він познайомився з киянкою Людмилою, студенткою Бердянського педінституту, незабаром 
вони одружилися [10]. 

Молода родина жила разом з батьками Людмили в Києві на вул. Кіото. Завдяки природному 

таланту і хисту до творчості, в Києві Сергія прийняли на кіностудію науково-популярних 

фільмів, де він працював над звуковим оформленням фільмів. Там він познайомився і 
спілкувався з багатьма відомими людьми. Разом зі знімальною групою об’їздив майже весь 

Радянський Союз [10]. 
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Після роботи в інституті О. Огульчанський повернувся працювати в 

краєзнавчий музей на ту ж саму посаду – старшого наукового співробітника. 

Там він перебував по лютий 1964 року [12].  
А з лютого 1964 по липень 1973, до самого виходу на заслужений 

відпочинок, він керував гуртком юних туристів-краєзнавців Палацу піонерів 

м. Бердянська [12]. 
Із листа доньки письменника Марини Олексіївни від 14.01.2005 

читаємо: «У складні післявоєнні роки, коли багато дітей залишилося без 

батьків, їм потрібен був чоловік, який би зрозумів і зацікавив їх. Олексій 

Якович з радістю брав таких дітей у гурток, допомагав їм знайти себе й 

реалізувати власні здібності» [13, с. 2].   
М. О. Огульчанська також зазначає про батька, що гуртківці «тяглися 

до нього, багато їх приходило до нас додому. Ось ця праця й послужила 

початком його повістей для дітей. Перший напівдокументальний твір (нарис) 

є «Записки краєзнавця». Тут усі прізвища й імена героїв справжні. Обставини 

й події теж не вигадані» [13, с. 2].  
Автор нарису зазначив, що гуртківців було 31 чоловік. Наведемо імена 

18-ти юних дослідників із нарису «Записки краєзнавця», дії яких він 

змальовує (можливо, хтось із сучасних дітей упізнає в цих іменах своїх 

бабусь і дідусів чи навіть прабабусь і прадідусів):  
Анатолій Кравцов, Валентин Дейнега (6 кл., 15-та школа), Валерій 

Умников, Василь Чередниченко, Віктор Баздирьов (6 кл., 9 шк.), Володимир 

Іванов, Геннадій Гуміро, Євген Пухляков (5 кл., 10 шк.), Євген Клерфон, Іван 

Денисюк, Ірина Федорець, Левко Скориков (7 кл., 2 шк.), Марина Сватенко, 
Микола Воробйов, Наташа Соколова (7 кл., 3 шк.), Степан Лапідус (6 кл., 

1 шк.), Тимофій Зборащенко (7 кл., 2 шк.), Юрій Волков.  
Окрім постаті керівника гуртка письменник наводить імена дорослих 

бердянців: учителі біології – 1-ї школи – Євгенія Миколаївна Кругликова, 2-ї 
– Софія Семенівна Коломієць і 10-ї – Юрій Іванович Штань, голова міського 

Добровільного товариства мисливців і рибалок Іван Кузьмич, сторож 

виноградників Федір Васильович Дейнега, доглядач заповідника риби на 

нересті Василь Микитович, сторож «воріт у море» для мальків риби Іван 

Якович, Іван Охапков із Рязані (фронтовий друг Івана Яковича) і його внук 

погонич Федір, доцент педінституту Володимир Пилипович Портянко, 

учитель-пенсіонер Андрій Семенович Костюченко. 
Як зазначає у приватному листуванні Олексій Федосійович Сухий, друг 

Сергія Огульчанського, «Сім’я Огульчанських жила дуже скромно. Багато 

років вони мешкали у «жилкопівській» комуналці на вул. Дюміна, 47, кв. 1, 

де не було елементарних зручностей, загальний двір». Проте «через 

                                                                                                                                   
Коли народився син Олексій, Сергій пішов працювати настройщиком на секретний 

військовий завод, де в якості «ширпотребу» випускали і відомі в СРСР магнітофони «Маяк». 

Надалі сімейне життя не склалося. Сергій Олексійович розлучився й повернувся до Бердянська. 

Працював за фахом на рибокомбінаті – НПО «Північазрибпром», а з початком «перебудови» 
довелося попрацювати ще і в інших місцях. Помер 10.04.2008 у Бердянську, де і похований 

поруч зі своєю мамою. Його дружина та син уже багато років мешкають у Чехії [10]. 
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притаманну сім’ї Огульчанських скромність, ніхто й ніколи не чув від них 

якихось скарг на життя чи прохань допомоги» [10].  
Лише в жовтні 1971 року місце проживання помінялося на нову 

трикімнатну квартиру по вул. Піонерській84, 65, кв. 66 [8]. 
 
Усі свої післявоєнні роки, понад службові обов’язки, Олексій Якович 

присвятив активному дослідженню природних багатств і культурних надбань 

Північного Приазов’я, був лектором товариства «Знання», членом президій 

міського товариства охорони природи (а з 07 квітня 1970 року – почесний 

член українського товариства охорони природи) і Бердянського відділення 

Географічного товариства СРСР [8]. 
Після свого дебюту в журналі «Всесвіт» 1932 року О. Огульчанський 

часто виступав у пресі. Але перша книжка – нарис «Записки краєзнавця» – 
вийшла у світ тільки в 1955-му році. Чому так?  

Свою версію відповіді дає О. Ф. Сухий: «Пояснення лежить на 

поверхні: Олексій Якович ніколи не був у лавах комуністів. […] Коли йому 

пропонували вступити в партію, він відповідав прямо і чесно: «Просто не 

хочу». А без партії […] широкий шлях закритий» [10].  
До того ж краєзнавець-журналіст часто виступав проти браконьєрства в 

заказниках представників партійної верхівки, за що зазнавали немало утисків 

як сам письменник, так і члени його родини [10]. 
Олексій Якович передавав свій досвід юному поколінню не лише на 

заняттях гуртка, а й через пізнавальні пригодницькі повісті та оповідання, які 

не висвітлюються в скупих записах трудової книжки.  
26 січня 1967 року О. Огульчанський був прийнятий до Спілки 

письменників України. Суттєву допомогу при цьому надала його землячка, 

уродженка села Новотроїцьке Віра Михайлівна Єніна85 – член Спілки 

письменників, перекладачка і художниця, ілюстратор багатьох видань [8]. 
З-під пера Олексія Яковича з’явилися більше 10 зразків пригодницько-

шкільної, анімалістичної прози: нарис «Юні слідопити» (1958), повісті 

«Вітрів Кут» (1959), «Пленники Леванта» (1960), «Скіфське джерело» 
(перша назва – «Таємниця Сухої балки» (1961), «У нетрях Джубаю» (1964), 
«Острів Сріблястих чайок» (1962), «Країна інкурів» та «Як ми шукали 

скарб» (1971), «Бухта солодкого коріння» (1973), «Як сплять дельфіни» 
(1979), «Знахідка на все життя» (1982). 

У книзі «Веселка. Антологія української літератури для дітей у 3 томах. 

– Т. 3» (1985) було опубліковане оповідання «Капітанський кашкет» [4, 
с. 675]. В альманасі «Хортиця» (№ 2, 1992 рік) побачило світ оповідання 

                                         
84 Нині це вул. Волонтерів. Зазначимо, що одна кімната в квартирі була відведена О. Я. Огульчан-

ському під кабінет (згідно постанов від 27.03.1933, 07.07.1933 і 23.02.1955) – як письменнику 

для творчої роботи. 
85 Віра Михайлівна Єніна (2 травня 1906, с. Новотроїцьке, Бердянський р-н – 26.11.1977, Київ) – 

педагог, медсестра під час Другої світової війни, письменниця, художниця, перекладач, ілю-
стратор, альпіністка, збирач колекції самоцвітів. Як письменниця представляла Україну в 

Англії, Франції, Індії. Дружина відомого письменника Миколи Спиридоновича Шеремета. 
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«Дід-козодій та кіт Морячок». Певно, могли бути й інші публікації малої 

прози О. Огульчанського, але вони поки що не розшукані по різних 

літературних джерелах і чекають свого часу. 
Знаменно, що в 1989-му році О. Огульчанський за збірку оповідань86 

«У нетрях Джубаю» був нагороджений Запорізькою обласною літератур-
ною премією імені Василя Лісняка87.  

Письменник створив також кіносценарій телефільму «Билиці Азов-
ського моря» (1975) та книгу-путівник «Северное Приазовье» (1976) (у 

співавторстві з Михайлом Кривошеєм та Анатолієм Іванченком).  
У 1977 році побачив світ краєзнавчий нарис «По морю Азовському», 

написаний у співавторстві з Віктором Михайличенком. Друкувався О. Огуль-
чанський і в колективних збірках письменників Запорізького краю. 

Перебуваючи вже на пенсії, Олексій Якович продовжував вести 

активне життя, проводив зустрічі з людьми, не переставав писати.  
Як пише науковець Тетяна Григорівна Шаповалова,88 «пенсіонер 

О. Огульчанський часто заходив на Станцію юних натуралістів і «просто 

так», і «коли запрошували на зустрічі з гуртківцями. Він завжди приходив зі 

своїм знаменитим портфелем, як у Михайла Жванецького, діставав звідти 

дуже цікаві речі і розповідав про древні стріли і шкребки, зроблені з кремнію, 

залишки кісток південного слона. Розповідач він був від Бога» [11]. 
Т. Шаповалова досить часто радилася з ним стосовно роботи гуртка, 

вони спільно відшукували актуальні теми для багатьох цікавих наукових 

робіт. «Ми виїжджали з ним і вихованцями на водосховище до Берди, 

вивчали схили берегів» [11]. 
Коли Т. Шаповалова працювала у БВ АзНДІРГ і більшу частина часу 

науковці перебували на Пересипу в Кирилівці, де розташовувалася 

лабораторія по вирощуванню піленгаса, то туди приїздив і О. Огульчанський.  
Не зважаючи на вже солідний вік, краєзнавець залишався вірним собі, 

«з великим інтересом розглядав садки для вирощування піленгаса, цікавився 

всім процесом від запліднення до появи малька» [11]. 
Продовжилася співпраця Т. Шаповалової з краєзнавцем і в той період, 

коли вона працювала природо-охоронцем. Як вона зізнається, «завдяки йому, 

                                         
86 Дозволимо собі зауважити, що точніше було б назвати це видання – збіркою повістей.

  

87 Василь Андрійович Лісняк (17 (30) січня 1908 в селі Вербовому (нині Пологівський район 

Запорізької області) – 11 листопада 1963 року) – український поет З 1944 року В. Лісняк – член 

Спілки письменників України. У м. Запоріжжі працює бібліотека імені В. Лісняка, у Пологах діє 
районне літоб'єднання його імені. Ім'я поета носить обласна літературна премія. Лауреатами 

премії стали письменники –  Михайло Ласков, Віктор Ликов, Микола Лиходід (посмертно), 

Григорій Лютий, О. Огульчанський, Володимир Чубенко.  
88 Тетяна Григорівна Шаповалова – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання БДПУ З 1982 по 1985 рік керувала учнівською науковою спільнотою «Наука» при 

БСЮН (Бердянської станції юних натуралістів). У 1985-1987 роках – молодший науковий 

співробітник Бердянського відділення Азовського науково-дослідного інституту рибного 
господарства (БВ АзНДІРГ). З 1987 року перебувала головою Бердянської міської організації 

Українського товариства охорони природи, з 1994 року працює в Бердянському ДПУ [11]. 
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Володимирові Пилиповичу Портянку89 і Леонідові Григоровичу Соколу90 я  

[...] закохалася в Бердянський край і Північне Приазов’я» [11].  
Т. Шаповалова пише, що в той час «часто організовувалися поїздки по 

заповідних територіях Бердянського краю для дітей, студентів і дорослих 

земляків-любителів природи. Окрім пізнавальних поїздок, ми виїжджали з 

трійцею «аксакалів» (О. Огульчанський, В. Портянко, Л. Сокол) з метою 

вивчення нових об’єктів заповідання» [11]. 
Т. Шаповалова згадує: «Ми з Олексієм Яковичем обходи́ли багато. Усі 

Макорти [...]. Багато разів були на Далекій косі, на «оголовку». Там ще 

знаходилася база Клубу юних моряків, в якій працював охоронцем наш 

громадський діяч Олександр Іванович Москаленко. Його предки першими 

освоювали Далеку косу, притягли човни волоком аж із самої Волги і 

оселилися на косі на початку 19 століття. Ходив з нами і Юрій Тимофійович 

Нароха, колишній вихованець О. Огульчанського» [11]. 
Остання повість письменника – «Степова принцеса» – планувалася до 

виходу у світ і була набрана у видавництві «Веселка», але через важку 

економічну ситуацію в Україні тоді так і не побачила читача.  
Цей сумний факт, як стверджувала К. Огульчанська, морально підірвав 

ще міцного письменника і значно вкоротив його земний шлях. Приємно, що 

наші земляки-журналісти (у першу чергу Андрій Віталійович Токовенко) в 

рік 105-річчя з дня народження письменника виступили із пропозицією 

надрукувати цю повість у Бердянську. Велика шана їм за це91.  
Помер О. Огульчанський 13 серпня 1996 року в Бердянську, де його і 

поховано. Дружина письменника згадувала, що до вікон квартири родини 

Огульчанських на вулиці Піонерській ще рівно рік прилітало багато пташок, 

яких за життя орнітолог92 з любов’ю підгодовував.  
Коли ж виповнився рік від дня його переходу за вічну межу, пташки, як 

по чийсь команді, вже перестали прилітати: напевно, його дух уже пішов у 

                                         
89 Володимир Пилипович Портянко (23.12.1911, с. Романівка на Кіровоградщині – 05.02.1990, 

Бердянськ) – відомий не тільки в нашій Батьківщині, але і в наукових колах США, Франції, 

Бразилії та інших країнах. Доктор біологічних наук, який жив і працював у Бердянську (у 

педінституті) з 1939 по 1953, а потім із 1960 до переходу за вічну межу. Досліджував кукурудзу, 
виводив її нові гібриди, а водночас був видатним краєзнавцем. Він був фундатором суспільного 

природоохоронного руху в Бердянську, являвся головою Бердянського відділу Географічного 

товариства СРСР, очолював секцію природи Ради краєзнавчого музею, був активним членом 

Українського товариства охорони природи.  
90 Леонід Григорович Сокол (народився 25 травня 1918, а дата смерті поки що не відома; прожив 

83 чи 86 років) – працював інженером на заводі «Дормаш», багато подорожував по всьому СРСР 

як турист, альпініст, натураліст разом зі своєю дружиною Марією Яківною. Фотографував світ 
природи, робив слайди на різну тематику, демонстрував їх під час лекцій та уроків, з якими 

виступав перед слухачами різного віку. Був гостем тележурналу для дітей «Веселка», який вела 

на «Бриз-ТВ» диктор Ольга Ковтун (згодом Будугай). Останні його дослідження – це царина 
рослинного світу нашого краю, у т. ч. – і червонокнижні рослини. Л. Сокол останні роки життя 

мешкав у Маріуполі, у племінниці Ірини, проте сильно тужив за Бердянськом. 
91 11 квітня 2018 року в стінах Бердянського художнього музею ім. Ісака Бродського відбулася 

презентація цієї книги-дилогії. До виходу цієї книги були причетні й автори цих рядків.  
92 Орнітоло́гія (від грец. ornis, род. відм. ornithos – «птах» + «логія» – «наука, вчення») – розділ 

зоології, що вивчає птахів. 



137 

більш високі виміри і пташки його вже не відчували біля вікна.  
Своїм учням-гуртківцям та юним читачам він прищеплював, за його 

висловом, «бацилу непосидючості й дослідництва». Ці заняття залишили 

глибокий слід у душах дуже великої кількості гуртківців.  
Не випадково деякі з них пов’язали своє життя з вивченням і 

збереженням природних скарбів Приазов’я. Серед них – дослідник світового 

океану, старший науковий співробітник Бердянського відділення Південного 

науково-дослідного інституту рибного господарства (БВ АзНДІРГ) інженер-
іхтіолог В’ячеслав Степанович Мірошников93.  

А Юрій Тимофійович Нароха, ставши прекрасним натуралістом, багато 

років керував гуртком краєзнавців у Бердянському Центрі дитячо-юнацької 

творчості – тим самим гуртком, про який по-батьківськи піклувався раніше 

його наставник.  
Напередодні свого 60-річчя Олексій Якович ділився думками з чита-

чами газети «Запорізька правда»: «Незнайомі люди, буває, зустрівши мене 

десь за містом, коли я йду з юрбою дітей, скрушно хитають головами, мов-
ляв: людина вже в літах, а компанію собі знайшов дитячу. «Звісно, – думає 

хтось, – старе, що мале...» А мені хочеться, щоб із дітей більше виростало 

Мірошникових94 – таких, які безмежно люблять природу, рідну землю, які 

                                         
93 В’ячеслав Степанович Мірошников (31.01.1942, Бердянськ – 07.11.2009, Бердянськ) у червні 

1968 р. закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю «Біологія».  
Із серпня 1968 р. по квітень 1980 р. – науковець у Південному науково-дослідному інституті 

рибного господарства та океанографії – (ПівденНДІРО, тоді – АзЧорНДІРО). Він узяв участь у 

кількох океанографічних експедиціях СРСР, досліджував біологічне різноманіття тваринного 

світу Індійського океану та морської зони Антарктики. У 1980-1983 рр. – іхтіолог Кримчорриби, 
у 1983-1985 рр. – іхтіолог морської спеціалізованої інспекції рибоохорони по Азовському морю.  

Протягом 1985-2008 рр. (до 02.10) – науковець Інституту рибного господарства та екології 

моря (ІРЕМ, потім – АзНДІРГ). Одним із головних напрямів діяльності В. С. Мірошникова в 
ньому було розроблення (разом із Леонідом Владиславовичем Ізергіним) новітніх конструкцій 

штучних рифів, які використовуються в Азовському морі як нерестовища для бичків і субстрат 

для молюсків. За його участі створено унікальний «Альбом модулів штучних рифів», який і 

зараз є настільною книгою для тих, хто працює над відновленням екосистеми Азовського моря. 
З 1990 р. В. С. Мірошников був активним діячем та лектором Бердянського Товариства 

охорони природи. Нерідко у місцевій та республіканській пресі піднімав питання, присвячені 

різноманітним проблемам Азовського моря. 
В. С. Мірошников був також відомим художником та майстром-таксидермістом, допомагав 

створювати музеї іхтіофауни Світового океану в ПівденНДІРО та ІРЕМ. Його роботи можна 

зустріти в музеях багатьох міст і в приватних колекціях. Результати його діяльності було 

відображено в авторських патентах і свідоцтвах, у десятках наукових публікацій, чисельних 
фото [За даними «Энциклопедии Бердянска» (Т. 2, С. 102-103) і бердянських іхтіологів 

Костянтина Володимировича Дем’яненка та його колег з ІРЕМ].  
94 Цікавий факт про В .С. Мірошникова можна зустріти у статті Софії Мон «Дефицит финансов 

повлиял на бычка» (Сайті газети «Город»): «Сьогодні мало хто знає, що одним із авторів ідеї 

створення пам’ятника бичкові-годувальникові в Бердянську був […] В’ячеслав Степанович 

Мірошников. Висловив він її ще на початку 1980-х років. […] Будучи професійним 
таксидермістом, тобто людиною, яка виготовляє опудала риб і тварин, майстерно намітив і 

ескізи майбутнього пам’ятника. 
Як згадує його дружина Тетяна, […] бажання поставити пам’ятник годувальникові у 

В’ячеслава Степановича було велике. Чоловік тоді говорив, що в місті обов’язково повинен 
стояти пам’ятник цій рибині, тому що завдяки саме їй люди в голодовку і вижили. Старше 

покоління до цих пір згадує, як у післявоєнні голодні роки низкою тягнувся людський потік 
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збагачуватимуть і прикрашатимуть життя на землі» [5, с. 3]. 
До останніх літ краєзнавець любив піші екскурсії містом, степом, 

берегами рідного Азова. Багато років поспіль він ділився набутими 

різнобічними знаннями із земляками різного віку і як лектор Товариства 

«Знання». О. Огульчанський залишився справді молодим духом у пам’яті 

багатьох людей, з якими його звела доля.  
А в своїй художній прозі митець не лише змальовував скарби 

Приазов’я, передавав нащадкам «ключі від моря», а й готував їх до 

напруженої праці над дослідженням природи, вирішенням екологічних та 

морально-етичних проблем. 
 
м. Біла Церква, 28.02.2018, ср., 00:36., 02.01.2022, нд., 14:12. 
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Олексій Огульчанський як письменник,  
педагог, дослідник Північного Приазов’я 

 
1. Археологічна діяльність Олексія Огульчанського 

 

Треба наголосити, що діяльність Олексія Яковича була багатогранна, 

він був справжнім краєзнавцем з великої літери. У коло його інтересів 

входили і мінеральний, і рослинний, і тваринний світи (усі комахи, птахи, 

риби, ссавці) Північного Приазов’я, а також сторінки історії цього краю.  
О. Огульчанський залишив свій слід і в археологічних студіях нашого 

Лукомор’я. Про це хочеться сказати окремо, скориставшись книгою «Нариси 

з історії та археології Бердянського краю» [6]. 
У червні 1938 року поблизу с. Орловка О. Огульчанський розкопав 

зруйнований курган ямної культури доби ранньої бронзи [6, с. 67]. Того ж 

літа біля річки Берда навпроти Косолапової балки (недалеко від с. Мико-
лаївка) відкрив неолітичну стоянку, яку досліджував 6 років [6, с. 67].  

У 1946 року він провів розкопки 5 об’єктів Бердянського (тоді 

Осипенківського), Андріївського, Приазовського та Приморських районів. 

Про них він подав звіт до Інституту археології [6, с. 68-69].  
У 1950 році у журналі «Археологія» № 4 вийшла стаття «Археологічні 

пам’ятки Північного Приазов’я», в якій він подав увесь матеріал своїх 

досліджень з 1938 по 1948 роки [1, с. 132-140; 6, с. 69]. О. Огульчанський у 

статті подає такі підзаголовки: «Грецька балка», «Косолапова балка», «Село 

Орлівка», «Ближній шпиль» [1, с. 132-140]. 
У своїй статті О. Огульчанський зазначає: «На території Північного 

Приазов’я, у зв’язку з особливостями геологічної будови, відсутній кремінь» 

[1, с. 132]. Цей факт привертав увагу людей, яким кремінь потрапляв до рук: 

подібні знахідки могли вказувати на стоянки давніх людей. 



140 

У 1950-54 роках він продовжує вести розкопки у різних місцях 

Бердянського району. 1959 року археологічна експедиція Бердянського 

краєзнавчого музею (БКМ) на Обіточній косі розкопала кургани № 1 та 

Хрестовий поблизу м. Приморськ (тоді – Ногайськ) [6, с. 71].  
На жаль, відомості про дослідження Олексія Яковича 1955-1958 та 

1960-1968 років не збереглися [6, с. 71]. 
З квітня по жовтень 1969 року очолив археологічну розвідку БКМ, яка 

виявила, розкопала та дослідила три зруйнованих кургани доби бронзи – 
поблизу с. Старопетрівка (квітень), с. Осипенко (червень) і с. Дмитрівка 

(жовтень) [6, с. 71].  
У 1970 році О. Огульчанський розкопав курган ямної культури поблизу 

с. Маринівки [6, с. 72-73].  
А 6 липня 1971 року експедиція БКМ у складі Олексія Огульчанського, 

Олександра Микитовича Калініченка та Таміли Сергіївни Міщенко розпочали 

розкопки кургану поблизу с. Нововасилівки – кургану, який згодом стане 

найбільш «резонансним» у нашому районі.  
Ця експедиція була організована на піку гучних відкриттів скіфського 

золота95 через активне наполягання О. Огульчанського. Розкопки тривали до 

1 вересня. Але, як зазначає відомий скіфолог професор В’ячеслав Юрійович 

Мурзін, «ініціатор розкопок не мав відповідного організаційного та 

наукового досвіду дослідження великих курганів, тому експедиція залишила 

лише спотворений насип кургану, що сягав у висоту 8 м»96 [6, с. 74-75]. 
У грудні 1971 року до БКМ приїхав археолог Віталій Васильович 

Отрощенко, який обстежив курган і ознайомився з польовою документацією. 

В акті він написав: «Жоден зі співробітників, які керували розкопками, не 

знайомий із сучасною методикою розкопок курганів. Робота велася від 

випадку до випадку через брак техніки й робочої сили» [6, с. 75].  
Після цього О. Огульчанський більше вже ніколи не копав. Його 

внесок у «дослідження археологічних пам’яток нашого краю неоднозначний. 

З одного боку, він відкрив і дослідив п’ять стоянок доби неоліту та три 

поселення доби бронзи, розкопав п’ять курганів доби бронзи. З іншого, до ІА 

АН УРСР він надав поверхові звіти» [6, с. 75]. 
Але невдача, яка спіткала наших земляків у 1971 році, мала своє 

                                         
95 Як зазначає бердянський журналіст і археолог Андрій Віталійович Токовенко, друга половина 

1960-тих – початок 1980-тих років «у нашій країні була ознаменована справжнім археологічним 
бумом. На той час на півдні України активно будувалися іригаційні системи. Попередньо мали 

були досліджені степові кургани, причому не тільки в зоні магістральних каналів, а й на всіх 

полях, які підлягали зрошенню. Для зрошувальних агрегатів була необхідною абсолютно рівна 
поверхня, і навіть маленький курганчик заважав проходженню цих машин. [...] Розкопували [...] 

і кургани епохи бронзи, і скіфські» У 1971 році в кургані Товста Могила на околиці 

Орджонікідзе знайшли золоту пектораль. Це стало подією світового масштабу» (переклад з 
російської А. Б. і О.Б.) [7]. 

96 За словами А.Токовенка, «на той час висота кургану сягала 8,4 м, а діаметр – 70 м. Бердянський 

курган – найбільший із розкопаних у Північному Приазов’ї. [...] Карти ХІХ ст. зберігали його 

ногайську назву – Мізарлі-Тюбе («кладовище на пагорбі», «священна усипальня»). Пізніше у 
насипу кургану і навколо нього було знайдено багато [...] поховань. Протягом двох тисяч років 

курган залишався священним місцем для різних народів, які населяли наш край» [7]. 
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продовження із більш щасливим кінцем. 1977 року ІА АН УРСР та 

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури організували 

Приазовську експедицію, очолену Миколою Миколайовичем Чередниченком. 
Його заступником був вищезгаданий скіфолог В. Мурзін. Через складні 

геологічні умови роботи тривали безперервно рік і два місяці97.  
Зараз увесь науковий світ знає цей курган як царський Бердянський 

кінця V – початку IV ст. до н. е. Глибина центральної могили, в якій був 

похований скіфській «цар», становила 15 м. До цього часу це найглибша з 

усіх досліджених скіфських гробниць [8].  
Курган був пограбований у давнину, проте все одно в ньому було 

знайдено понад три тисячі золотих виробів, велика кількість наступальної і 

захисної скіфської зброї, цінна грецька кераміка тощо...  
Сьогодні переважну кількість знахідок з Бердянського кургану можна 

побачити у Києві – в Музеї історичних скарбів та в музеї Інституту археології 

НАНУ. У Бердянську ці речі виставлялися лише раз – у 1978 році в БКМ, 

коли на кургані ще тривали розкопки. Виставка викликала справжній фурор 

[8]. Так чи інакше, а прагнення та зусилля О. Огульчанського дослідити той 

великий курган були не марними.  
 

 
 
 

2. Майстерне використання О. Огульчанським наукових знань 
для змалювання багатства і краси природи рідного краю 

 
Активна дослідницька праця О. Огульчанського давала сюжети для 

його пригодницьких повістей. Його твори знайомлять юних читачів з 

природними багатствами і культурними досягненнями нашого краю. Їх 

правдивість і переконливість зумовлена цікавим фактичним матеріалом, 

документальною основою.  
Наприклад, прототипом образу наукового співробітника БКМ – 

Бердянського краєзнавчого музею Ростислава Андрійовича з повісті «Вітрів 

Кут» став бердянський дослідник, колега автора Ростислав Андрійович 

Костюченко [10]. 
У 1959 році письменник у листі до редакції Дитвидаву, що був 

надісланий разом з рукописом нового твору, зауважив: «В основу повісті 

«Таємниця Сухої балки»98 покладено історичні документи, археологічні 

знахідки і легенди, популярні в Приазов’ї» [12]. 
О. Огульчанський пише: «окремі персонажі повісті взяті з життя. Так, 

літописець дід Баляба жив у селищі Куликова балка на березі Азовського 

моря, його літопис, над яким він працював більше, ніж півстоліття, 

використовується вченими Ленінграда, Севастополя, Харкова» [12]. 
                                         
97 Випадок безпрецедентний у вітчизняній археології [7]. 
98 Пізніше автор дав назву цій повісті «Скіфське джерело».  
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Особливо старанно О. Огульчанський намагався дотримуватися 

точності у висвітленні матеріалу нарисів. Так, у рецензії від 25.06.1967 на 

його рукопис «Юні слідопити» видатного орнітолога, кандидата біологічних 

наук Олександра Богдановича Кістяківського (1904-1983) підкреслюється, 

що «всі нариси написані з великою майстерністю. Вони будуть читатися з 

інтересом навіть дорослими, не кажучи вже про дітей. Мова відрізняється 

правильністю, жвавістю і, разом з тим, чіткістю. Наукова точність 

викладених фактів бездоганна» [13]. 
Активно допомагали в науково-популяризаторській роботі бердянських 

дослідників видатний зоолог, палеонтолог і теріолог99 академік Іван 

Григорович Підоплічко (1905-1975), знаний археолог, доктор історичних наук 

Михайло Якович Рудинський (1887-1958) та інші. Багато знань і вмінь перей-
няв О. Огульчанський від науковця БКМ Георгія Васильовича Манохіна, а 

також від інших досвідчених краєзнавців [10]. 
Олексій Якович володів багатим фактичним матеріалом з орнітології, 

історії, археології, геології, мінералогії, фенології100, ботаніки, зоології, 

океанології, іхтіології, таксидермії101, екології.  
Як зазначає його донька Марина Олексіївна Огульчанська, «маючи 

освіту історика, він самостійно вивчив латину. Перечитав масу літератури, 

довідників, наукових статей… Не було такої травинки чи маленького жучка, 

якогось морського мешканця, щоб їх не знав Олексій Якович» [11, с. 3].  
У 1957 році польський ентомолог Мечислав Вегржецький звернувся до 

бердянського дослідника з проханням надіслати йому зразки особин при-
азовського жука-листоїда, необхідних йому для наукових досліджень [9]. 

На цей лист О. Огульчанський відповів, що ентомологія не є його 

фахом, але він разом з гуртківцями збере необхідний матеріал. Обіцянка була 

виконана, а незабаром бердянці отримали подяку від польського вченого за 

цінну посилку з жуками. Такий лист зберігається в рукописних матеріалах 

Бердянської міської дитячої бібліотеки [9]. 
Проте найбільше О. Огульчанського цікавила орнітологія. Через його 

руки пройшло багато пернатих, що були окільцьовані в Німеччині, Фінляндії, 

Швеції, Японії. У 1953 році на острові Гельгольм у Балтійському морі був 

окільцьований мартин чорнокрилий102, який згодом потрапив до Олексія 

Яковича. Він одразу повідомив про цю знахідку свого стокгольмського 

колегу професора Рендаля. Шведський учений сердечно подякував йому за 

цінне повідомлення [9]. 
                                         
99 Теріоло́гія (від. грец. θηρίον «звір» + «логія» – «наука») – галузь (розділ) біології, що займається 

вивчанням ссавців. 
100 Феноло́гія – розділ біології, що вивчає періодичні явища, які відбуваються в рослинному й 

тваринному світі у зв’язку зі змінами пір року (строки цвітіння рослин, прильоту й відльоту 
птахів і т. ін.).  

101 Таксидермі́я – 1) наука про способи опрацювання шкурок, виготовлення чучел та інших 

зоологічних матеріалів за допомогою різних хімікатів; 2) виготовлення чучел тварин. Не 

плутати (!) із «токсидермією» – захворюванням шкіри, яке виникає внаслідок алергічної або 
токсичної дії хімічних речовин або харчових продуктів, що потрапили в організм.  

102 Лат. Larus fuscus, рос. чайка Клу́ша. 
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Про те, що О. Огульчанський був азартним вудкарем і мисливцем, 

знали не тільки рідні й друзі письменника. Гуморист Володимир Аврамович 

Чубенко побажав йому з нагоди 60-річчя: «Щоб писалось Вам, творилось, / 

Аж шумів, як кажуть, гай. / І бичечки щоб ловились, / Та такі, хоч запрягай!» 

[15]. А ще бердянські краєзнавці Запорізького краю про нього писали так: 
«…И пускай не создают / Огульчанскому уют! / Дай ему рюкзак и 

палку – / Он пойдёт в любую балку, / У палатки, у костра / Просидит он до 

утра. / И расскажет сто историй / Про ногайцев и поморов, / Про ветра, 

раскопки, ливни, / И про мамонтовы бивни. / Про мальков, маршрут похода, / 

Про косулю и енота, / И про травы, и про реки, / Как и где селились греки; / 

Как в костёр сложить дрова / И про тюркские слова» [16]. 
І ще є в цьому вірші краєзнавців є такі рядки: «И пусть бьют раскаты 

грома – / Он в степи, как будто дома. / Приазовские поля – / Огульчанская 

земля. / В этом дивном человеке / Всё слилось: поля и реки, / Горы, балки и 

долины, / Небо, солнце и равнины, / Все рассветы и закаты, / Флора, фауна и 

хаты. В человеке этом скромном / Заключён весь мир огромный / 

Огульчанский Алексей – / Патриарх природы всей!» [16]. 
О. Огульчанському була притаманна особлива любов до всього живого: 

до неозорих просторів Азовського моря й таврійських степів. Донька 

краєзнавця звертає увагу й на його захоплення образотворчим мистецтвом: 

«Олексій Якович прекрасно малював. У моєму дитинстві, коли майже не 

було дитячих книг, він малював мені цілі казки олівцем. А потім прекрасно 

малював олійними фарбами і це йому дуже подобалося» [11].  
Напевно, через любов до живопису проза О. Огульчанського є такою 

графічною. Автор ледь не на кожній сторінці своєї прози дає багатий 

матеріал художнику-ілюстратору. Море він зображав не тільки в штиль чи 

гарну погоду, він любив його різним. Степи, лимани теж змальовані ним у 

різні пори року. Цим він виховував у читачів таку рису, як спостережливість. 
Пізнавальність прози О. Огульчанського важко переоцінити. Творами 

цього письменника зачитуються юні і дорослі шанувальники анімалістики. 

Про це свідчать листи авторові від читачів різного віку. Одного разу до нього 

завітав сталевар Маріупольського заводу «Азовсталь» Віктор Якович 

Клеймований і подарував йому чудовий спінінг, який робітники заводу 

гуртом викували з титану в подяку авторові за повість «Як сплять дельфіни», 

читання якої під час обідніх перерв захопило їх [14]. 
Ідея цього та багатьох інших пригодницьких творів може бути розкрита 

словами самого прозаїка про головну мету його роботи з підростаючим 

поколінням: «Опинившись з дітьми десь за містом – у степу, в очеретяних 

хащах чи на березі степової річки, я насамперед навчаю своїх вихованців 

розуміти, що природа: рослини, тварини тощо, – не якесь хаотичне 

нагромадження, а розумне угруповання, де існують свої закони. І якщо 

якийсь із компонентів цього угруповання знищити, то й трапиться те, що 

буває з годинником, коли з його механізму витягти якесь коліщатко» [4, с. 3]. 
Автор не лише описав багатство й красу Приазов’я, але й підняв ряд 

важливих екологічних проблем, які з часом набули особливої гостроти: 
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збереження природних ресурсів Азовського моря і родючості українських 

степів. Природничі повісті О. Огульчанського можуть служити джерелом 

знань з багатьох наук, якими займався сам автор. На нашу думку, ці твори 

доцільно вивчати не лише на уроках літератури в навчальних закладах, а й на 

заняттях з природознавства, екології, географії, історії, народознавства тощо. 
 

 
 
 

3. Тема праці у прозі Олексія Огульчанського:  
змалювання буднів трудівників моря й степу Приазов’я 

 

Пригодницькі повісті О. Огульчанського дають змогу читачеві не лише 

дізнатися про природні скарби Приазов’я, а й у привабливій художній формі 

знайомлять з особливостями кількох професій. Автор повісті «Як сплять 

дельфіни» підкреслює, що любов дітей до всього живого передалась їм від 

дбайливого ставлення їхніх батьків до природи.  
Так, хлопчик Олекса розповідає, що у матері руки завжди пахнуть 

паляницею, а його батько вміє не лише камкарувати – збирати на косі 

морську траву камку103, яку сушили для утеплення стель будинків, – а й знає 

кожен куточок морського берега, вправно володіє рибальськими секретами. 
Особливо багато читачі дізнаються про професію рибалки, багату 

давніми традиціями. Ось, наприклад, як збирала мати Олекси чоловіка і 

хлопців у кількаденну поїздку на острів Очеретяний: «Ще за тиждень до 

виходу «Ластівки» [човна – авт.] в море вона збирала наш рибальський одяг, 

який ми брали з собою в море, цілісінький день прала, сушила і неодмінно 

прасувала все, по тому бралася за посуд. Казан, ополоник, ложки і навіть ніж 
із засмальцьованою колодкою вона начищала до блиску. Все робила сама, 

нікому не довіряла. А перед подорожжю на острів примушувала митися у 

ванні, і не як-небудь, а в гарячій воді з милом і мочалкою» [5, с. 31]. 
Вустами матері автор пояснює, що, завдяки такій традиційній 

підготовці, за всю довгу історію рибальства на Азові не було жодного 

випадку епідемічних захворювань серед рибалок. Ця традиція бере початок з 

козацьких часів. 
У привабливій художній формі письменник майстерно показав 

найважливіші елементи рибальського знаряддя і деталі побуту. Дітям цікаво 

дізнатися, що «справжні бичкарі розпочинають будувати табір з вішолага» – 
закопаних у пісок двох великих жердин з прив’язаною до їхніх верхівок 

поперечиною, – на який вішають «якорі, рибальські кінці, одяг. На вішолазі 

сушать чоботи, одяг і в’ялять бичків» [5, с. 36]. 
Автор приділяє увагу і поясненню багатьох морських термінів, 

                                         
103 Камка морська або Зостера морська (Zostera marina) – вид морських трав, що мешкають у 

морському середовищі на прибережних ділянках вздовж північних берегів Північної Америки 

та Євразії. Часто зустрічаються в бухтах, лиманах і на пляжах. 
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відкриває читачам кілька рибальських секретів. Більшість з них добре відомі 

Юркові та Олексі. Ці хлопці ще тільки підлітки, а вже багато допомагають 

батькові Олекси під час проведення «експедиції дорогою дельфінів» на 

острів Очеретяний. Там вони самі впорядкували табір: збудували вішолаг, 

поставили намет, добули питну воду, зібрали все необхідне для багаття [5]. 
Напередодні подорожі, не копаючи землі, хлопці добули величезних 

дощових черв’яків, на яких клюють найкращі бички – великі сірі 

«мартовики» (вони добре ловляться у березні), кругляки, пісочники. Діти 

самі змайстрували і «закидачки» – вудки з важким грузилом і довгою 

волосінню, якими ловлять бичків з берега [5]. 
З раннього дитинства хлопцям відомо, що «кінцями» рибалки 

називають всі види мотузок, «банкою» – поперечну перекладину в човні, 

«водолазом» – довгу бамбукову палицю, за допомогою якої рибалки 

намацують на морському дні савури-камені, біля яких завжди багато бичків. 
У повісті «Вітрів Кут» О. Огульчанський знайомить дітей і дорослих з 

особливостями роботи рибалок сейнера [2, с. 36]. Очима героїв твору 

хлопчиків Васі Збандуто і Толі Гусинського читач сприймає і романтику цієї 

професії, і бачить її серйозність, небезпечність.  
Автор створив ряд колоритних образів дорослих членів екіпажу: 

капітана, шкіпера, кока, матросів. Коли рибалки виймають величезні сіті з 

води на борт, трапляється випадок, який колись не був рідкістю: двобій за 

життя з величезною рибиною родини осетрових104, яка ледь не забрала за 

борт разом з сіткою одного з членів екіпажу.  
Через увесь твір письменник проносить важливу думку про те, що «з 

морем не жартують». Ця стихія може зачарувати симфонією ночі і радісними 

барвами дня, але й буває грізна під час шторму, карає необачних за недбале 

ставлення до своїх обов’язків, до власної безпеки. Діти знайомляться і з 

роботою начальника бухти Вітрів Кут, бакенщика, інспектора рибоохоронної 

організації, вчених-іхтіологів.  
Автор засуджує злочинну діяльність браконьєрів, показує ту шкоду, 

яку вони завдають морю і людям. Будні простих рибалок-любителів він 

описує з глибокою обізнаністю з тонкощами їх життя, бо й сам був запеклим 

бичколовом. Згадує О. Огульчанський і про відповідальну службу моряків-
прикордонників. 

З великою теплотою змальовує письменник і професії трудівників 

степу. У повістях «Як ми шукали скарб», «Бухта Солодкого коріння», «Вітрів 

Кут», «Знахідка на все життя», «Степова принцеса» автор оспівав нелегку 

працю хлібороба, пастуха, доярки, ветеринара, виноградаря, агронома, 

ботаніка-дослідника, збирача лікарських рослин.  
Наслідуючи дорослих, юні герої творів самі стають активними 

дослідниками і охоронцями рідного краю. Про нелегку працю трудівників 

степових просторів мова йде і в повістях «Таємниця Сухої балки» (1961), 

                                         
104 Наприклад, білуга може досягати 5 м у довжину і вагу до 1000 кг (зазвичай ловлять особин до 

2,5 м і до 200-300 кг), осетер руський – до 2,3 м і до 100 кг, севрюга – до 2,2 м і до 80 кг. 
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«Жаб’ячий цар» (1986), «Загадки Кам’яної Дозориці» (1986), «Дивовижне 

зернятко» (1989).  
Персонажі цих творів – рільники, городники, виноградарі, агрономи, 

селекціонери, меліоратори. Секрети їх фаху розкриваються у процесі 

розгортання цікавого пригодницького сюжету. Вже самі назви творів 

свідчать, що дітей захоплює романтика пригод, відкриттів.  
У повісті «Степова принцеса» школяр Мишко Козаченко відкриває 

для свого друга Юрка Дубяги, мешканця морської коси, неповторне степове 

море, по якому, ніби сейнери на морі, рухаються кораблі-комбайни у жнива. 

Підлітки допомагають батькам у гарячу літню пору і на полі під час збирання 

врожаю, і на морі під час путини [3]. 
У цій останній своїй повісті автор «побратав» море й степ. На нашу 

думку, О. Огульчанський зумів показати в кожній з описаних ним професій її 

складнощі і романтику, прищепити читачеві інтерес і повагу до трудівників 

моря й степу [3]. 
Автор досяг цього завдяки своїй глибокій обізнаності з особливостями 

цих професій, любові до рідного краю і поваги до людини праці. 
Отже, О. Огульчанський органічно поєднав у своїй діяльності талант 

дослідника природи, педагога і письменника. Все своє життя митець 

присвятив екологічній збереженню скарбів Приазов’я, передачі свого 

багатого досвіду науковця, музейного працівника прийдешнім поколінням.  
Він залишився молодим духом у пам’яті людей, з якими його звела 

доля, виховав цілу плеяду молодих природолюбів, якими пишався і яким 

передав «ключі від моря» і степу, яких готував до напруженої праці в 

лабораторії природи, до вирішення екологічних і морально-етичних проблем. 
Природничі твори О. Огульчанського є джерелом знань з багатьох 

наук, якими активно займався сам автор. Майстерність письменника полягає 

в тому, що читачі не помічають, як пізнають багато цікавих і важливих речей, 

дізнаються про особливості життя людей і природи південного морського 

краю. Багато творів мають документальну основу, автор дотримався 

історичної правди, наукової точності у висвітленні явищ і подій.  
На нашу думку, творчу спадщину цього митця доцільно вивчати не 

лише на заняттях з літератури рідного краю, але й з ряду інших предметів: 

природознавства, екології, географії, історії, народознавства та ін. 
Цікаві природничі знання автор доносить читачам у привабливій 

художній формі, багатою мовою, пересипаною оригінальними порівняннями, 

розмовною лексикою, дотепними діалогами, жартами, примовками. Гумор 

допомагав юним читачам легше сприйняти серйозні проблеми, яких торкався 

автор у творах.  
О. Огульчанський розкрив перед читачами таємниці, особливості ряду 

професій моря (рибалки, моряка, камкаря, бакенщика, працівника рибо-
охоронної організації, іхтіолога, орнітолога), показав романтику буднів 

трудівників ланів і ферм (механізаторів-хліборобів, агрономів, ботаніків, 

збирачів лікарських трав, селекціонерів, виноградарів, пастухів, телятниць, 

ветеринарів, птахівників та ін.). Він зумів показати в кожній з описаних 
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професій не лише її складнощі, але й прищепив живий інтерес до них, 

захопив цікавими деталями.  
Твори О. Огульчанського прищеплюють важливі моральні якості, 

мають гуманістичний вплив на сучасних юних читачів. Підняті 

письменником важливі екологічні й морально-етичні проблеми з часом 

набули ще більшої гостроти. Автор подає зразки спрямування молодої 

енергії юних в корисне русло активної участі в збереженні й відтворенні 

природних скарбів краю.  
 

м. Біла Церква, 28.02.2018, ср., 00:36. 
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пирамиды» (дополнено). – Сайт «Рro.berdyansk». – 2013. – 16 серпня. – 
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=16429. 

8. Токовенко Андрей Витальевич. Бердянский курган. Сокровища «степной 

пирамиды» Часть ІІ. – Сайт «Рro.berdyansk». – 2013. – 22 серпня. – 
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=16563 

 
Архівні матеріали 

 

9. Архів Бердянської дитячої бібліотеки ім. Олексія Огульчанського. 
10. Архів родини письменника О. Я. Огульчанського. – Архів сім’ї 

К. Б. Бондаренко (м. Енергодар). 
11. Лист Марини Олексіївни Огульчанської родині Будугаїв. – 14.01.2005. – 

Архів сім’ї О. Д. Будугай, А. О. Будугая. 
12. Лист О.Я. Огульчанського редакції «Дитвидав» (про документальну 

основу повісті «Таємниця Сухої балки»). – 1959. – Архів сім’ї О. Д. 

Будугай, А. О. Будугая. 
13. Рецензія Олександра Богдановича Кістяківського на рукопис збірки 

нарисів О. Огульчанського «Юні слідопити». – Архів сім’ї О. Д. Будугай, 

А. О. Будугая. 
14. Тютюнник Григір Михайлович. Рецензія на рукопис повісті Олексія 
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Огульчанського «Як сплять дельфіни». – Архів сім’ї О. Д. Будугай, 

А. О. Будугая. 
15. Чубенко Володимир Аврамович. Олексію Яковичу Огульчанському у 

день 60-річчя (від 31.03.1972). – Архів сім’ї О. Д. Будугай, А. О. Будугая. 
16. Патриарх природы (Ювілейні побажання О. Я. Огульчанському колег-

краєзнавців з нагоди його 60-річчя). – Архів сім’ї О. Д. Будугай, А. О. Бу-
дугая. 

 

 
 

 
Катерина Борисівна Бондаренко, 
онука Олексія Огульчанського 
 

Він був постійно зайнятий 
 

(Спогади про дідуся Олексія Огульчанського) 
 

Наша родина поїхала з Бердянська до Енергодару, коли мені було шість 

років. Відносини в сім’ї були хороші, мама та бабуся Катерина були дуже 

близькі, вони завжди відчували одна одну. У дідуся Олексія з моєю мамою 

теж були теплі стосунки. 
Для мене дідусь був практично недоступний, бо був постійно зайнятий. 

Він багато працював: писав у своєму кабінеті, читав лекції, ходив на зустрічі, 

і, звичайно, море – він досить багато часу проводив на морі з вудкою. Тому 

мої з ним зустрічі та розмови були довгоочікувані, але короткі. 
Потім я стала підлітком, і, приїжджаючи до Бердянська на канікули, 

проводила час переважно у дворі з друзями. На жаль дідуся не стало, коли 

мені виповнилося лише 16 років, тому я багато чого не встигла у нього 

запитати, не про все дізналася. 
 
м. Енергодар Запорізької обл., 13.11.2021, сб., 15:22 
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Вірші про Олексія Огульчанського 
 

  Екатерина Николаевна  
  Огульчанская 
 
     Я шага́ю, я иду́…  
 

Дружеский шарж мужу –  
А. Я.О. – в день его 68-летия 

 
В ле́тний зной и зи́мний хо́лод,  
Тё́мной но́чью, поутру́  
Я всегда́ душо́ю мо́лод  
И всегда́ иду́, иду́…  
 
Я пройти́ нема́ло до́лжен  
По песча́ным берега́м. 
Мой маршру́т ещё́ проло́жен  
По боло́там и луга́м.  
 
Исходи́л всё Лукомо́рье  
В тишине́ и на ветру́, 
Я до слёз люблю́ приво́лье,  
Я шага́ю, я бреду́…  
 
Ка́мни, птиц и рыб я зна́ю  
И всегда́ хожу́ пешко́м.  
Экспона́ты собира́ю,  
Я иду́-бреду́ с мешко́м.  
 
Всю́ду му́зыка земна́я,  
Вме́сте с ней и я пою́.  
Лу́чше нет родно́го кра́я –  
Всей душо́й его люблю́!  
 
Жизнь свою́ я удлиня́ю,  
Рвусь от ста́рости уйти́,  
Всё шага́ми измеря́ю,  
Всё фикси́рую в пути́.  
 
Пусть не ждут меня́ уж бо́ле  
Ни жена́, и ни семья́ –  
Я живу́, как за́яц, в по́ле 
Сам себе́ хозя́ин я. 

 
 
 
Позабы́ли домоча́дцы  
О́блик мой и го́лос мой,  
Но напо́мнят им бердя́нцы  
Кто́ вернё́тся к ним домо́й.  
 
Позвоня́т мои́ кружко́вцы 
И со ста́жем рыбаки́,  
То друзья́, то незнако́мцы –  
Все они́ мне так близки́!  
 
То рабо́тники музе́я,  
То юнцы́, то старики́,  
То охо́тники, хмеле́я, 
Что-то ска́жут по-мужски́. 
 
На звонки́ всем отвеча́ю,  
Растолку́ю, объясню́,  
Всё в дета́лях обсужда́ю, 
Ме́сто встре́чи уточню́.  
 
Встре́чи ра́зные быва́ют: 
В клу́бах, шко́лах и цеха́х, 
Во дворца́х и киноза́лах,  
В пионе́рских лагеря́х.  
 
Голова́ уж не вмеща́ет  
Что я ви́дел, где я был…  
В де́тских кни́гах воплоща́ю  
И фанта́зии, и быль.  
 
Так живёт седьмо́й деся́ток 
Непосе́да-«Одиссе́й» –  
Фантазё́р с уше́й до пя́ток 
Огульча́нский Алексе́й. 
 
    г. Бердянск, 30.03.1980, вс. 
 
(Відредаговано Андрієм Будугаєм, 
м. Біла Церква, 13-14.12.2021, пн.-вт.) 
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      Бердянские краеведы 
 

Патриа́рх приро́ды 
 

Алексею Огульчанскому 
к 60-летию со дня рождения 

 
По ноча́м ему́ не спи́тся, 
Ничего́ ему́ не сни́тся. 
Да и как ему́ усну́ть, 
Е́сли за́втра сно́ва в путь?!. 
 
Зна́ет бо́льше, чем доце́нты, 
Про приро́ды «компоне́нты». 
И пуска́й не создаю́т 
Огульча́нскому ую́т –  
 
Дай ему рюкзак и палку – 
Он пойдё́т в любу́ю ба́лку, 
У пала́тки, у костра́ 
Просиди́т он до утра́. 
 
И расска́жет сто исто́рий 
Про нога́йцев и помо́ров, 
Про ветра́, раско́пки, ли́вни, 
И про мамо́нтовы би́вни, 
 
Про малько́в, маршру́т похо́да,  
Про косу́лю и ено́та, 
И про тра́вы, и про ре́ки, 
Как и где сели́лись гре́ки; 
 
Как в костё́р сложи́ть дрова́ 
И про тю́ркские слова́: 
Что тако́е Юшанлы́105, 
И отку́да опанлы́. 

 
 
 
 
 
Про колю́чки, про верблю́да… 
Что, куда́, заче́м, отку́да? 
У Оле́ся средь знако́мых 
Со́тни птиц и насеко́мых, 
 
Ряд звере́й и у́йма рыб 
И како́й-то но́вый гриб. 
И пусть бьют раска́ты гро́ма –  
Он в степи́, как будто до́ма. 
 
Приазо́вские поля́ – 
Огульча́нская земля́.  
В э́том ди́вном челове́ке 
Всё слило́сь: поля́ и ре́ки, 
 
Го́ры, ба́лки и доли́ны, 
Не́бо, со́лнце и равни́ны, 
Все рассве́ты и зака́ты, 
Фло́ра, фа́уна и ха́ты. 
 
В краеведе э́том скро́мном 
Заключё́н весь мир огро́мный. 
Огульча́нский Алексе́й – 
Патриа́рх приро́ды всей! 
 
    г. Бердянск,  
            март 1972 года. 
 
 
(Відредаговано Андрієм Будугаєм, 
м. Біла Церква, 17.12.2021, пт.) 

 

 
 

 
 
 

                                         
105 Юшанли́ – річка в Запорізькій області. Ліва притока ріки Молочної. Юшанли – назва 

тюркського походження, що перекладається як «ішунун» – «задоволення». 
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Ірина Володимирівна Черепєніна 
 

Співець Азова, Степу і Життя 
 

Олексію Огульчанському 
 

Він степ любив. І небо. І птахів. 
Любив Азова синь – солоні хвилі, 
Що вічно котять сни, від піни білі, 
До цих піщаних давніх берегів. 
 
Дельфіни спали в синій глибині, 
А у степах колись жили інкури106 – 
Казковий люд могутньої статури... 
Там в небі – бе́ркути, величні і сумні. 
 
Рибалки там виходили у ніч 
На береги, щоб вітер упізнати – 
Левант чи бора, що від них чекати? – 
І в море, із вітрами пліч-о-пліч. 
 
А дзендзики107 – азовські острівці! 
Яка там воля! Царства там чаїні! 
А над лиманом – крила лебедині... 
Як він любив місця щасливі ці! 
 
Співець краси, простої, як життя... 
Дитячий світ, природа, щире слово 
В його книжка́х чарівно й загадково 
Сплелись вінком і плинуть в майбуття... 
 

м. Бердянськ, 07.04.2018 сб. 
 

(Із альманаху «Перший поверх»,  
№ 13 за липень 2018. – 158 с. – С. 18.) 

 
 

 
 

                                         
106 Інкури – давнє плем’я, яке жило в Приазов’ї, герої повісті «Країна інкурів». Слово «інкури» – 

неологізм автора. 
107 Слово «дзендзик» у перекладі із тюркської означає «гачок» за свою схожу з ним форму. 
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Євген Федорович Соломо́нов,  
член ЛітТО «Парус», громадський інспектор  
охорони природи міськрайонної організації УТОП 
 
      Гото́ві захища́ти  

 
Олексію Огульчанському  
вітання до 75-річчя 
 

Любо́в палка́ у Ва́ших тво́рах 
До кра́ю рі́дного звучи́ть, 
Байду́жість, – наш одві́чний во́рог, – 
Вам не відо́ма ні на мить! 
 
Поді́й чима́ло в Приазо́в’ї  
Змогли́ геро́ї пережи́ть:  
До дій завжи́ вони́ гото́ві –  
Браті́в моло́дших захисти́ть! 
 
Сповна́ Вам тво́рчої насна́ги, 
Натхне́ння, жва́вості – щоми́ть! 
Завжи́ до тво́рів Ва́ших – спра́га! 
Неха́й і да́лі Вам щасти́ть! 
 
  м. Бердянськ, березень 1987 року 
 
(Редагування Андрія Будугая) 
м. Біла Церква, 17.12.2021, пт.) 

 

 
 
 

Андрій Олександрович Будугай 
 

Олексій Огульчанський 
 
Олексій Огульчанський міг з’єднати в одне 
Світ тварин і рослин, степ, каміння і море; 
Науковець-письменник – він обходив брудне, 
Відкривав для дітей дивосвіт Лукомор’я. 
 

м. Біла Церква, 13.01.2013, нд. 
 
          (Із циклу «Бердянські етюди») 
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Андрій Олександрович Будугай 
 

Читачі природи 
 

Олексію Огульчанському та  
членам гуртка юних краєзнавців 

 
Від Юрія Штанька́ 

прийняв він естафету 
І потім вів гурток 

аж понад двадцять літ. 
В походах між дітей 

складав канву сюжету108,    
Для юні відкривав 

природи дивосвіт. 
 
Учив любить пташок 

не словом, а ділами, 
«Кормушки» їм ладнать 

і гнізда для малят. 
Посадки він робив  

«Пташиними містами», 
Юннатів об’єднав –  

дівчаток і хлоп’ят. 
 
Вивчали риб, ссавців,  

рептилій та амфібій,  
Читали кожен слід, 

погадку, шерсть і звук. 
І вчилися вони 

зробити із тварини 
опудало для шкіл – 

наочність «з перших рук». 
 
І знав гурток комах –  

корисних і шкідливих, – 
Колекції збирав 

із цих малих істот. 
«Зоологи» знання 

про всі взаємовпливи 
Шукали у степах,  

писали у блокнот. 
 

                                         
108 Матеріали для своїх повістей О. Огульчанський приносив із походів.  
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А ще були в гуртку 
«ботаніки» серйозні: 

«Читали» залюбки 
вони рослинний світ, 

Ходили з усіма  
у спеку, в дні морозні –  

В гербарії свої 
збирали кожний вид. 

 
Були тут і знавці 

пісків, каміння, ґрунту. 
«Геологами» їх 

назвали неспроста. 
Маршрути всі пройшли  

від пункту і до пункту  
Пізнали рідний край  

«від носа – до хвоста»!.. 
 

м. Біла Церква, 22.01.22, сб., 06:58. 
 

 
 
 

Андрій Олександрович Будугай 
 

Співзвуччя сердець 
 

Олексію Яковичу та Катерині 
Миколаївні Огульчанським 

 
Ленінград. Кінозал «Барика́ди»109. 
Грудень. Вечір. Останній сеанс. 
Там звучать українські рула́ди, 
Що створили для двох резонанс. 
 
Поруч сіли Олекса та Катя. 
Він переклад їй фільму зробив, 
І з тих пір мали спільне «багаття», 
І складали єдиний мотив. 
 
                                         
109 Як свідчить запис у Щоденниках Катерини Миколаївни Огульчанської, її перша зустріч із 

Олексієм Яковичем відбулася 27 грудня 1937 року, на останньому сеансі (на 23:30) фільму-
опери «Запорожець за Дунаєм» у кінотеатрі «Барикади», що знаходиться на Невському про-
спекті неподалік від Дворцової площі (Ленінград). Їхні місця були поруч і парубок пропонує 
дівчині стати перекладачем фільму з української… 06.08.1938 молоді люди одружилися в 

Ленінграді й незбаром переїхли мешкати в Бердянськ, де разом провели решту життя. 
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Її серце живою луною 
Відгукнулось на кожен порив, 
Що Олекса робив з дітворою, 
Що для рідного краю здійснив. 
 
м. Біла Церква, 29.01.22, сб., 14:11. 
 

 
 
 
Екатерина Николаевна Огульчанская 
 
Первый взгляд 
 
На 56-летие совместной  
жизни с Алексеем 
Яковлевичем Огульчанским 
 
Декабрь. Вечер. Мы с тобой вдвоём, 
В молчаньи смотрим друг на друга, 
Без слов мы верно всё поймём, 
И мысли мечутся по кругу. 
 
Как много позади дорог 
Остались с уходящим годом, 
Встаём на новый мы порог 
С усталым, но пытливым взглядом. 
 
И вот невольная слеза 
Смыкает мне уже ресницы. 
Сквозь жар ослабшего огня 
Мелькают юности зарницы 
 
Цветущих яблонь в майский день, 
И трепет сердца благодарный, 
И белым жемчугом – сирень… 
Там – Невский, Петергоф, фонтаны, 
 
И тот далёкий вечер встречи 
В кинотеатре «Баррикада», 
Где души наши, словно све́чи 
Зажглись от первого же взгляда. 
 
И тот же взгляд сквозь этот снег – 
Как выстрел, пронизавший душу!.. 
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О, Боже, пятьдесят шесть лет, 
Он греет душу мне и в стужу! 
 
г. Бердянск, декабрь 1993 года 
 
(Відредаговано Андрієм Будугаєм, 
м. Біла Церква, 12.02.2022, сб.) 
 

 
 
 
Екатерина Николаевна Огульчанская 
 
Зовёт дорога 
 
К 80-летию Алексея 
Яковлевича Огульчанского 
 
(фрагмент) 
 
Хорошо родиться в марте 
В свете розовой зари. 
Вновь поёт весна в азарте, 
Вновь слышны её шаги. 
 
Вновь сиянье юбилея – 
Их так много позади. 
Мы живём, в любви мудрея, 
Ждём, что будет впереди. 
 
Пусть штормит волна Азова 
И пусть близок дней закат –  
Но зовёт дорога снова, 
Ищешь ты свой новый клад!.. 
 
г. Бердянск, март 1992 года 
 
(Відредаговано Андрієм Будугаєм, 
м. Біла Церква, 12.02.2022, сб.) 
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Літературознавчі студії про творчість  
Олексія Огульчанського 

 
 

Богдан Йо́сипович Ча́лий, 
український письменник, лауреат премії ім. М. Островського (м. Київ) 

 
Зелені острови творчості Олексія Огульчанського110 

 
Гарна літературна доля в Олексія Огульчанського. Весело квітнула 

польовою ромашкою, маками в буйнотрав’ї, де жайвір гніздечко в’є, пробує 

джміль баси. Побраталася навік з невгамовним приазовським перекотиполем, 

із степовим вітерцем – з краєм, де світ рибалок, далеч хліборобська, смаглява 

працьовита дітвора. 
Прибережні села звуться тут коротко й виразно – Деркулі, Квасолі, 

Пампушки, а піщані острівці – весело й мелодійно – дзендзиками. 
До них беруть курс рибальські човни – калабушки та дубки, тузики й 

фелюги, неторопкі, надійні байди, – прадавній флот пращурів-мореплавців. 
Повісті й оповідання талановитого письменника пахнуть шкільною 

крейдою, шумлять морем, мов прикладена до вуха рожева мушля, кличуть у 

світ пригод, надзвичайних відкриттів, обіцяють цікаві мандрівки у 

романтичний дивосвіт. 
Здавалося б, не вельми розкошує тут природа. Нема буйних пралісів, 

давно розорані ковилові степи. Але чи є щось солодше за мелітопольську 

черешню чи кавуни, смачніше, ніж спіймані на просту снасть бички? Тут, на 

південній Приазовщині, пропеченій гарячим сонечком, живуть і діють юні 

герої Олексія Огульчанського, якому виповнюється сімдесят. 
Народивсь Олексій Якович Огульчанський 30 березня 1912 року в місті 

Луганську. Тепла набирався він від материнської пісні й від батькової кузні – 
тато у двадцятих роках ковалював.  

У 1929 році скінчив хлопчик Луганську трудшколу, щоб продовжити 

навчання в Бердянському педагогічному технікумі. Тут Олекса (треба про це 

згадати!) редагує стіннівку «Молодий освітянин», що виходила напрочуд 

регулярно, вабила дотепністю й тактовною гостротою критичних матеріалів.  
З огляду на творчий хист юного редактора відрядили його на роботу в 

редакцію Бердянської районної газети. Проявив себе, працюючи літпра-
цівником, потім – відповідальнім секретарем. Сам чимало писав Олекса після 

райкомівських відряджень – про сівбу чи гарячі жнива.  
Поширила світ в очах служба в армії. Пощастило молодому журналісту 

– понад рік прожив він у Ленінграді, де перебував його підрозділ. Вражало 

тут все: пам’ятники старовини в морі бурхливого сьогодення, невтомні, 

                                         
110 Богдан Чалий. Зелені острови творчості Олексія Огульчанського / Олексій Огульчанський. 

Знахідка на все життя: повісті для середнього шкільного віку // Художнє оформлення А. С. Жу-
ковського; Рецензент та автор післямови Б. Й. Чалий. – Київ: Веселка, 1982. – 254 с. – С. 247-250. 
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гостинні пітерці.  
У Бердянськ повернувсь Олекса вщерть наснажений ентузіазмом. 

Вчитися, працювати, не знаючи спочинку! Вступив на вечірнє відділення 

Вчительського інституту імені Поліни Осипенко. Газету не полишив. З 

гранками в кишені мчав складати заліки. 
У переддень війни вручено йому диплом учителя історії. Треба 

вирішувати – що ж далі? Олекса дуже любив малят. Але ж і журналістика… 

Нариси в обласній газеті. Навіть «Всесвіт» опублікував! Здавалося, його вже 

знає цілий світ. Отже – писати і… працювати в школі… 
Порушив життєві плани червень сорок першого. Завдання райкому: 

«Зосередитися на газеті!» На фронт не відпускали, хоч як просивсь. 

Лишилися удвох з редактором. Писали в чотири руки, самі й набирали – 
нікому було. Кричала крізь сльози, брала за живе, кликала до бою маленька 

районна газета, що раптом теж стала фронтовиком. Потім ворог прорвав 

оборону. Відступ берегом моря. Оточення, трагедія полону. Два роки опору, 

страждань, випробувань. 
Вересень 1943. По звільненню Приазовщини Олексій Огульчанський 

керує школою в селі Осипенко. Безсонні ночі. Щасливий, болючий клопіт. Де 

взяти пера, парти, хоч трохи зошитів, чорнила? Як врівноважити дітей після 

страшного лихоліття? Вів їх у поле, в гай, до степових курганів. Вчилися 

знов співати, вигадували ігри. Сміх котивсь луною, будив зайців. 
Викликали раптом в Бердянський міськвиконком. Відповідальне 

завдання: розшукати розкидані по країні експонати місцевого музею. Довго 

думали. Райком рекомендував. Найбільш підходяща кандидатура.  
Спекла Катерина Миколаївна коржів, поклала в торбину кусник сала, 

кілька яблук. Нишком журилася, розуміючи, що розлука з чоловіком буде 

довга. Не застудився б десь! Адже скрізь – пустка, руїни.  
Олексій Якович швидко зібравсь у дорогу. Рішучий, енергійний. Шлях 

той справді виявився нелегким. По зруйнованих залізничних станціях, по 

спалених фашистами містах. Пішки й попутками, у холодних товарняках. 

Бувало важко, але траплялися в путі добрі люди. Охоче допомагали, 

відклавши власні справи. 
І от уявіть собі – гарячий липень 1945. В Бердянськ прибуває спец-

вагон. У ньому різні коштовності. Серед них – сімсот картин – Ілля Репін, 

Архип Куїнджі, інші видатні майстри. Стомлений, вкрай щасливий повер-
нувся Олексій Якович додому. 

Рідним став йому відтоді Бердянський краєзнавчий музей. Захопила 

дослідницька робота. Пошуки нових і нових експонатів. Вивчення навко-
лишньої природи.  

Старшому науковому працівникові допомагають діти. Повеселішав 

музей, бо дзвенять у нім голоси невтомних юних краєзнавців. Разом з 

Олексієм Яковичем, вірні традиціям Миколи Трублаїні, рушають дослідники 

від села й до села морським узбережжям, пірнають часом у темні крутояри.  
Гербарії й колекції мінералів, цікаві щоденники. Ручаї стежок влива-

ються в річища дальніх доріг. Кілька років тому (дарма, що вже літа!) гуртом 
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долали стрімку Говерлу… 
Зав’язується дружба з відомими вченими, що зацікавились виховною 

роботою музею, його невтомним пошуком. Гостюють у Бердянську, 

допомагають у роботі академік І. Г. Підоплічко, доктор археологічних наук 

М. Я. Руданський, професор О. Б. Кістяковський.  
Про юних краєзнавців Приазов’я пишуть газети, лави їхні ростуть 

разом із заслуженою славою. Олексій Якович сам очолює дитячі наукові 

експедиції. Ночі в наметах. Холод і спека, степові бурі, зливи. В подоланні 

труднощів гартувались характери. Народжувались герої майбутніх творів. 
Першу свою книжку «Записки краєзнавця» опублікував письменник у 

видавництві «Молодь». Одразу ж запримітив її читач, адже від свіжих 

сторінок віяло гарячою любов’ю до кожного деревця, кущика на шляху, 

придорожньої билинки. Під збільшувальним склом ніжності до всього 

живого простий муравлик чи луговий коник здавався справжнім дивом, 

казковим створінням.  
На «Записки краєзнавця» з’явились рецензії й анотації в молодіжних 

часописах. Читач нетерпляче ждав нових повідомлень від приазовського 

художнього кореспондента. Перший успіх потроїв сили. Минали роки. З 

походів по рідній землі Олексій Огульчанський привозив матеріали для 

повісті чи оповідання. От і склалася з них чималенька бібліотека. 
Уже не одне десятиріччя славить Олексій Огульчанський природу 

Приазов’я, юних її захисників. І захотілося мені тихо погомоніти із власним 

читацьким серцем.  
Що запам’яталося йому, моєму серцю, що тепло полюбилося з творів 

ювіляра? Скажу відверто, мені до душі припали юні герої творів Олексія 

Огульчанського, щиросерді сільські хлопчики. 
Полюбився мені Грицько з оповідання «Грицьвар»111, славний хлопець 

із села Бичкова Балка. Неабиякий характер! Зовні – що в нім особливого? 

Типова дитина півдня. Чубчик, випраний сонцем, кирпа в ластовинні. 

Поколоті й подряпані босі ноги. Але це мисляча, вельми свідома людина.  
У натурі Грицька – первісність правди, чиста глибина. Врятує він 

рідкісну срібну чайку від хижака-браконьєра, що збирав по дзендзиках яйця 

сріблястого мартина. На годівлю свиням!  
Тут не просто – сума пригод, стрімких поворотів сюжету. Йдеться про 

боротьбу добра і зла, в якій перемагає хлопчик який стоїть на стороні добра. І 

віриш у висоту його духу, бо дорога Грицькові його земля, як своє власне 

життя. Юний герой обороняє природу й безперервно вивчає її.  
Без Грицьвара не дізналися б ми і про дивовижну качку-галагазку, що 

виводиться в лисячій норі, мирно співіснуючи з хижим звірком. Яскрава 

пізнавальність – одна з чудових рис творчості цього письменника. 
Зітнулися дві полярні сили і в оповіданні «Одноокий короп»112. 

                                         
111 Згодом воно переросло в повість «Острів сріблястих мартинів» (варіант назви «Чайки 

залишають острів»). 
112 Потім оповідання переросло в повість «У нетрях Джубаю». 
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Захоплюєшся багатством матеріалу, що ним володіє письменник. Ось миле 

чудисько, одноокий морський короп, мужній і обережний, веде на 

мілководдя в час нересту золотопері зграї.  
Скільки труднощів, скільки перепон! Як це сонячно, з хорошим болем 

змальовано! Досвід, інстинкт підказують риб’ячому ватагу кожен порух 

серед каміння до небезпечного мілководдя. Не знає він, що Зайцегуб проклав 

йому шлях на фальшиве нерестилище, звідки нема вороття. 
Але ж є справжні люди! Викриває чорні задуми Зайцегуба Толя Тюбик, 

юний природолюб, симпатичний товстунчик. Він напевне буде іхтіологом, бо 

вже сьогодні чудово знає життя риб. Завдяки Толі та його друзям одноокий 

короп знову опиняється на волі. 
Запам’ятались хлопчики й дівчатка з повісті «Бухта Солодкого корін-

ня». Вперше почув я про цілющий корінь-солодець, своєрідний приазовський 

женьшень. Повні пригод пошуки цього лікарського дива. Читати цікаво й 

корисно. Сподобалась «Країна інкурів», зі сторінок якої постають мужня, 
прекрасна Іка і друг її Рус, симпатичні наші пращури, які несуть у собі 

поезію, людяність. 
В усіх своїх книгах письменник озброєний добрими знаннями, якими 

невимушено ділиться з читачем. Завжди знаходить у коморах пам’яті таке, 

що бентежить уяву, вражає несподіванкою. Наукові зерна активно живить 

художня вигадка. Без цієї «живої води» не було б, напевне, діла й у повісті 

«Як ми шукали скарб»113.  
Йдуть розкопки Пагорба Діоніса. Де археологи, там і діти. Звичайно ж, 

їм цікаво, що там, всередині кургану, насипаного ще прадавніми поселен-
цями. В одній із грецьких амфор знайшли вони виноградні кісточки. Чому б 

не спробувати? В землю їх! Виявились живими. За хатою раптом зріс 

небачений виноград. Навколо нього – низка захоплюючих подій… 
Любить автор морське узбережжя, де пшеничний колос хилить чуба аж 

до солоної води. Тут – місце дії більшості творів Олексія Огульчанського. 

Славко з повісті «Знахідка на все життя» теж живе тут, у приазовському 

степу, але марить морем, бачить себе на кораблі.  
Та цей хлопець дізнається про таємничий колос, якого розшукує в полі 

вчений-селекціонер, одержимий чоловік в кирзових чоботях. З ранку й до 

ночі нишпорить він у полях, п’ючи спраглими вустами росу, не відчуває 

втоми, бо знає – від того колосу підуть нечувані врожаї.  
Драматично розвивається сюжет повісті. В кінці її Славко вже в колі 

інших інтересів. Вабить його пшеничне море, почесний труд селекціонера. 
Ліричний гумор, тепла посмішка – теж відчутні у творах письменника. 

Повість «Як сплять дельфіни» вщерть наповнена сміхом. Над окремими 

сторінками нарегочешся від душі.  
Зацікавилися юні краєзнавці: як сплять дельфіни, чи не кладуть 

подушок під голови? Почались пошуки дельфінячої спальні…  
Чудесну книгу цю гаряче сприйняв не лише шкільний читач. Процитую 

                                         
113 Інша назва цієї повісті «Дивовижне зернятко».  
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тут уривок з листа, одержаного нещодавно від Олексія Яковича: «Минулого 

літа раптом завітав до мене кремезний чолов’яга, сталевар заводу «Азов-
сталь» – Віктор Якович Клеймований. Подарував мені чудовий спінінг. «За 

віщо?» – здивувався я.  
Відповів спокійно: «За книгу «Як сплять дельфіни». Ми її читали під 

час обідніх перерв. Сподобалася. Гуртом викували з титану цей спінінг. 

Знаємо, що Ви – завзятий рибалка». Я був дуже здивований: твір для 

школярів, а сподобався таким серйозним людям». 
У цьому ж листі Олексій Якович коротко розповів і про свої творчі 

справи: «На моєму письмовому столі лежить зараз рукопис про «югів» – 
юних географів. Повістина має назву «Жаб’ячий цар». За характером я 

циган-непосида. Прописаний у Бердянську, а вважай щоранку зустрічаю 

сонце де завгодно – на березі моря, лиману, в полі. Там мені все знайоме – 
трави, квіти, комахи, пташки, звірята. Я там, як кажуть, своя людина». 

Зустрічати сонце… Ніби народжуватись заново. Разом з птахами, 

квітами, бджолою, жаб’ячим царем! У русі, в добрім настрої…  
Зустрічати сонечко… В різних місцях, щодня… На зелених островах 

творчості. З дитинством поряд. Це ж прекрасно. 
Хай буде ще багато сонць і чудесних книжок! 
 

 
 
 
Іван Якимович Науменко, 
журналіст, член НСЖУ (м. Запоріжжя) 
 

Шукач скарбів Приазов’я114 
 

30 березня йому б виповнилося 85, та минулого літа він пішов з життя. 

Українська література втратила одного із самобутніх дитячих письменників, 

невтомного шукача скарбів не стало серед природодослідників і краєзнавців. 

Яким же він був – Олексій Якович Огульчанський? 
Він народився у шахтарському місті Луганську 30 березня 1912 року. А 

що це сталося в день «теплого Олекси», коли за народними прикметами, 

«щука лід розбиває», а «крук дітей благословляє, щоб чесно жили», то батьки 

й назвали хлопчика Олексієм, не знаючи, що йому наготувала доля. А 

вручить доля цьому сіроокому хлопчині ключі від скарбниці Приазов’я, 

зокрема від моря та від широкого, як море, приазовського степу. 
Приїхавши сімнадцятирічним до Бердянська і закінчивши тут педтехні-

кум, а згодом і вчительський інститут, він стане одним із найшановніших йо-
го громадян, хоч не посідатиме жодної з високих посад і не матиме прес-
тижних нагород. Хто він був? Учитель, науковець, журналіст, краєзнавець. 

                                         
114 За публікацією: Іван Науменко. Шукач скарбів Приазов’я / Запорізька правда. – 16.07.1997. – 

С. 6 
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Сьогодні мало хто знає, що влітку 1940 року юні краєзнавці Бердянська 

знайшли єдиний у світі скам’янілий кістяк південного слона і що цей гігант 

тваринного світу жив на півдні Європи близько мільйона років тому.  
Учасником експедиції тоді був 28-річний працівник Бердянського 

краєзнавчого музею Олексій Огульчанський. І хоч ім’я його вже відоме 

читачам журналу «Всесвіту» з 1938 року та з періодичної преси, але першу 

книжку йому вдається надрукувати тільки в 1955 році під назвою «Записки 

краєзнавця». Через чотири роки в пригодницькій повісті «Вітрів Кут» пись-
менник просто, дохідливо і цікаво розповість, як юні слідопити відкрили 

невідомий науковий скарб. 
Герої цієї, як і інших повістей та оповідань, – підлітки в тому роман-

тичному віці, який кличе у незнаний, екзотичний світ творів Майна Ріда, 

Фенімора Купера і Жюля Верна. Та на осонні приазовського узбережжя 

немає ані індіанських прерій, ані непрохідних джунглів, а в наймілкіше море 

не зайде «Наутілус» легендарного капітана Немо. Так, але виявляється, 

нерозгадані загадки і нерозкриті таємниці і тут чекають своїх шукачів, а на 

рибальському човникові можна здійснити подорож-подвиг. 
Тонкий знавець психології дітей того віку, який педагоги вважають 

перехідним і найважчим, письменник своїми творами ненав’язливо, по-
батьківськи мудро підказує шляхи спрямування молодої енергії в русло 

романтичних пошуків і знахідок.  
Трьом юним шукачам з повісті «Вітрів Кут» пощастило знайти кістяк 

доісторичної тварини-велетня. Славко Сіроштан з товаришами з кількох 

зернин африканської пшениці вирощує високоврожайний сорт, і це стало 

«Знахідкою на все життя». 
А загін «солкоршуків»115, як таємниче назвали себе підлітки з повісті 

«Бухта солодкого коріння», через низку пригод мимохідь знаходять дику 

рослину, корені якої в кілька разів солодші від цукру.  
Чи можна ставити знак рівності між цими здобутками? Але для 

письменника набагато важливішим є не результат пошуків, а знайдення 

романтики в буденному, виховання в нерозривному зв’язку з пізнанням світу, 

гартування характеру в подоланні труднощів і перешкод, з яких чи не 

найважча – це ти сам і твої звички. 
– Мені часто дорікають, – зізнавався якось у розмові зі мною Олексій 

Якович, – мовляв, у моїх творах немає тих, кого критики охрестили 

«негативними типами», тобто хуліганів, бешкетників, які завдають багато 

клопотів батькам, учителям, міліції.. Що ж, знаю, є такі. Але за багато років 

пересвідчився, що поганих дітей немає. Є просто різні характери і різні 

обставини, в яких росте дитина. У моєму гуртку краєзнавців були й такі, 

котрих називають «важковиховуваними». Однак досить було їх чимось 

зацікавити, підбадьорити добрим словом, тобто знайти ключ до дитячої душі 

– і вони мінялися на очах. З них виростали прекрасні люди, які ставали відо-
мими в країні… 

                                         
115 Солкоршуки – скорочення від «солодкого коріння шукачі». 
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І все ж, віддаючи належне О. Я. Огульчанському як педагогу і крає-
знавцю, котрий багато зробив для кількасот своїх вихованців, його пись-
менницька діяльність переважає. На його книжках «Вітрів Кут», «Пленники 

леванта», «Таємниця Сухої балки», «Острів сріблястих чайок», «У нетрях 

Джубаю», «Країна інкурів», «Бухта солодкого коріння», «Скарб Солоного 

лиману» та інших виховувалися тисячі й тисячі юних.  
Ці книги читали і читають нині не тільки школярі, а й дорослі. Читають 

і проймаються почуттям необхідності своєї активної участі в збереженні 

природи. В розмаїтій пошті письменника був лист сталевара з Маріуполя 

В. Я. Клеймованого, в котрому той пише, що повість «Як сплять дельфіни» 

читали із захопленням під час обідніх перерв. 
Хотілось би вірити, що громадськість Бердянська гідно пошанує та 

увічнить пам’ять свого громадянина чи в назві вулиці, по якій він ходив, чи в 

музеї, де працював.  
До речі, ще старожили Бердянська, мабуть, пам’ятають, як у 1945 році 

завдяки розшукам О. Я. Огульчанського до музею повернулися вивезені під 

час війни скарби, зокрема картини відомих художників. 
«Ключі від моря». Так назвав письменник одну з частин повісті «Бухта 

солодкого коріння». Образно кажучи, невтомний шукач скарбів Приазов’я, 

письменник мав ключі від моря. І не лише від того, де живуть бички, калкани 

і дельфіни і над яким співають пісні морські вітри та кигичуть-регочуть 

сріблясті мартини.  
Доля вручила О. Огульчанському ключі від моря людських душ, 

передусім сердець юних романтиків, які в усі віки й епохи прагнули боротися 

і шукати, знайти і не скорятися ні перед чим.  
Таким він увійшов у літературу України. 

 

 
 
 
Ольга Дмитрівна Будугай, 
старший викладач кафедри літературознавчих дисциплін  
Бердянського державного педагогічного інституту 
 

Гордість літературного Приазов’я116 
 

Не кожному місту випадає нагода мати почесним мешканцем справж-
нього письменника-патріота, педагога, краєзнавця, невтомного дослідника 

скарбів Лукомор’я. Двадцять восьмого травня 1996 року викладачі і студенти 

філологічного факультету БДПІ щиро вітали на захисті дипломних робіт 

цьогорічних випускників колишнього випускника нашого вузу Олексія 

Яковича Огульчанського. 

                                         
116 За публікацією: Ольга Будугай. Гордість літературного Приазов’я / Південна зоря. – 12.06.1996, ср. – 

С. 3.  
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Разом зі своїм сином Сергієм, а також із вихованцем краєзнавчого 

гуртка, а нині – старшим науковим співробітником Азовської науково-до-
слідницької рибогосподарської станції Вячеславом Степановичем Мірошни-
ковим, – письменник мав можливість почути, як захищає своє дипломне 

дослідження «Вивчення творів Олексія Огульчанського на уроках літератури 

рідного краю» п’ятикурсниця Руслана Бабік117.  
Присутні високо оцінили працю студентки. Сам Олексій Якович і його 

родина багато допомогли в цій роботі, бо під час живого спілкування з 

автором дипломниця дізналася багато нових, невідомих широкому загалу 

фактів про життя і творчість земляка. Ми щиро дякуємо Олексію Яковичу, 

його дружині Катерині Миколаївні, усій сім’ї та учням автора за невтомну 

працю й активну допомогу в написанні дипломної роботи. 
Окрасою захисту стала виставка творів бердянського художника-

краєзнавця Юрія Васильовича Затьори, етюдів його сина Сергія, студента 

БДПІ, дитячих малюнків юних читачів книг Олексія Огульчанського, учнів 

Заболотівської СШ на Рівненщині, де Руслана Бабік на своїй малій 

батьківщині проводила педагогічний експеримент.  
Діти попросили студентку-практикантку передати їхні ілюстрації до 

прози О. Огульчанського – в дарунок автору. Певно, сподобалися юним 

мешканцям Рівненщини твори про наш Приазовський край. А прищепила їм 

інтерес до цих книг на своїх уроках закохану у свою справу, у майбутню 

педагогічну роботу філолог Руслана Володимирівна Бабік. 
Щасливого лету всім, хто цього року випурхне у білий світ із 

насидженого за п’ять студентських років гнізда. Велике спасибі всім, хто 

допомагає молодим науковцям ширше розчинити вікно у таємничий світ 

науки. А нашому ветерану письменницької ниви – Олексієві Огульчан-
ському, – низький уклін і гарних читачів!118 
 

 
 
 
Ольга та Андрій Будугаї 
 

Історія появи повісті Олексія Огульчанського 
«Степова принцеса» у друці119 

 
День 11 травня 2017 року став поворотною датою для повісті «Степова 

Принцеса». Того дня нам зателефонував бердянський журналіст Андрій 

                                         
117 Руслана Володимирівна Бабік (у заміжжі – Чепурненко) після закінчення БДПІ залишилася в 

Бердянську, почала працювати вчителем української мови і літератури в СШ № 11 
118 На захист був запрошений багаторічний (із 1979 року він пропрацював у цій газеті 35 років) 

фото-кореспонент газети «Південня зоря» Анатолій Іванович Савон, який зробив останні 

прижиттєві світлини О. Я. Огульчанського.  
119 Цей текст (у дещо скороченому варіанті) став передмовою до видання дилогії: Олексій 

Огульчанський. Степова принцеса: повісті. – Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 168 с.: іл. – С. 3-5.  
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Віталійович Токовенко.  
Він розповів, що в нашій статті з Інтернету про біографію Олексія 

Огульчанського вдруге зустрів дані про сумний факт із життя письменника: 

остання написана Олексієм Яковичем повість «Степова принцеса» так і не 

дійшла до читача через брак коштів у видавництві «Веселка».  
Свого часу її вже готували до друку, навіть заплатили тим працівникам, 

які здійснили набір тексту. А далі мусили «розсипати» набране, бо в перші 

пострадянські роки грошей на друк забракло...  
Уперше цю історію Андрій Токовенко почув у стінах Бердянського 

краєзнавчого музею, куди прийшов на захід до 105-ї річниці від дня 

народження Олексія Огульчанського. Почув – і в нього виникла ідея видати 

друком цю повість у Бердянську... 
Багато років поспіль наша родина вивчала творчий доробок Олексія 

Огульчанського: досліджували тексти творів, писали газетні й наукові 

матеріали про доробок земляка, спілкувалися з членами родини письменника 

і при особистих зустрічах, і в листах на паперових, а пізніше й на 

електронних носіях.  
Також керували написанням дослідницьких робіт школярів і студентів, 

присвячених його творчості (1996 рік – дипломна робота студентки-філолога 

БДПІ Руслани Володимирівни Бабі́к, нині Чепурненко; 1999 рік – МАНівська 

робота вихованки ЦДЮТ Євгенії Володимирівни Латишевої, нині Глушко). 
У 2001-му році ми змушені були залишити Бердянськ, щоб їхати до 

Києва з метою лікування сина. Частину літературно-краєзнавчих матеріалів 

забрали з собою для подальших досліджень.  
Вони стали в пригоді при написанні наших численних статей про прозу 

Олексія Огульчанського для дітей, у процесі написання кандидатської 

дисертації Ольги Будугай з історії української літератури «Пригодницько-
шкільна повість для дітей 1960-1980-х років: жанрові особливості (Олексій 

Огульчанський, Борис Комар, Анатолій Давидов)» (2007 р.) та її монографії 

«Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 

1960-1980-х років» (2009 р.). 
Серед частини сімейного архіву, який залишався у рідному Бердянську, 

чекала нагоди і тека з рукописом повісті «Степова принцеса», яку вже по 

смерті автора нам віддала в руки дружина письменника, Катерина Мико-
лаївна Огульчанська, з надією, що текст твору колись таки дійде до читача. 

Це був, напевно, найперший варіант твору, написаний автором від руки, у 

багатьох місцях зі вставками та коректурами.  
У червні-липні 2017 року ми набрали рукопис в електронному варіанті, 

відредагували його, намагаючись максимально зберегти авторський текст. 

Також зробили примітки з поясненнями слів і виразів, незрозумілих для 

юних читачів сьогодення.  
Ми раді, що до круглої дати нашої перлини Приазов’я бердянці 

отримають ще і такий подарунок, відкриють для себе ще одну сторінку життя 

юних краєзнавців-природолюбів. Низький уклін усім, хто сприяє цій 

шляхетній справі і прагне довести, що рукописи таки «не горять».  
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Рукопис же повісті ми, як і належить, повернули місту – передали в 

одну з бібліотек Бердянська. 
Треба зазначити, що повість «Степова принцеса» є другим твором у 

задуманій автором дилогії про літньо-канікулярні пригоди Юрка Дубяги та 

Мишка Козаченка. Перша її частина, повість – «Дарунок Кніповича», – 
побачила світ у 1986 році у столичному видавництві «Веселка». Вона стала 

складовою збірки творів Олексія Огульчанського під загальною назвою 

«Скарб Солоного лиману».  
Повість же «Степова принцеса» чекала аж 31 рік, щоб спочатку народи-

тися під пером автора, а потім прокласти свій шлях до читача. За цей час 

першим читачам першої частини дилогії вже судилося і самим 

подорослішати, виростити власних дітей і вже своїм онукам переповідати 

цікаві події творів нашого письменника-краєзнавця. 
До цього знакового видання його ініціатори вирішили також долучити 

біографію письменника та членів його родини, а також короткі відомості про 

його творчість. Користуючись нагодою, хочемо подякувати за допомогу в 

уточненні багатьох фактів цієї біографії онучці письменника – Катерині 

Борисівні Бондаренко – дочки Марини Олексіївни Огульчанської, а також 

Олексієві Федосійовичу Сухому, другові сина письменника Сергія Олексійо-
вича Огульчанського.  

Дякуємо журналістам-землякам за небайдуже ставлення до мистецької 

спадщини бердянців. Зичимо повісті щасливої долі, а читачам – неповторних 

хвилин спілкування з непосидючими героями твору та її автором-патріотом 

рідного краю, співцем Азовського моря, таврійських степів, солоних лиманів 

Олексієм Огульчанським. 
 

P. S. Книга О. Я. Огульчанського «Степова принцеса» була презентована у 

приміщенні Бердянського художнього музею ім. Ісака Бродського 11 квітня 

2018 року (початок о 16:00) 
 

 
 
 
Ольга Дмитрівна Будугай 
 

Художня своєрідність прози Олексія Огульчанського120 
 

Духовна і матеріальна культура Приазов’я привертала увагу багатьох 

письменників. Серед них Василь Кравченко, Віра Єніна, Володимир Сіренко, 

Петро Ребро, Лідія Компанієць, Микола Нагнибіда, Василь Моруга, Василь 

                                         
120 Друкується за публікацією: Ольга Будугай. Художня своєрідність прози Олексія 

Огульчанського / Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. Праць // 
Редкол.: В.П. Андрущенко, О.Д. Гнідан (відп. ред.), С.С. Кіраль, Е.В. Лузік, М.В. Луцюк (відп. 

секр.) та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2002. – Вип. 3. – 194 с. – С. 125-135.  
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Діденко, Григорій Лютий та інші митці слова. 
Але, можливо, як ніхто серед названих діячів, знав, любив і оберігав 

природу і культурні надбання рідного Приазов’я письменник-краєзнавець 

Олексій Огульчанський (30.03.1912 – 13.08.1996). Він вписав в історію 

української дитячої літератури свою самобутню сторінку, залишив по собі 

світлу пам’ять не лише серед майстрів пера, а й у середовищі науковців 

різних галузей. […] 
Журналіст Іван Науменко в своїй статті «Шукач скарбів Приазов’я»121 

зауважив: «Приїхавши сімнадцятирічним до Бердянська і закінчивши тут 

педагогічний технікум, а згодом і вчительський інститут, він стане одним із 

найшанованіших його громадян, хоч не посідатиме жодної з високих посад і 

не матиме престижних нагород. Хто він був? Учитель, журналіст, 

краєзнавець» [3, с. 6]. 
Усе життя Олексій Якович працював серед дітей і молоді. Чверть 

століття керував роботою юних краєзнавців, працював старшим науковим 

співробітником Бердянського краєзнавчого музею, де постійно організовував 

дослідницькі експедиції, створив відділ природи – гордість музею.  
Ось як переконливо описує діяльність гуртка Богдан Чалий у статті 

«Зелені острови творчості Олексія Огульчанського»: «Разом з Олексієм 

Яковичем, вірні традиціям Миколи Трублаїні, рушають дослідники від села 

до села, морським узбережжям, пірнають часом у темні крутояри. Гербарії й 

колекції мінералів, цікаві щоденники. [...] Гостюють у Бердянську, 

допомагають у роботі академік І.Г.Підоплічко, доктор археологічних наук 

М.Я.Руданський, професор О.Б.Кістяковський. Про юних краєзнавців 

Приазов’я пишуть газети, лави їхні ростуть разом із заслуженою славою. 

Олексій Якович сам очолює дитячі наукові експедиції. Ночі в наметах. Холод 

і спека, степові бурі, зливи. У подоланні труднощів гартувались характери. 

Народжувались герої майбутніх творів» [8, с. 250]. 
У науковій праці виношувались у свідомості митця сюжети його 

повістей, що знайомлять читача з природними багатствами і культурними 

досягненнями Північного Приазов’я. 
Напередодні війни, влітку 1940 року, в одному з походів до міста 

Приморська на крутому азовському березі гуртківці знайшли унікальний 

палеонтологічний скарб – єдиний виявлений на той час у світі і згодом 

відкопаний скам’янілий скелет південного слона.  
Ці гіганти тваринного світу жили на півдні Європи і вимерли 1 млн. 

років тому в результаті наступу льодовика. Розкопки кістяка південного 

слона здійснювалися під час нацистської окупації Бердянська. Загарбники 

зацікавились унікальною знахідкою і відвезли її з Бердянська в Німеччину. 

Після Перемоги скелет опинився в Ленінграді, де й зараз експонується в 

Санкт-Петербурзькому Зоологічному музеї. 
Ця історія лягла в основу сюжету повісті Олексія Огульчанського 

«Вітрів Кут» (1959 р.). У дохідливій і привабливій художній формі 

                                         
121 «Запорізька правда» від 16.07.1997 . 
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письменник передав юним читачам ази дослідницької науки, вчив бути 

допитливими і кмітливими, любити свій рідний край, дбати про збереження 

його культури.  
Автор вдався до прийому художнього обрамлення – повість написана у 

вигляді розповіді студента-геолога Анатолія Русинського делегатам 

міжнародного з’їзду палеонтологів, відвідувачам Мамонтового залу 

Зоологічного музею в Ленінграді про свою знахідку південного слона разом з 

друзями – Раїсою Перепічкою і майбутнім шкіпером рибальського сейнера 

Василем Збандуто.  
Художні засоби, до яких вдається автор у змалюванні героїв твору, 

допомагають читачеві перенестися в особливий світ таврійської природи і 

заглибитись в повсякденну працю рибалок, моряків, дослідників флори і 

фауни Таврії, дізнаючись при цьому про секрети їхнього фаху. Олексій 

Огульчанський виявив себе майстром порівнянь, які створюють своєрідний 

«морський» колорит оповіді. Так, у діда Васі Збандуто, досвідченого рибалки 

«вуса стирчать, як крила чорної крячки» [4, с. 7].  
Дід любить повторювати: «Море припас любить». Це неписане 

рибальське правило – мати в морі про запас кілька канатів, якорів, – 
допомогло дідові й онукові врятувати пароплав від міни, що з часів війни 

залишилась в акваторії затоки біля портового міста. 
Читачі пригодницьких повістей Олексія Огульчанського не просто 

дізнаються про дуже цікаві факти з життя пернатих і чотириногих мешканців 

степу, про особливості поведінки морських риб і тварин. У своїх повістях 

краєзнавець дуже тактовно і невимушено передає, як найдорожчий скарб, 

основи людської моралі, закладає підвалини гуманного ставлення до всього 

живого на Землі. Тому твори письменника мають велике значення і щодо їх 

пізнавальності, і щодо естетичної та виховної цінності. 
Не лише своїм учням-гуртківцям прищепив Олексій Якович за його 

висловом «бацилу непосидючості й дослідництва», через що деякі з них 

стали фахівцями-іхтіологами, дослідниками Світового Океану (наприклад, 

кандидат біологічних наук В’ячеслав Степанович Мірошников).  
У своїй художній анімалістиці письменник не лише розкриває перед 

читачем скарби Приазов’я, передає нащадкам «ключі від моря», а й готує їх 

до напруженої праці над дослідженням природи, вирішенням екологічних 

проблем, примноженням надбань культури. 
У творчому доробку митця особливе місце посідає історико-пригод-

ницька повість «Країна інкурів» (1971 р.).  
Під час особистого спілкування з письменником вдалося з’ясувати, що 

сама назва племені інкурів, що колись заселяло Приазов’я, вигадана автором, 

але прижилася в літературі. Сюжет твору – розповідь молодого археолога-
автора про цікаві наукові знахідки вчених під час розкопок Синьої могили – 
глиняну статуетку тура і золотого дзвіночка.  

Молодий археолог уявив яким чином могли ці речі з’явитися в цих 

краях і в нього народилася ціла повість про сміливих молодих людей Іку й 

Руса, що повстали проти сваволі й обмеженості шамана Зоуго. Вдала 
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художня форма твору допомагає юному читачеві легко сприйняти досить 

складні археологічні поняття і уявити особливості культури первісних 

людей, що заселяли Приазов’я у сиву давнину. 
Письменник і цього разу вміло використав прийом художнього 

обрамлення. У пролозі змальовано розкопки давнього кургану. Разом з моло-
дим науковцем читач потрапляє на Синю могилу і стає свідком рідкісного 

явища: на протязі лише чотирьох днів з поверхні землі зникає розритий 

бульдозером величезний курган, свідок не одного тисячоліття.  
З-під товщі землі археологи обережно дістають доісторичні предмети, 

про призначення яких вчені лише здогадуються. Молодому археологові-
оповідачу директор наукового інституту доручає співставити всі прадавні 

знахідки Синьої могили, логічно поєднати їх і написати звіт археологічної 

експедиції.  
Учений-початківець виявляє творчу фантазію і в самій повісті пояснює, 

яким чином в одному кургані виявились поруч символи різних епох: глиняна 

статуетка бика-тура і золотий дзвоник. Так непомітно автор робить перехід із 

сьогодення в доісторичні часи племені інкурів. 
Лише в епілозі читач знову зустрічається з науковцем, якому директор 

повертає звіт і дякує за творчий підхід до справи. Майстерністю письменника 

у розгортанні сюжету пояснюється те, що і юний, і дорослий читач з 

цікавістю занурюється в перипетії цього історико-пригодницького твору про 

життя і побут первісних людей.  
Автор неухильно дотримується історичної правди, бо й сам не раз 

бував на розкопках курганів, історія – його фах. Явища, висвітлені в повісті, 

мають наукове підґрунтя. Діти-читачі доповнять свої знання з історії, 

дізнаються про призначення прадавніх предметів побуту, зброї: крем’яної 

сокири, списа, крем’яного різця, посуду, статуеток із глини тощо. 
Щоб створити колорит доісторичної епохи, О. Огульчанський сам 

прагне ввійти в свідомість людей того часу, уявляє себе на їх місці. В описах 

природи, портретних характеристиках персонажів, в індивідуалізованій мові 

інкурів відображено їх світогляд, показано, що прадавня людина ще не могла 

сама логічно пояснити багатьох явищ, вірила, що після своєї смерті інкури 

стають білими птахами і літають у Краї Примар.  
Шаман Зоуго тримає в глибоких ямах кількох хижих звірів – вовків, 

ведмедя, лисиць. Він переконує інкурів, що ці тварини і є боги племені, яким 

треба віддавати найсмачніші шматки м’яса впольованих турів, бо інакше 

боги гніватимуться.  
За роки спостережень за хижаками Зоуго добре навчився передбачати 

погоду за змінами в їх поведінці. Тому шаман правильно попереджав інкурів, 

коли краще йти на полювання на диких звірів, а коли – на озеро по рибу. Але 

при цьому він дурив інкурів, страхав їх тим, що від гніву богів погасне 

вогонь у землянках. Залякані шаманом, інкури часто залишались напівголод-
ними навіть після вдалого полювання. 

В експозиції повісті читач бачить цей страх простих людей племені 

перед шаманом, їх постійний двобій за виживання з природою. Зав’язка 
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твору – поява в племені інкурів дівчинки Іки, малої чужинки, якій щасливий 

випадок і добре серце старого гончара Кривого Опа допомогли врятуватися 

від смерті.  
Дівчина з’явилася на світ і жила серед народу, який досягнув значно 

більшого прогресу у своєму розвитку, ніж інкури: вже знав рільництво, 

ткацтво, наскальний живопис, приручив диких тварин. Іка зрозуміла, що 

шаман Зоуго дурить людей і гальмує все нове, що допомогло б інкурам 

полегшити їхнє життя. 
Перший протест Іки проти шамана стає початком цілого ланцюга 

подій, які змінять, розширять свідомість простих людей племені. «Не злю-
била вона його відтоді, коли вперше побачила... Тоді вона щойно одужала, і 

старий Оп розповів у стійбищі про знайдену чужинську дитину. Зоуго 

прикульгав до гончара, щоб побачити її. Іка на той час ще не навчилася 

розуміти мову інкурів, але бачила, як брутально поводився цей непроханий 

гість з її рятівником. І з того часу вона уникала стрічатися з ним. Дівчині 

видалося, що це злий і поганий чоловік» [8, с. 208]. 
У ході ряду картин, що становлять розвиток дії, читач бачить Іку вже 

дорослою дівчиною, нареченою найхоробрішого мисливця Руса, прозваного 

Прудконогим Сайгаком. Іка постійно прагне навчити інкурів усьому тому, 

що вміла в дитинстві, коли жила в своїй рідній Країні Теплих Вітрів. Але не 

всі її спроби досягають мети, бо часто стає на заваді шаман.  
Автор майстерно передає внутрішню боротьбу в душі героїні: «Час 

схилив її до інкурів, хоч і спричинили вони їй найбільше лихо: посиротили і 

позбавили батьківщини. Тоді, на початку, їй просто було жаль батька, вона 

сумувала за домівкою, плакала, а тепер зрозуміла, що в тій біді мало винні ці 

люди, обдурені Зоуго, і їй хотілося чимось допомогти їм, передати те, що 

вберегла в своїй пам’яті з далекого щасливого дитинства» [8, с. 211]. 
З часом конфлікт із Зоуго ставав усе гострішим. Кульмінація твору – 

вигнання Руса та Іки з племені за наказом шамана. Але молоді вигнанці не 

гинуть на чужині, а освоюють нову землю, багату на дичину і рибу.  
Іка навчила Руса добувати вогонь і розповіла як її земляки колись 

приручали коней. Молодята зажили щасливо, але не забули й про інкурів, які 

так бідували.  
Розв’язка твору – перемога над шаманом Зоуго, яка б не здійснилась 

без змін у свідомості інкурів, які раніше так боялися шамана. Але в першу 

чергу перемога стала можливою тому, що Іка і Рус не обмежилися тільки 

власним родинним щастям. Вони ризикували життям, щоб таємно 

повернутися до племені, підняти проти Зоуго простих людей, довести їм, що 

за великою рікою є багата земля, а не Край Примар. 
В образі Іки О. Огульчанський показує природне прагнення людини до 

творчості, до краси. Дівчина створила в печері багато наскальних малюнків, 

які розповідали людям про те, якою жертвою будується нове. Не випадково 

Богдан Чалий писав: «Сподобалась «Країна інкурів», зі сторінок якої поста-
ють мужня, прекрасна Іка і друг її Рус, симпатичні наші пращури, які несуть 

в собі поезію, людяність» [8, с. 251]. 
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Змальовуючи образи повісті, автор дає їх колоритні портрети, наділяє 

індивідуальними рисами, виразними деталями. Портрети Руса зустрічаються 

не один раз, але найбільше привертає увагу опис його зовнішності на самому 

початку твору: «Поміж переслідувачами вирізнявся ще молодий, але міцно 

скроєний патлань. Він біг у голові юрби, і його могутній голос, сповнений 

запалу, покривав і крики людей, і гавкіт собак. Це був Прудконогий Сайгак, 

славетний мисливець і ватаг інкурів» [8, с. 190]. 
В образі доброго гончара Кривого Опа показано риси більшості 

інкурів. Але гончар навіть своїм умінням ліпити і випалювати глиняний 

посуд завдячує людям з Країни Теплих Вітрів. Життя ж з прийомною дочкою 

Ікою робить його набагато розумнішим і досвідченішим, ніж інші інкури. 

Тому в нових умовах, на новій землі гончар стає жерцем, перейнявши муд-
рість більш прогресивного народу. 

Зовсім протилежними рисами наділений шаман Зоуго. Люди недаремно 

потай називають його Дохлою Гієною. Він нагадує казкового героя-злотвор-
ця. Письменник змальовує цей образ влучними штрихами, наділяє його 

особливою мовою, жестами, манерою поведінки під час спілкування з 

людьми.  
Автор часто вдається до опису Зоуго з елементами іронії, підкреслює, 

що той «забубонів», «хильнув священного напою», а інколи – з відвертим 

негативним ставленням: «Боги кажуть, що вони голодні! – прошамкав без-
зубим ротом Зоуго. – Боги гніваються! – засичав він. – У землянках інкурів 

умре вогонь!» [8, с. 194]. 
Особливе навантаження у повісті несуть описи природи, які не є 

самоціллю, а органічно вплітаються в канву твору, тісно пов’язані з емоцій-
ним станом персонажів.  

Відтворюючи живі картини природи, письменник використовує бага-
тий арсенал зорових і слухових образів, вдається до яскравих епітетів, порів-
нянь, метафор, персоніфікації: «Безкрайнім засніженим степом гуляв сирий, 

холодний вітер. Він по-вовчому завивав в колючих кущах терну. Степові 

проталини їжачились тогорічною травою, навдивовижу скидалися на розсте-
лені шкури величезних тварин» [8, с. 189]. 

У цьому творі переважають степові і морські пейзажі. За своєю 

функцією вони є суб’єктивними, бо читач сприймає їх очима самого автора. 
Повість «Країна інкурів», як свідчать працівники дитячих бібліотек, і 

сьогодні користується читацьким попитом. Цей твір дає широкі можливості 

освітянам для проведення бінарних уроків з історії та літератури рідного 

краю. 
Описуючи ж сучасні події, автор обов’язково робить екскурс у минуле, 

перекидає місток між окремими епохами, вказує на особливості таких 

зв’язків. Так, герої твору «Дивовижне зерно» вирощують нечувану лозу 

винограду з особливими плодами із зерняток, які були знайдені археологами 

в грецьких амфорах під час розкопок. 
Заглиблюючись у традиції трудівників степу й моря, Олексій Огуль-

чанський влучно змальовує доцільність, корисність, необхідність правил, що 
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виробили покоління рибалок, моряків, хліборобів за роки невтомної праці.  
Так, ще в оповіданні етнографа і письменника Василя Григоровича 

Кравченка122 «Над морем» ми зустрічаємо зауваження, що навіть діти 

бердянських рибалок знають, що треба допомогти рибалкам, які прийшли з 

моря, розвантажити човен, до цього гуртом витягнувши його на берег з води.  
На допомогу прибулим з моря приходили всі, навіть ті, хто випадково в 

той момент був на березі. Ця традиція побутувала не лише на зламі ХІХ-ХХ 

століть. У повісті «Вітрів Кут» начальник бухти Вітрів Кут Силантій 

Абакумович Перепічка, помітивши човен з гостями, не почав одразу 

знайомитись і розпитувати в незнайомих людей про мету їхнього прибуття, а 

в першу чергу допоміг їм витягти човна на берег і розвантажити його. 
О. Огульчанський розкриває особливості і секрети професій моря: 

рибалок, моряків, бакенщиків, вчених-іхтіологів, камкарів, а також хлібо-
робів, селекціонерів, виноградарів, пекарів, збирачів лікарських рослин, бота-
ніків, працівників природоохоронних закладів.  

Тема праці в творчому доробку письменника-краєзнавця тісно пов’я-
зана з передаванням таємниць духовної й матеріальної культур Приазов’я 

прийдешнім поколінням. «Яскрава пізнавальність – одна з чудових рис твор-
чості письменника» зауважує про О. Огульчанського Богдан Чалий [8, 

с. 251].  
Так, у повісті «Як сплять дельфіни» автор цікаво розповів юним 

читачам про особливості роботи рибалки та дельфінолога. Автор підкреслив, 

що герой повісті Олекса Козоріз та його друг Юрко Пискун любов до всього 

живого успадкували від дбайливого ставлення до природи їхніх батьків, 

педагогів, сусідів.  
Олекса розповідає, що у матері руки завжди пахнуть паляницею, а його 

батько не лише вміє «камкарувати» – збирати на косі морську траву камку 

(наукова назва – «зостера»), яку сушили для утеплення стель будинків, -а й 

знає кожен куточок морського берега, добре володіє рибальською справою. 
Повісті О. Огульчанського приваблюють юних і навіть дорослих 

читачів вдалими атрибутами пригодницького жанру: вмінням захопити 

цікавою загадкою-вузликом. який розв’язують герої твору, несподіваними 

поворотами у розгортанні сюжету, динамізмом оповіді, дотепними 

діалогами. Мова персонажів жива, індивідуалізована, часто пересипана 

жартами, інколи має іронічний відтінок, збагачена прислів’ями, приказками. 
З кожного рядка творів бринить глибока любов автора і основних 

персонажів до природи. Але в своїх пейзажах письменник не зловживає 

епітетами. Він дає влучні порівняння. Краса природи в його розумінні – це 

постійний її рух, дія. Так, зграйка чайок на вечірньому морському березі 

нагадує авторові рухливий килимок, що весь час змінює свій вигляд, а у 

хлопця «думок в голові, як насінин в огіркові». 

                                         
122 Бердянський краєзнавчий музей з 1992 року носить ім’я цього славетного етнографа. Народився 

у м. Бердянську, стояв на порозі заснування і розвитку Волинського науково-дослідного музею у 

м. Житомирі, «Товариства дослідників Волині». 
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Є у повістях елементи психологізму, які допомагають глибше розкрити 

внутрішній світ підлітка. Так, у 5-му розділі «Зустріч з морем» повісті 

«Знахідка на все життя» автор змалював психологічний стан свого героя 

Славка Сіроштана через його сприймання природи – морського пейзажу. 
Коли хлопчик вперше в житті опинився на березі моря, про яке давно 

мріяв, яке уявляв собі як ідеально прекрасну стихію, він був неприємно 

вражений, бо побачив зовсім не те, що хотів би: «Море вирувало! Далеко-
далеко, аж на небокраї, народжувалися білогриві хвилі. Нескінченими 

шеренгами сунули вони на берег. Але їх стримував хвилеріз. Хвилі щосили 

гепались об каміння, і в небо злітали велетенські каскади бризок» [8, с. 35].  
І далі: «Упокорені, бігли вони до берега й пестливо облизували його 

довгими пінястими язиками. Вони випльовували на берег зелені паростки 

морської трави зостери, різні тріски, а зрідка шпурляли великих бридких 
медуз. Славко стояв на березі і розгублено вдивлявся в бурхливу далечінь: 

він не впізнавав моря. Замість дідусевої синьої-синьої, чистої рівнини перед 

ним зловісно сичали брудно-сірі хвилі. Це було не його море» [8, с. 35]. 
Зовсім протилежні почуття в душі Славка викликав спогад про один 

чудовий літній ранок у рідному степу: «Він вибіг за ворота і ліг на росяній 

межі. Затамувавши подих, прислухався до того, як урочистим колосковим 

гомоном зустрічає пшеничне поле сонце, як прокидаються пташки й комахи, 

а коли підвівся – побачив справжню казку. Тонюсінькі пшеничні остючки 

тримали на своїх вістрях величезне золоте сонце. А на кожному з них 

блискуча прозора намистинка-росинка. Він став на коліна, схилився над 

пшеничною стрілочкою і раптом побачив у намистиночці цілий світ – небо, 

сонце, поле і себе...» [8, с. 36-37]. Письменник зумів майстерно показати 

тісний взаємозв’язок природи і людини. 
Учні Олексія Яковича були вдячні педагогові за його «степові 

університети». Сам письменник говорив: «Опинившись з дітьми десь за 

містом – у степу, в очеретяних хащах чи на березі степової річки, – я 

насамперед навчаю своїх вихованців розуміти, що природа: рослини, тварини 

тощо, – не якесь хаотичне нагромадження, а розумне угрупування, де 

існують свої закони. І якщо якийсь з компонентів цього угрупування 

знищити, то й трапиться те, що буває з годинником, коли з його механізму 

витягти якесь коліщатко. [...] Мені хочеться, щоб з дітей більше виростало ... 

таких, які безмежно люблять рідну природу, рідну землю, які збагачува-
тимуть і прикрашатимуть життя на землі» [7, с. 3]. 

У 1989 році О. Огульчанський отримав Запорізьку обласну літературну 

премію імені Василя Лісняка за збірку творів «В нетрях Джубаю», до якої 

ввійшли чотири повісті123: «Дивовижне зернятко», «В нетрях Джубаю», 

«Чайки покидають острів» і «На крижині».  
Герої цих творів – школярі, які вчаться бути дбайливими господарями 

рідної землі, досліджують і захищають природу Приазов’я. Повість «На 

крижині» можна рекомендувати для вивчення на уроках безпеки 

                                         
123 У цьому виданні повісті названі оповіданнями.  
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життєдіяльності в школі, оскільки в ньому йдеться про розумні дії трьох 

хлопчиків, які випадково залишаються самі серед зимового моря на 

відірваній від берега великій крижині.  
У повісті «Чайки покидають острів» показано одну з важливих 

проблем, яка хвилює і дорослих, і школярів: боротьбу проти браконьєрства. 

Сам автор твору стверджував, що в основу оповідання лягли дійсні факти 

боротьби з руйнівниками гнізд приазовської сріблястої чайки. Викрити і 

покарати злочинця допомагають діти. 
Остання повість митця слова «Степова принцеса» тривалий час 

залишалася тільки в рукописі. Вона складається з кількох розділів, розкриває 

цікавий факт з життя дикої природи. У лосихи вовк з’їв дитя. Але вона 

знаходить в лісі маленьке телятко корови, яке загубилося і було голодне. 

Лосиха починає годувати телятко і дбати про нього.  
Гуляючи в лісі, двоє хлопчиків побачили незвичну сцену, коли лосиха 

годувала телятко. Друзі вирішують повернути загублене теля назад його 

матері, зазнаючи багато пригод. […] 
 

Отже, у творчості Олексія Огульчанського тема природи тісно 

переплелася з елементами пригодницького жанру. Продовживши традиції 

М. Трублаїні, О. Донченка, В. Владка, М. Романівської, він зробив свій 

внесок у розвиток пригодницької літератури для дітей та юнацтва.  
Актуальність оповідань і повістей письменника з часом ще більше 

зросла, оскільки ще гостріше постали перед людством підняті краєзнавцем 

екологічні проблеми. Твори Олексія Огульчанського розкрили матеріальні й 

духовні скарби Приазов’я і самі стали частиною його багатої культури. 
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Вивчення пригодницьких творів Олексія Огульчанського  
на уроках літератури рідного краю124 

 
Сучасний учитель-філолог повинен бути добре обізнаний з художньо-

літературними скарбами рідного краю, щоб уміло донести їхню красу і 

неповторність своїм учням. Твори письменників-земляків відновлюють у 

читача історичну пам’ять, розкривають культурні цінності свого народу, 

залишають у серці глибокий слід, повертають до стежини дитинства, 

протоптаної у тому рідному куточку на великій планеті, де людина вперше 

спинається на ноги і починає усвідомлювати найважливіші істини Буття. 
У час повернення до своїх витоків з особливим інтересом гортаємо 

сторінки історії Північного Приазов’я. Ця щедра земля не лише розкинула 

перед світом на всю широчінь свої безкраї степи і величне Азовське море, а й 

подарувала історії цілу плеяду цікавих особистостей, митців слова і пензля, 

невтомних трудівників на ниві культури.  
На сьогодні творчий доробок поетів і прозаїків, уродженців Приазов’я, 

досліджений мало. Це спричиняє певні труднощі для вчителів-філологів при 

ознайомленні школярів із літературою рідного краю.  
Цінні знання фактичного матеріалу можна здобути шляхом літератур-

но-краєзнавчого пошуку, а саме: вирішення конкретних питань про життя і 

творчість письменників-земляків через співпрацю із науковими співробіт-
никами музеїв, архівів, бібліотек, а також родичами і близькими митців 

слова. Отож, звернення до творчого доробку письменників Бердянщини не 

випадкове і є вимогою сьогодення. 
Самобутню і яскраву сторінку в історію української дитячої літератури 

вписав відомий бердянський краєзнавець, автор ряду прозових творів 

Олексій Огульчанський […]. 
Працюючи все життя серед дітей і молоді, він добре знав запити і 

проблеми підростаючого покоління. Піклувався про моральне здоров’я дітей 

і юнацтва, прищеплював їм дбайливе ставлення до всього живого, керував 

роботою краєзнавчого гуртка при міському будинку піонерів, мав досвід 

роботи журналіста і наукового співробітника Бердянського краєзнавчого 

музею. Вихованцям О.Огульчанського на все життя запам’яталися цікаві 

дитячі туристсько-археологічні експедиції по рідному Приазов’ю. […] 
Вільно володіючи багатющим фактичним матеріалом, знаннями з 

історії, археології, геології, фенології, ботаніки, зоології, таксидермії, пись-
менник вміло вплітав цікаві факти в канву повісті чи оповідання.  

                                         
124 Друкується за публікацією: Ольга Будугай. Вивчення пригодницьких творів Олексія Огульчан-

ського на уроках літератури рідного краю / Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – 
Вип. 5 // Редкол.: П. П. Хропко (відп. ред.), С. С. Кіраль (відп. секр.), В. Ф. Погребенник, 

І. В. Савченко та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2001. – 210 с. – С. 186-193. 
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Пізнавальне значення творів цього митця важко переоцінити, адже 

ними зачитуються як діти, так і дорослі шанувальники анімалістики. Зокрема 

про це свідчать листи авторові від читачів різного віку. Якщо дитяча книга 

по-справжньому цікавить не лише її адресата, а й дорослу людину – це один 

із найсерйозніших аргументів на користь дитячого письменника. 
За 84 роки насиченого краєзнавчою та літературною діяльністю життя 

Олексій Огульчанський створив ряд оповідань (одне з них – «Капітанський 

кашкет» – поміщено у 3-му томі антології української літератури для дітей 

«Веселка», випущеному в Києві в 1985 році), півтора десятка повістей.  
Літературним дебютом письменника став нарис «Записки краєзнавця» 

(1956). Особливе місце в його творчому доробку посідає історична повість 

«Країна інкурів» (1971), написана на основі археологічних знахідок автора.  
За повість «У нетрях Джубаю» (1989) був нагороджений обласною 

премією імені Василя Лісняка. Друкувався в альманасі «Хортиця», 

колективних збірниках письменників Запорізького краю.  
Остання повість письменника – «Степова принцеса» – планувалася до 

виходу в світ і була набрана в видавництві, але за браком коштів тоді, за 

життя письменника, так і не побачила читача. Ця сумна подія, як стверджує 

дружина письменника Катерина Миколаївна Огульчанська, підірвала 

морально і фізично письменника і значно вкоротила його земний шлях. 
На жаль, творча спадщина О.Огульчанського ґрунтовно не досліджена. 

У пресі з’являлись невеликі статті-відгуки на окремі твори чи привітання з 

ювілеями. Найбільша за обсягом стаття Богдана Чалого «Зелені острови 

творчості Олексія Огульчанського» – передмова до збірки повістей 
бердянського письменника «Знахідка на все життя» (1982).  

Для успішного проведення уроків літератури рідного краю […] 
творчість О. Огульчанського дає широкі можливості для комбінування 

матеріалу, для здійснення міжпредметних зв’язків з багатьма темами з 

історії, природознавства, біології, малювання тощо. 
Для прикладу більш детально проаналізуємо пригодницьку повість 

О. Огульчанського «Як сплять дельфіни». Вона написана для середнього 

шкільного віку і побачила світ у видавництві «Молодь» 1979 року. 
Тема твору – спостереження двох семикласників Олекси Козоріза та 

Юрія Пискуна, на якого друзі казали «Гарна Думка», бо він був дуже 

кмітливий. Діти досліджують під час літніх канікул особливості поведінки 

представників приазовської фауни, оберігають їх.  
Особливо зацікавили хлопців «морські розумники» – дельфіни-азов-

чанки. Разом з героями повісті читачі стають учасниками захоплюючих 

пригод, насичених різними несподіванками. Письменник виявив себе 

майстром у розгортанні динамічного сюжету.  
В експозиції твору ми дізнаємося, що хатина сім’ї Олекси Козоріза 

стоїть на самому березі Азова: «Море – найближчий мій сусіда. Тільки 

вузенька смужечка рудого піску відділяє нашу хатину од берега» [3, с. З]. 

Пульс життя мешканців рибальського селища Крутий Яр звіряється по 

морському годиннику. 
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Як і більшість дорослих, Юрко і Олекса зростають справжніми синами 

моря і степу, прагнуть досліджувати і охороняти їх скарби. Любов своїх 

персонажів до всього живого автор підкреслює цікавою деталлю: діти дають 

імена пернатим, волохатим, навіть колючим братам своїм меншим.  
Ці персонажі – їжачиха Топтуха з дітками, що жила під шафою в 

кімнаті Олекси, а тоді перевела виводок у дупло старої верби; ластівки 

Чепуруха та Хвенька, що приладнали по гніздечку в сінцях і перебувають під 

пильною охороною Олекси від кота Акбара; півень Наполеон, що слугував 

годинником на рибальському човні подібно тому, як за козацької доби його 

пращури сповіщали час на січових чайках та чумацьких возах; альбіносний 

дельфін-сопун Сім. 
Зав’язка твору – прихід у школу, де вчаться друзі, вченого-природо-

знавця, його цікава розповідь про життя тварин, прохання скласти зусиллями 

учнів літопис рідного краю, вести спостереження у щоденниках, зробити 

малюнки і фотокартки представників місцевої фауни.  
Юркові та Олексі доручили спостерігати за дельфінами. Тому вони 

прочитали всі книги, які змогли знайти про дельфінів. В одній з них розпо-
відалось про те, як за часів Древньої Греції один хлопчик приручив дельфіна 

і назвав його Сім. Мрією Олекси та Юрка стало приручити дельфіна-білана, 

якого вони бачили в морі і теж назвали Сім. 
Далі читач стає свідком цікавих сцен досить швидкого розвитку дії, в 

яких автор дотепно і з гумором змальовує старання хлопців у виконанні 

дорученої в школі справи. До неї герої повісті підійшли не формально, а з 

вогником, творчо. 
Повість об’єднує 6 розділів «Сім! Сім!», «Шукаємо нових друзів», «У 

діда Архипа», «Дорогою дельфінів», «Нічна пригода», «Як сплять дельфіни».  
Кожен з них має самостійне значення і може розглядатись як окреме 

оповідання з життя хлопчиків. Така композиція дає можливість навіть 

читачам молодшого шкільного віку легко познайомитись з цим твором, 

особливо якщо їх пізнавальні інтереси вже певним чином сформовані.  
Кожен розділ має свої кульмінаційні дії, розв’язки. Якщо аналізувати 

твір у цілому, то кульмінацією повісті можна вважати момент, коли хлопці 

нарешті дізнаються від науковців про те, як же насправді можуть спати у воді 

велетенські дельфіни, не маючи зябер.  
Дельфінолог Іван Пилипович пояснив: «Усі дельфіни... сплять у воді, а 

не на березі... Афаліна чорноморська занурюється у воду на метр, а от сопу-
нець на дні берегових ям влаштовується. Отож, у ямі спочиває дельфіняче 

сімейство. Спати лягають вони рядком і не на бік, як ми з вами, а черевцем на 

пісок, та ще так, щоб дитяточко лежало посередині, а плавці батьків торка-
лися його боків... Через кожні дві-три хвилини хвостами відштовхуються від 

дна, не прокидаючись, нічліжники усі разом спливають на поверхню. 

Спочатку через дихальця на потилиці вони рвучко видаляють повітря, а вслід 

втягнуть свіже. І знову занурюються» [3, с. 62-64]. 
А розв’язка повісті – результати літніх спостережень і активних дій 

хлопчиків під час канікул: їхній щоденник, лист дослідників-дельфінологів 
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про приручення Сіма, газета з надрукованим сердитим листом Олекси і Юрія 

про ганебну поведінку одного хлопчика, який забрав для своєї колекції всі 

яєчка з гнізда куличка. 
Цей твір О. Огульчанського має велике пізнавальне значення. Читачі 

дізнаються не лише про природні скарби Приазов’я, а й у доступній 

художній формі знайомляться з особливостями кількох професій.  
Автор підкреслює, що дбайливе ставлення до природи, любов 

хлопчиків до всього живого передалась їм від їхніх батьків, педагогів, 

сусідів. Так, Олекса розповідає, що у матері руки завжди пахнуть паляницею, 

а його батько вміє не лише «камкарувати» збирати на косі морську траву 

камку (зостеру), яку сушили для утеплення стель будинків, а й знає кожен 

куточок морського берега, добре володіє рибальською справою. 
Особливо багато дізнаються читачі про професію рибалки, яка має 

давні традиції. Ось як збирала на острів Очеретяний батька і хлопців у 

кількаденну поїздку мати Олекси: «Ще за тиждень до виходу «Ластівки» в 

море вона збирала наш рибальський одяг, який ми брали з собою в море, 

цілісінький день прала, сушила і неодмінно прасувала все, по тому бралася за 

посуд. Казан, ополоник, ложки і навіть ніж із засмальцьованою колодкою 

вона начищала до блиску. Все робила сама, нікому не довіряла. А перед 

подорожжю на острів примушувала митися у ванні, і не як-небудь, а в 

гарячій воді з милом і мочалкою» [3, с. 31].  
Вустами матері автор пояснює, що, дякуючи такій традиційній 

підготовці, за всю довгу історію рибальства на Азові не було жодного 

випадку епідемічних захворювань серед рибалок. Ця традиція бере початок з 

козацьких часів. 
У привабливій художній формі письменник майстерно витлумачив 

найважливіші елементи рибальського знаряддя і деталі побуту. Дітям цікаво 

дізнатися, що «справжні бичкарі розпочинають будувати табір з вішолага» – 
закопаних у пісок двох високих жердин з прив’язаною до їх верхівок 

поперечиною, на якій вішають «якорі, рибальські кінці, одяг. На вішолазі 

сушать чоботи, одяг і в’ялять бичків» [3, с. 36].  
Автор пояснює морські терміни, відкриває читачам кілька рибальських 

секретів. Більшість з них добре відомі Юркові та Олексі. Ці хлопці ще тільки 

підлітки, а вже багато допомагають батькові Олекси під час «експедиції 

дорогою дельфінів» на острів Очеретяний. Там вони самі впорядкували свій 

табір: збудували вішолаг, поставили намет, добули питну воду, зібрали все 

необхідне для багаття.  
Напередодні подорожі, не копаючи землі, друзі здобули величезних 

дощових черв’яків, на яких клюють найкращі бички – сірі березовики, 

кругляки, пісочники. Змайстрували і закидушки-вудки з важким грузилом і 

довгою волосінню, яким ловлять бичків з берега.  
З раннього дитинства друзям відомо, що «кінцями» рибалки називають 

всі види мотузок, «банкою» – поперечну перекладину в човні, «водолазом» 

довгу бамбукову палицю, за допомогою якої рибалки намацують на 

морському дні савури-камені, біля яких багато бичків. 
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Мова твору ведеться від особи Олекси Козоріза, що надає оповіді 

більшої правдивості, інтимного, довірливого характеру. Хлопець розказав 

про свої літні пригоди з Юрком дотепно, з гумором, що особливо 

подобається дітям.  
Олекса вміє бути вірним другом Юркові, хоч це і не заважає йому 

інколи вдатися до іронії. Ось як він кількома штрихами малює портрет свого 

друга: «Якщо вам доведеться зустріти веснянкуватого хлопчиська, на білявій 

маківці якого ледь тримається тюбетейка-млинчик, – так і знайте: ото і є мій 

найліпший приятель з нашого сьомого» [3, с. 4]. 
Часто письменник вдасться до прийомів розмовного стилю, але без 

вульгаризмів: бабуся Юрка живе «ондечки, під береговою кручею»; дельфіни 

«завзято лупасили м’яча... головами»; «м’яч аж у море гепнувся».  
Стилістично забарвлені лексеми надають мовленню хлопців 

своєрідного колориту. Діалоги дорослих теж пересипані дотепними жартами, 

примовками. Наприклад: «Я йому про цибулю, а він про часник»; один 

рибалка «тижнів зо два дратує бичкуру» на острові [3, с. 28, 37].  
Соковитості, образності мові повісті надають влучні порівняння: «чо-

вен гопки стає, мов норовистий жеребець»; «невеличка і гостра, як ріг бізона, 

мілина»; «Юрко сяяв, як нова копійка»; «в Юрковій голові тих думок, як на-
сіння в огіркові»; «голос у нього... точнісінько як у сивої чайки-реготухи»; 

човен «був дивовижно схожий на жука-гнойовика, який оце ненароком по-
трапив у воду і тепер, рятуючись, що є сили грібся ногами-веслами до 

берега».  
Широко вживає автор і фразеологізми: «хтось хропів, аж у вухах 

лящало»; «не поспішай поперед батька в пекло». 
Оскільки твір дуже динамічний, письменник не зловживає епітетами. їх 

мало, але вони оригінальні («короткодзьобий пістолет»). Найчастіше вони 

зустрічаються в пейзажах, підкреслюючи, що природа дійсно жива і 

перебуває в постійному русі: «От і мартини вже влаштувалися на ночівлю. 

Здаля чаїне юрмище на мілині було схоже на дивовижний рухливий та ще й 

галасливий килимок, який вечірня зоря пофарбувала у ніжно-рожевий колір» 

[3, с. 62].  
Особливо часто О. Огульчанський використовує епітети-прикладки: 

малюк-нетяма, білан-красень, Сім-скрипань, смикалки-бичколови, куличок-
бігунець, кіт-приблуда, бичкар-бородань, дельфіни-плигуни, скрипуха-очере-
тянка, єнот-пухнатик... 

Значно рідше письменник вдається до метафор: «Ми йшли вздовж 

зеленої стіни» (очерету). В описах природи поширена персоніфікація: «за 

вікнами школи шаленіла хурделиця»; «щоб човен не злизала хвиля»; 

«південна частина острова їжачилася зеленими очеретами».  
У канву повісті автор вплітає позасюжетні елементи. Так, вставний 

епізод про героїзм старого рибалки Максима Сидоровича, що під час війни 

врятував село Партизани від нацистів, безпосередньо з розвитком дії не 

пов’язаний, але поглиблює характеристику персонажів. 
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Повість «Як сплять дельфіни», як і інші твори О. Огульчанського, 

приваблює сучасного читача цікавим пригодницьким сюжетом, живою 

мовою. 
Автор порушив важливі екологічні проблеми, які набули з часом 

особливої гостроти: збереження природних багатств Азовського моря та 

українських степів. Вирішуючи їх, герої творів розв’язують для себе й відпо-
відальні задачі етичного плану, вчаться жити за законами моралі, обов’язку 

перед пращурами та прийдешніми поколіннями.  
Митець слова зумів розкрити красу природи через дії тварин і людей, 

що живуть на її тлі. А для читача-дитини такий варіант оповіді цікавий і 

розкриває її пам’ять, логіку, уяву, розкриває серце для добра і світла. 
Отже, ця повість має виховне, пізнавальне й естетичне значення. Її з 

успіхом можна використати для вивчення на уроках літератури рідного краю, 

позакласного читання.  
Радимо провести бінарний урок з літератури та природознавства в 4-му 

класі, де вивчають море і його мешканців. Напередодні треба пояснити дітям 

особливості проведення бінарного уроку, попередити, що будуть 

перевірятися такі завдання: прочитати повість; відповісти на заздалегідь 

задані вчителем питання щодо її змісту; опрацювати відповідний розділ 

підручника природознавства.  
Доцільно також повести клас на екскурсію до краєзнавчого музею з 

метою познайомитися у відділі природи з експозицією, звернути увагу учнів 

на скарби моря і його мешканців. Можна запропонувати дітям намалювати 

ілюстрації до прочитаного і зробити з них виставку.  
Якщо серед учнів класу є такі, що мають родичів, праця яких пов’язана 

з морем, дати їм завдання порівняти рибальський досвід сучасний з описаним 

у повісті, а по можливості запросити дорослих на урок. 
 
Тема уроку: Море та його мешканці. 
Мета. 
1. Познайомити учнів з особливостями поведінки деяких мешканців 

Азовського моря. 
2. Аналіз повісті Олексія Огульчанського «Як сплять дельфіни». 
3. Розширити знання школярів про роботу рибалок, дельфінологів. 
4. Виховувати любов до природи, повагу до людини праці. 

Обладнання; діафільм «Море та його мешканці»; дитячі малюнки про море, 

таблиці, література та інша наочність про море. 
 

Хід уроку. 
 

1. Організація класу до роботи. Повідомлення теми і мети. 
2. Перегляд діафільму. 
3. Бесіда про побачене. Перехід до аналізу повісті. 
4. Учитель пропонує скласти план останнього розділу твору. 
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5. Діти відповідають на такі питання: 
– Про яких мешканців моря йде мова? 
– Чи однакові дельфіни живуть у Чорному і Азовському морях? В чому 

їх різниця? 
– Чим живляться дельфіни? Як вони дихають? 
– Де вони сплять і як? (зачитати з тексту). 
– Чи розумні ці істоти? 
– Чому вчені ловили саме дельфіна-самітника? 
– Якими словами характеризує автор Сіма? 
– Як Юрко і Олекса оберігали природу? За ким вони вели спосте-

реження? 
– Чи доводилось вам врятовувати тварин чи птахів? 
– Про які професії згадується у творі? 
 
6. Повідомлення учнів про професії, пов’язані з морем. 
7. Бесіда про морські професії. Питання: 
– Яка традиція допомагає рибалкам уникати хвороб в морі? 
– Про які рибальські секрети ви дізналися? 
– Які слова, що вживають рибалки, вам запам’яталися? Що вони 

означають? 
8. Що нового ви дізналися з твору? 
Учитель робить підсумки уроку, оцінює відповіді учнів, дякує тим, хто 

готував виставку малюнків. 
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Ольга Дмитрівна Будугай 
 

Показ козацьких і рибальських морських звичаїв  
у науковому й літературному доробку бердянських краєзнавців  

Василя Кравченка та Олексія Огульчанського 
 

Етнографія і фольклор є невичерпним джерелом, що живить уяву май-
стрів пера різних епох. Кожне покоління науковців досліджує нові аспекти 
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фольклористики й етнографії, а нові генерації письменників додають автор-
ські штрихи, оригінальні барви відомим чи призабутим народнопоетичним 

перлинам.  
У вітчизняній культурі є постаті, які гармонійно поєднали в собі риси 

збирача й дослідника фольклору, науковця-етнографа, краєзнавця й беле-
триста. До цієї когорти варто віднести Пантелемона Куліша, Івана Франка, 

Михайла Костомарова, Михайла Грушевського, Павла Чубинського, Бориса 

Грінченка, Трохима Зіньківського, Василя Кравченка та ін. 
Василя Григоровича Кравченка (8.05.1862 – 20.03.1945) науковці 

шанують передусім як видатного етнографа й подвижника музейної справи. 

Згідно з його заповітом, наукова спадщина дослідника була передана у відділ 

рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Рильського.  
Уперше етнографічний запис В. Кравченка було опубліковано в жур-

налі «Киевская старина» 1889 року. Етнографічні праці друкувалися в 

першому й другому томах «Етнографічних матеріалів» Б. Грінченка, у 

першому-третьому томах «Трудов общества исследователей Волыни». Наук-
овець розробив близько 80 програм досліджень цілих виробничих галузей: 

«Ткацтво», «Тваринництво», «Гончарство» тощо.  
Важливим є й те, що він приділив значну увагу морським звичаям, 

рибальському промислу. Морську стихію виходець Бердянська, син нащадка 

задунайських козаків, знав з раннього дитинства. Район «Ліски» у 

Бердянську населений такими рибалками й зараз, вони зберегли й до наших 

днів описані В. Кравченком неписані закони рибальського життя. Про повагу 

до своїх козацьких коренів В. Кравченко писав у листах колезі по музейній 

справі Д. Яворницькому [6, С. 71].  
Василь Григорович був одним із перших етнографів, які наважилися 

вивчати у радянські часи звичаєве право – стародавні неписані правові 

норми, які виступали уособленням національної моральності. 
Тісний зв’язок козацьких та рибальських традицій на Бердянщині 

виразно ілюструють не тільки праці етнографа й письменника В. Кравченка 

Дослідженням цієї проблеми займався краєзнавець і дитячий прозаїк 

О. Огульчанський. Він не тільки поширював свої глибокі знання як науко-
вець, але й передав їх у художній формі, збагативши вітчизняну мариністику.  

В. Кравченко веде мову про спорідненість традицій рибальства й 

козацтва у своєму цінному етнографічному записі «Від’їзд у море рибалок та 

моряків у м. Бердянську», поданому до книги-журналу «Первісне 

громадянство та його пережитки на Україні» упорядникові видання – 
фольклористці й соціологові К. Грушевській. Цей запис зберігається у 

бібліотечних фондах Державного архіву Запорізької області.  
Дослідник В. Морозюк підкреслює: «Як на мене, запис Василя 

Кравченка досить оригінальний, має не лише своє історико-пізнавальне 

значення, а сфокусовує в собі морально-етичні, духовні компоненти, чого так 

боялися «чистильники» нашої національної науки і культури» [3, С.  2].  
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Матеріали запису дають підстави науковцеві зробити слушний 

висновок про ряд спільних ознак у побуті й поведінці козаків та рибалок. 

Описана В. Кравченком оселя рибалок-забродчиків, яка називається «завод», 

нагадує курінь січовиків, бо в ньому є ікони, заборонено палити, проводяться 

колективні молебні перед виходом у море. Тих, хто наважиться палити в 

заводі, карають. 
Як і козаки, рибалки особливо шанують святого Миколая. Сучасні 

моряки й рибалки також звертаються до нього з молитвами. Не випадково у 

Києві діє храм святителя Миколи Чудотворця на воді.  
Керівника ватаги забродчиків, які живуть колективами із 30-40 осіб по 

заводах, звуть не «капітаном», як у моряків, а «отаманом», як у січовиків. 

Рибалки слухаються його, як козаки представників своєї старшини.  
Не тримають на баркасах тих матросів, які лаються і проклинають. 

Перед виходом у море рибалки обов’язково говіють, моляться і просять 

пробачення у своїх рідних та сусідів.  
Знаходимо споріднені явища у житті рибалок другої половини ХХ-го 

століття у повісті для дітей О. Огульчанського «Як сплять дельфіни». Автор 

писав, що повноправними членами екіпажу човна «Ластівка», який вирушав 

на острів Очеретяний ловити бичків, були троє людей, а також кіт Акбар і 

півень Наполеон 
Кіт мав охороняти рибальський табір від нашестя мишей і пацюків, а 

півень виконував роль будильника. О третій годині ночі він мав будити 

рибалок для виходу в море. Кіт і півень уже не раз побували на острові й 

довели свою користь людям.  
Запорожці брали на борт своєї чайки півня, який мав сповіщати в 

поході час. Д. Яворницький писав, що у зимівниках на Січі козаки мало 

розводили курей, але півень, хоча б і без курки, був усюди, бо «він співом 

показує їм час уночі» [14, С. 290]. З півнем на першій ма́жі125 у своїй валці 

вирушали в дорогу й чумаки, яким теж необхідно було знати час. 
Щодо рибальського промислу, Д. Яворницький зауважив: «Рибальство 

було першою галуззю усіх промислів низових козаків і давало їм необхідний 

і найуживаніший харчовий продукт, рибу, а разом з тим було джерелом 

багатства для всього війська: з рибальства козаки й одягалися, і взувалися, і 

зброю добували» [14, С. 285].  
У 1909 році у «Літературно-науковому віснику» у Львові вийшло в світ 

оповідання В. Кравченка «Над морем», у якому автор змалював рибальські 

традиції й побут дорослих і дітей одного з прибережних районів Бердянська, 

у якому пройшло дитинство автора, – району Лісок.  
Опис ряду звичаїв рибалок схожий на козацькі звичаї, з якими завжди 

добре обізнані й діти рибалок. На думку В. Кравченка, писане право ніколи 

не зможе охопити всієї різноманітності й багатства життєвих стосунків.  
Про те, що на звичаєве право ліщанської громади мали великий вплив 

саме козацькі звичаї, свідчить цілий ряд моментів оповідання В. Кравченка 

                                         
125 Ма́жа (застар.) – чумацький віз.  
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«Над морем». Наведемо уривок із розділу «Виноградарі», зберігаючи 

орфографію В. Кравченка. 
Персонажа-підлітка Полікарпа Пацанчука спіймали на крадіжці 

винограду в сусідів. Злодія ловили всієї вулицею: «– Шапку, шапку взяти! – 
загули дитячі голоси. Дітвора мала рацію, бо кожне ж з них є з себе той же 

«виноградар», як і Палікашка – не в одного з них теж шапка, або хустка 

пропала з голови, адже їх також ловили у виноградниках і теж били… Чим 

дужче б’ють виноградаря, тим він більше повинен терпіти – свою хвабрість 

мовчанням треба доказувати!.. А збути ся шапки-штанів?!. Та се ж сором на 

все підгороддє!.. Се так, як от часом буває на війні – москалі стеряють 

полкового стяга!..» [2, С. 68].  
Відомо, що в січовиків шапка була не просто головним убором, а 

становила атрибут честі. Потрапивши в полон до ворога, козак тримався з 

гідністю. Історія зберегла свідчення, коли козаки мужньо переносили 

тортури й навіть сміялися в обличчя супротивнику, сидячи на палях.  
Підлітка-крадія прив’язували на вулиці до дерева біля хати тих людей, 

у яких він рвав виноград. Украдений виноград клали перед ним на його 

штанях. За звичаєм, усі могли кепкувати з хлопця, аж доки його батько не 

прийшов би по штани й шапку до тих людей, у яких син зробив крадіжку.  
Таке суворе покарання не співпадає з традиційним ставленням 

українців до дитячих крадіжок із садка чи баштана, яку, власне, дорослі не 

вважали за серйозний злочин.  
Подібна жорстка форма покарання дуже схожа на змалювання 

Д. Яворницьким суду й покарань у запорожців: «Найпопулярнішою стратою 

у запорізьких козаків було забивання киями біля ганебного стовпа. Киї 

замінювали запорожцям великоруські батоги» [2, С. 151].  
«Якщо один козак украде в іншого якусь дрібницю, … то його 

приводили на площу, приковували до ганебного стовпа і тримали звичайно 

протягом трьох днів, а часом і більше, поки він не сплатить грошей за 

вкрадену річ. Протягом цього часу повз злочинця проходять товариші, 

причому одні мовчки дивляться на прив’язаного, – інші лають і б’ють 

його…» [2, С. 151].  
В. Кравченко показав і особливе ставлення рибалок до волі як до 

найціннішого скарбу, який вони не згодні проміняти ні на яку іншу річ. Один 

із героїв твору, старий дід Чупа, напідпитку завжди співає один і той же 

мотив: «Во-оля гуляла!», жалкуючи за старою козацькою волею. 
Самобутню і яскраву сторінку в історію української дитячої літератури 

вписав відомий бердянський краєзнавець, автор ряду прозових творів 

Олексій Якович Огульчанський (30.03.1912 – 13.08.1996).  
Напередодні війни з нацистською Німеччиною О. Огульчанський отри-

мав диплом викладача історії Вчительського інституту ім. Поліни Осипенко 

у місті Осипенко (так з 1939 по 1958 рік називалось місто Бердянськ).  
О. Огульчанський, працюючи все життя серед дітей і молоді, керуючи 

роботою краєзнавчого гуртка при міському будинку піонерів, він добре знав 

запити і проблеми підростаючого покоління. Піклувався про моральне 
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здоров’я дітей і юнацтва, прищеплював їм дбайливе ставлення до всього 

живого, мав досвід роботи журналіста і наукового співробітника Бердян-
ського краєзнавчого музею.  

Вихованцям О.Огульчанського на все життя запам’яталися цікаві 

дитячі туристсько-археологічні експедиції по рідному Приазов’ю. Як пише 

письменник в деяких джерелах, в одному з таких походів до Ногайська 

(тепер місто Приморськ Запорізької області) в літню пору 1940 року 

гуртківці знайшли на березі моря кістки південного слона, що жив у цих 

краях ще задовго до мамонтів понад мільйон років тому. 
Рідкісний відкопаний скелет південного слона вперше мали змогу 

оглянути відвідувачі Бердянського краєзнавчого музею. Під час Другої 

світової війни скелет вивезли до Німеччини, а після її закінчення цей 

унікальний палеонтологічний скарб став окрасою Санкт-Петербурзького 

зоологічного музею, де зберігається і понині.  
Ця історія була художньо переосмислена письменником-краєзнавцем в 

його повісті «Вітрів Кут» (1959). 
Вільно володіючи багатющим фактичним матеріалом, знаннями з 

історії, археології, геології, фенології, ботаніки, зоології, таксидермії, 

письменник вміло вплітав цікаві факти в канву повісті чи оповідання.  
Пізнавальне значення творів цього митця важко переоцінити, адже 

ними зачитуються як діти, так і дорослі шанувальники анімалістики. Зокрема 

про це свідчать листи авторові від читачів різного віку. Якщо дитяча книга 

по-справжньому цікавить не лише її адресата, а й дорослу людину – це один 

із найсерйозніших аргументів на користь дитячого письменника. 
За 84 роки насиченого краєзнавчою та літературною діяльністю життя 

Олексій Огульчанський створив півтора десятка повістей і кілька 

оповідань126. Літературним дебютом письменника став нарис «Записки 

краєзнавця» (1955).  
Особливе місце в його творчому доробку посідає історична повість 

«Країна інкурів» (1971), написана на основі археологічних знахідок автора. 

За повість «В нетрях Джубаю» (1989) був нагороджений обласною премією 

імені Василя Лісняка.  
Друкувався в альманасі «Хортиця», колективних збірниках 

письменників Запорізького краю. Остання повість письменника – «Степова 

принцеса» – планувалася до виходу в світ і була набрана в видавництві, але за 

браком коштів тоді так і не вийшла. Ця сумна подія, як стверджує дружина 

письменника Катерина Миколаївна Огульчанська, підірвала морально і 

фізично письменника і значно вкоротила його земний шлях. 
Проте, на щастя, цим не закінчилася історія цієї повісті: вона прийшла 

до читача через 31 рік, побачивши світ у березні 2018 року в м. Мелітополі. 

Ініціатором видання цієї повісті був бердянський журналіст і археолог 

Андрій Віталійович Токовенко, який звернувся з такою пропозицією до 

                                         
126 Одне з них – «Капітанський кашкет» – поміщено у 3-му томі антології української літератури 

для дітей «Веселка», випущеному в Києві в 1985 році.  



186 

нашої родини в травні 2017 року й отримав підтримку. 
Чверть сторіччя очолював науковець роботу гуртківців, водив їх на 

екскурсії, організовував кількаденні походи й цілі експедиції по заповідних 

місцях України, особливо Приазов’я, яке добре дослідив і описав разом з 

колегами-краєзнавцями А. Іванченком, В. Михайличенком, М. Кривошеєм, 

М. Федоренком у путівниках, нарисах (1976-1978), а також у кіносценарії 

телефільму «Билиці Азовського моря» (1975).  
Від перших літературних спроб і до останніх зрілих оповідань і 

повістей 1980-90-тих років письменник пройшов цікавий творчий шлях, 

черпаючи безпосередньо з власного багатого педагогічного досвіду сюжети 

захоплюючих творів для дітей середнього шкільного віку.  
З цього приводу Богдан Чалий зробив слушний, на наш погляд, 

висновок у своїй статті «Зелені острови творчості Олексія Огульчанського»: 
«Гарна літературна доля в Олексія Огульчанського. Весело квітла польовою 

ромашкою, маками в буйнотрав’ї, де жайвір гніздечко в’є, пробує джміль 

баси. Побраталася навік з невгамовним Приазовським перекотиполем, із 

степовим вітерцем – з краєм, де світ рибалок, далеч хліборобська, смаглява 

працьовита дітвора» [13, С. 248].  
Олексія Огульчанського шанували за життя і вшановують після його 

смерті колеги-краєзнавці, науковці, освітяни. Член Спілки письменників 

СРСР з 1967 року, він був також Відмінником народної освіти, Почесним 

членом Управління Товариства охорони природи і Бердянського відділення 

Географічного Товариства СРСР, активним лектором Товариства «Знання». 

Його пам’яті присвячені науково-методичні видання Бердянської міськ-
райорганізації Українського Товариства охорони природи.  

Учитель історії за фахом, О. Огульчанський своїми багатими знаннями 

з різних галузей природничих і гуманітарних наук щиро ділився на сторінках 

пригодницьких повістей і оповідань з дітьми й дорослими читачами.  
Інтерес до творів краєзнавця не згасає у читачів Запорізького краю й 

сьогодні. Про це свідчать відгуки працівників бібліотек. Його творча 

спадщина активно використовується на уроках літератури рідного краю й 

позакласного читання. Пізнавальне й виховне значення прози природолюба з 

часом зростає, бо лише зараз людство почало усвідомлювати, що з власної 

провини воно прискореними темпами прямує до екологічної катастрофи.  
У доступній художній формі ще в середині 20-го сторіччя краєзнавець 

доводив важливі істини, які пізніше науковці визнають принциповими 

положеннями екології. Отже, провідна тема прози О. Огульчанського – краса 

й розмаїття флори і фауни світу природи Приазов’я, які потребують 

дбайливого ставлення й захисту, а також життя й виховання дітей молодшого 

шкільного віку на лоні рідної природи під впливом батьків, вчителів, 

трудівників Приазов’я як носіїв багатої духовної спадщини пращурів-
хліборобів і рибалок, успадкованих ще з доби козаччини.  

Тема виховання юного покоління розкривається не лише через показ 

школи, але й через повсякденний вплив на дітей простих рибалок, селян. 

Вони передають багатий трудовий досвід перш за все власним прикладом 
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чесної щоденної праці.  
Світ дитинства змальовується у творчості О. Огульчанського через 

розкриття теми краси й багатства природи рідного краю, яка органічно 

злилася з темою праці – через цілий ряд героїв-представників професій моря, 
які гублять свої витоки у звитяжній козацькій давнині: рибалок, моряків, 

камкарів127, водолазів, єгерів, інспекторів природоохоронних установ, 

іхтіологів, орнітологів, дельфінологів.  
Перед юними читачами постає цей ряд представників професій моря зі 

сторінок кількох нарисів, оповідання «Капітанський кашкет» (1985), при-
годницьких повістей «У нетрях Джубаю» (1989), «Острів сріблястих чайок» 
(1962), «Як сплять дельфіни» (1979), «Скарб Солоного лиману» (1986), 
«Дарунок Кніповича» (1986). 

Про нелегку працю трудівників степових просторів мова йде у повістях 

«Таємниця Сухої балки» (1961), «Як ми шукали скарб» (1971), «Знахідка на 

все життя» (1982), «Жаб’ячий цар» (1986), «Загадки Кам’яної Дозориці» 
(1986), «Дивовижне зернятко» (1989), «Степова принцеса» (2018).  

Персонажі цих творів – рільники, городники, виноградарі, агрономи, 

селекціонери, меліоратори, збирачі лікарських рослин. Секрети їх фаху 

розкриваються по ходу розгортання цікавого пригодницького сюжету. Вже 

самі назви творів свідчать, що дітей захоплює романтика пригод, відкриттів.  
У роки написання своєї повісті «Бухта Солодкого коріння» 

О. Огульчанський не міг вільно висловлюватися про те, що давні рибальські 

звичаї, які виникли в сиву давнину, мали багато спільного з традиціями 

Запорозького козацтва.  
Описані ним дії його персонажів переконливо свідчать, що вони є 

нащадками січовиків. Наприклад, дорослий герой зазначеної повісті Тарас 

Вертипорох обурений тим, що гітлерівці «поглумилися над споконвічною 

рибальською традицією – залишати для подорожніх свої тимчасові оселі 

чистими, прибраними, з низками сухих бичків, сіллю, дровами» [9, С. 69].  
Тут автор має на увазі рибальські землянки, спеціально побудовані на 

побережжі з метою дати тимчасовий притулок рибалкам у далекій морській 

подорожі. Такі ж землянки (або бурдюги чи бурдеї) були передбачені для 

подорожніх і в далекі козацькі часи.  
Літописець Запорозького козацтва І. Яворницький у розділі «Домашнє 

життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгах» першого тому 

«Історії запорозьких козаків» підкреслював: «Бурдюги ніколи не замикали, 

тому вони були відкритими завжди і для всіх. Коли господар бурдюга йшов 

кудись у степ, то він ще й клав на стіл харчі. Тому, траплялося, ходить, 

блукає якась людина по степу, та й захоче їсти. Бачить вона, стоїть бурдюг; 

одразу зайде до нього, знайде там казан, пшоно, сало чи рибу, викреше 

вогню, розкладе багаття, зварить собі обід, сяде й поїсть, а після обіду 

нап’ється води та ще й ляже відпочине» [14, С. 190]. 

                                         
127 Камкарі – збирачі морської трави камки, яку використовували в Приазов’ї ще з античних часів 

у будівництві. 
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Персонажі творів О. Огульчанського дуже шанують волю. Характери 

героїв О. Огульчанськоий розкриває через їхні вчинки, життєву позицію, 

дбайливе ставлення до природи, здатність не втрачати почуття гумору навіть 

у скрутних ситуаціях, вміння дружити.  
Про морські традиції йдеться й у повісті О. Огульчанського «Як сплять 

дельфіни». Вона написана для середнього шкільного віку і побачила світ у 

видавництві «Молодь» 1979 року. Семикласники Олекса Козоріз та Юрко 

Пискун досліджують під час літніх канікул особливості поведінки пред-
ставників приазовської фауни, оберігають їх.  

Особливо зацікавили хлопців «морські розумники» – дельфіни-
азовчанки. Разом з героями повісті читачі стають учасниками захоплюючих 

пригод, насичених різними несподіванками. Письменник виявив себе 

майстром у розгортанні динамічного сюжету.  
В експозиції твору О. Огульчанського ми дізнаємося, що хатина сім'ї 

Олекси Козоріза стоїть на самому березі Азова: «Море – найближчий мій 

сусіда. Тільки вузенька смужечка рудого піску відділяє нашу хатину од 

берега» [12, С. 3]. Пульс життя мешканців рибальського селища Крутий Яр 

звіряється по морському годиннику. 
Якщо аналізувати твір в цілому, то кульмінацією повісті можна 

вважати момент, коли хлопці нарешті дізнаються від науковців про те, як же 

насправді можуть спати у воді велетенські дельфіни, не маючи зябер. 

Дельфінолог Іван Пилипович пояснив: «Всі дельфіни... сплять у воді, а не на 

березі... Афаліна чорноморська занурюється у воду на метр, а от сопунець на 

дні берегових ям влаштовується» [12, С. 64].  
Отож, дельфіняче сімейство спочиває в ямі. «Спати лягають вони 

рядком і не на бік, як ми з вами, а черевцем на пісок, та ще так, щоб 

дитяточко лежало посередині, а плавці батьків торкалися його боків... Через 

кожні дві-три хвилини хвостами відштовхуються від дна, не прокидаючись, 

нічліжники усі разом спливають на поверхню. Спочатку через дихальця на 

потилиці вони рвучко видаляють повітря, а вслід втягнуть свіже. І знову 

занурюються» [12, С. 64]. 
Повість «Як сплять дельфіни» має велике пізнавальне значення. Читачі 

дізнаються не лише про природні скарби Приазов’я, а й у доступній 

художній формі знайомляться з особливостями кількох професій. Автор 

підкреслює, що дбайливе ставлення до природи, любов хлопчиків до всього 

живого передалась їм від їхніх батьків, педагогів, сусідів.  
Так, Олекса розповідає, що у матері руки завжди пахнуть паляницею, а 

його батько вміє не лише «камкарувати» – збирати на косі морську траву 

камку (зостеру), яку сушили для утеплення стель будинків, а й знає кожен 

куточок морського берега, добре володіє рибальською справою. 
Особливо багато дізнаються читачі про професію рибалки, яка має 

давні традиції. Ось як збирала на острів Очеретяний батька і хлопців у 

кількаденну поїздку мати Олекси: «Ще за тиждень до виходу «Ластівки» в 

море вона збирала наш рибальський одяг, який ми брали з собою в море, 

цілісінький день прала, сушила і неодмінно прасувала все» [12, С. 31].  



189 

А потім матір «бралася за посуд. Казан, ополоник, ложки і навіть ніж із 

засмальцьованою колодкою вона начищала до блиску. Все робила сама, 

нікому не довіряла. А перед подорожжю на острів примушувала митися у 

ванні, і не як-небудь, а в гарячій воді з милом і мочалкою» [12, С. 31].  
Вустами матері автор пояснює, що, завдяки такій традиційній 

підготовці, за всю довгу історію рибальства на Азові не було жодного 

випадку епідемічних захворювань серед рибалок. Ця традиція бере початок з 

козацьких часів. 
У привабливій художній формі письменник майстерно витлумачив 

найважливіші елементи рибальського знаряддя і деталі побуту. Дітям цікаво 

дізнатися, що «справжні бичкарі розпочинають будувати табір з вішолага» –

закопаних у пісок двох високих жердин з прив’язаною до їх верхівок 

поперечиною, на якій вішають «якорі, рибальські кінці, одяг. На вішолазі 

сушать чоботи, одяг і в’ялять бичків» [12, С. 36].  
Автор пояснює морські терміни, відкриває читачам кілька рибальських 

секретів. Більшість з них добре відомі Юркові та Олексі. Ці хлопці ще тільки 

підлітки, а вже багато допомагають батькові Олекси під час «експедиції 

дорогою дельфінів» на острів Очеретяний. Там вони самі впорядкували свій 

табір: збудували вішолаг, поставили намет, добули питну воду, зібрали все 

необхідне для багаття.  
Напередодні подорожі, не копаючи землі, здобули величезних дощових 

черв'яків, на яких клюють найкращі бички – сірі березовики, кругляки, 

пісочники. Змайстрували і закидушки-вудки з важким грузилом і довгою 

волосінню, яким ловлять бичків з берега.  
З раннього дитинства хлопцям відомо, що «кінцями» рибалки нази-

вають всі види мотузок, «банкою» – поперечну перекладину в човні, 

«водолазом» – довгу бамбукову палицю, за допомогою якої рибалки 

намацують на морському дні савури-камені, біля яких багато бичків. Повість 

«Як сплять дельфіни», як і інші твори О. Огульчанського, приваблює 

сучасного читача цікавим пригодницьким сюжетом, живою мовою. 
«За характером я циган-непосида. Прописаний у Бердянську, а вважай 

щоранку зустрічаю сонце де завгодно – на березі моря, лиману, в полі. Там 

мені все знайоме – трави, квіти, комахи, пташки, звірята. Я там, як кажуть, 

своя людина» – щиро зізнався Богдану Чалому письменник Олексій Огуль-
чанський (30.03.1912–13.08.1996) у листі, написаному в переддень свого 70-
річного ювілею [5, С. 252].  

Автор порушив важливі екологічні проблеми, які набули з часом 

особливої гостроти: збереження природних багатств Азовського моря та 

українських степів. Вирішуючи їх, герої творів розв’язують для себе й 

відповідальні задачі етичного плану, вчаться жити за законами моралі, 

обов'язку перед пращурами та прийдешніми поколіннями.  
Митець слова зумів розкрити красу природи через дії тварин і людей, 

що живуть на її тлі. А для читача-дитини такий варіант оповіді цікавий і 

розкриває її пам’ять, логіку, уяву, розкриває серце для добра і світла. 
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Отже, козацькі риси вдачі, спосіб мислення, зразки поведінки січовиків 

так міцно тримаються в генах українців, що згадку про запорожців важко 

вилучити з підсвідомості народу міцну родову пам’ять, саме той ненависний 

неосталіністам «голос крові».  
До кінця змінити й завуалювати риси української ментальності у самих 

письменників та в змальованих ними героїв тоталітарна система не змогла. 

Ці явища або натяк на них зустрічаються у ряді досліджених пригодницько-
шкільних повістей для дітей 1960-1980-х років. Таким чином, переповідаючи 

про давні традиції пращурів, особливості ментальності представників 

українського етносу, письменники передавали юним читачам і національний 

дух, без якого будь-яка традиція стає мертвою.  
 

Бібліографія 
 
1. Веселка. Антологія української літератури для дітей у 3 томах. – Т. 3. / 

Упор. Б.Й. Чайковський. – К.: Веселка, 1985. – 675 с. 
2. Кравченко В. Г. Над морем / Літературно-науковий вісник. – 1909. – 

квітень-червень. – С. 57-85. 
3. Кравченко В. Як бердянці в море ходили / Південна зоря. – 1993. – 

7 липня. – С. 2. 
4. Листування Дмитра Яворницького та Василя Кравченка (1913-1935) / 

Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 3. – С. 67-75. 
5. Науменко І. Шукач скарбів Приазов’я // Запорізька правда. – 16 липня 

1997. – С. 6. 
6. НТЕ 1991– Листування Дмитра Яворницького та Василя Кравченка (1913-

1935) / Народна творчість та етнографія. – 1991. – №3. – С. 67-75. 
7. Огульчанський 1982 – Огульчанський О.Я. Знахідка на все життя: Повісті / 

Рецензент та автор післямови Б.Й. Чалий. – К., 1982. – 254 с. 
8. Огульчанський О.Я. Вітрів Кут: Повість. – К.: Молодь, 1959. – 59 с.  
9. Огульчанський О.Я. Знахідка на все життя: Повісті для серед шкіл. віку / 

Рецензент та автор післямови Б.Й. Чалий. – К.: Веселка, 1982. – 254 с. 
10. Огульчанський О.Я. Скарб Солоного лиману: Повісті для серед шкіл. 

віку. – К.: Веселка, 1986. – 198 с. 
11. Огульчанський О.Я. Степовий університет // Запорізька правда. – 1972. –

29 березня. – С. 3. 
12. Огульчанський О.Я. Як сплять дельфіни: Повість для серед. шкіл. віку. – 

К.: Молодь, 1979. – 69 с. 
13. Чалий Б.Й. Зелені острови творчості Олексія Огульчанського // Огуль-

чанський О.Я. Знахідка на все життя: Повісті для серед. шкіл. віку / Ре-
цензент та автор післямови Б.Й. Чалий. – К.: Веселка, 1982. – С. 247-252. 

14. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – Львів: Світ, 1990. – 
Т. 1. – 319 с. 

 



191 

Архівні матеріали 
 

1. Архів Олексія Яковича і Катерини Миколаївни Огульчанських. – 
Особистий архів дослідника. 

2. Матеріали фондів Бердянського краєзнавчого музею. – Теки № 15 НВ, 19, 

19 А, 469 А, 2 НД. 
3. Тихонова Н. Висновок редактора видавництва «Молодь» на рукопис 

повісті О. Огульчанського «Бухта солодкого коріння». – Особистий архів 

дослідника. 
 

 
 
 
Ольга Дмитрівна Будугай 
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(Уривок) 

 
У полі зору дитячого письменника перш за все перебуває юний герой. 

Але він тісно взаємодіє з дорослими, сам прагне швидше подорослішати і 

стати самостійною особистістю. У першу чергу дитина спілкується з батька-
ми й учителями. В. Сухомлинський підкреслив: «Історія поклала на батьків 

головну відповідальність за виховання власних дітей, організацію життя 

родини, визначивши їх як найперших і незамінних вихователів у житті 

кожної людини» [4, с. 100]. Широкий показ життя школярів неможливий і 

без заглиблення в тонкощі взаємин учнів та педагогів.  
Аспект специфіки образів дорослих у пригодницько-шкільній повісті 

1960-1980-х років ще не ставав предметом детальних студій, оскільки в 

творах для дітей у першу чергу розглядалися образи головних юних 

персонажів. Цей період можна вважати часом утвердження шкільної повісті в 

українській літературі. […] 
Кожен дитячий прозаїк творить характери представників старших 

поколінь, враховуючи здобутки етнопедагогіки та власний досвід, орієн-
туючись на свій ідейний задум. Образи дорослих у пригодницько-шкільній 

повісті несуть важливе ідейне навантаження. «Історико-педагогічний досвід 

показав, що справжнє шкільництво ґрунтується на супрязі наукової 

педагогіки з педагогікою народною» [3, с. 215]. Для прикладу проаналізуємо 

образи дорослих персонажів повістей зазначеного періоду українського 

прозаїка О. Огульчанського. 

                                         
128 Друкується за публікацією: Ольга Будугай. Образи дорослих у пригодницько-шкільних повістях 

1960 – 1980-х років / Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К.: 

Міленіум, 2007. – 334 с. – С. 13-22.  
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О. Огульчанський виводить цілу плеяду різноманітних образів 
дорослих. Серед них немає абсолютно ідеальних, але в характері кожного з 

них читачі можуть запозичити щось цінне. Ці образи розкриваються в уяві 

читача не одразу, вони подаються в розвитку.  
Письменник активно вдається до засобів індивідуалізації героїв, наді-

ляє їх різними життєвими уподобаннями, звичками, рисами зовнішності, 

якостями характеру, особливостями мови. Така художня манера сприяє 

вихованню спостережливості, дає дітям поняття про багатовимірність, 
неоднозначність вдачі кожної особистості, навчає бути уважним, цінувати 

індивідуальність. 
У повісті О. Огульчанського «Жаб’ячий цар» автор виразно показує 

тісну взаємодію представників різних поколінь. На прикладі еволюції 

стосунків удови тітки Марфи та її сусіди – школяра Олекси – письменник 

ілюструє діалог дитинства й зрілого віку.  
Спочатку читач з деякою неприязню сприймає цю крикливу жінку на 

прізвисько Талалайчиха, яка часто сварить свого півня Гусара, лає козу. 

Справжні, глибинні якості на перший погляд неприємної людини автор 
показує через ніжне Марфине ставлення до груші, що серед тітчиного 

подвір’я росла одна. Жінка називала її рідною сестричкою, бо її батько 

посадив грушу саме у Марфин день народження. У квітні груша пишно цвіла, 

«ставала схожа на білу пухнасту хмарину», а тітка святкувала їх спільний 

день народження [2, с. 104]. 
У ставленні Марфи до груші автор розкриває позитивні риси характеру 

героїні. У свій день народження «ще на світанку вона приносила з Далекої 

криниці смачної джерельної води, поливала грушу і голосно приказувала: 

«Пий, сестро, водицю з далекої криниці. Це мій тобі дарунок на сьогод-
нішнім нашім з тобою святі» [2, с. 105].  

Таке шанобливе ставлення до дерева є свідченням закладених 

пращурами і виплеканих рідними батьками героїні особливостей україн-
ського світогляду – антеїзму, кордоцентризму.  

Свою долю героїня зіставляє з життям улюбленого дерева. Іменинниця 

ставила під грушею стіл, накритий білою скатеркою, а на столі – пиріжки, 

мед, грушевий узвар у кухликах. «Сама тітка ставала у ці дні невпізнанна: 

неговірка і трохи сумовита. У святковій білій сукні сиділа вона поруч зі 

своєю сестричкою-красунею… На вітання тітка Марфа чемно кланялась і 

відповідала одне і те ж: «Спасибі вам, добрі люди, дорогі мої односельці. Ми 

щасливі з моєю зеленою сестричкою» [2, с. 105].  
Улюблену тітчину грушу вподобала сорока й почала вити на дереві 

гніздо й насиджувати яйця. Тітка Марфа хотіла зруйнувати гніздо рогачем, 

щоб сорока не забруднювала грушу. Але потім пожаліла «птаху-матір».  
Після того, як сорока загинула у двобої зі щуром, Талалайчиха сама 

почала годувати сороченят кашею. Коли тітці доводилося йти працювати на 

ферму, вона просила Олексу давати їжу пташенятам. Марфине людяне 

ставлення до живої природи показало не тільки сусідським дітям, але й 

іншим односельцям кращі риси її вдачі.  
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Тітка Марфа багато в чому нагадує звичайну сільську жінку, наділену 

багатьма типовими рисами: добротою, працелюбністю, спостережливістю, 

допитливістю тощо. До індивідуальних рис характеру можна віднести 

наполегливість у досягненні мети, непосидючість, галасливість, жалісливість, 

які письменник розкрив завдяки засобам індивідуалізації, через портрет 

героїні, її дії та колоритну мову. 
У повісті О. Огульчанського «Знахідка на все життя» хлопчик 

Славко контактує з такими дорослими: рідним дідом Опанасом Сіроштаном, 

селекціонером Іваном Федоровичем, бригадиром дядьком Коко (Костем 

Костьовичем), водієм-вусанем дядьком Юхимом, дідом Софроном-чучель-
ником, «пострахом усіх розбишак» прибиральницею тіткою Веклою, 

директором школи Остапом Івановичем, фізруком Степаном Омеляновичем, 

агрономом Іваном Івановичем, куховаркою тракторної бригади тіткою 

Галиною, художником Панасом Петренком, головою колгоспу Василем 

Яковичем, дядьком Рудим Семеном.  
Кожен із цих персонажів додає творові своєрідності. Автор часто 

вдається до засобів гумору, це видно навіть з імен та смішних прозвисьок 
дорослих (дядько Коко). Особливо важливим для формування характеру 

онука є вплив діда Опанаса. Найперша його вимога – доводити розпочату 

справу до кінця, не піддаватися зневірі в разі тимчасових негараздів – 
допомагає хлопцеві витримати ряд випробувань.  

У прозі для дітей особливе моральне навантаження носять саме дідусі й 

бабусі. Не випадково народна педагогіка підтверджує, що для батьків їхня 

дитина – це остання лялька, а для дідів та бабусь – перша справжня дитина.  
Накопичивши особливо цінний досвід, ці дорослі підбирають 

оптимальні шляхи його передачі юній зміні. Матері й батьки зайняті на 

роботі, мають менше часу для спілкування з дітьми, їм інколи бракує досвіду 
у вирішенні складних морально-етичних питань. Вони частіше виконують 

функції матеріального забезпечення дитини, контролю її поведінки.  
В ставленні до дітей батьків проглядається більше категоричності, 

суворості, вимогливості. Дідусі й бабусі здатні віддати онукам максимум 

ласки, уваги, більш гнучкі й делікатні у поводженні з ними. У всіх випадках 

бувають і винятки, нестандартні ситуації, про які теж згадують автори 

зазначених творів. М. Стельмахович констатує, що «за добрими народними 

традиціями, активними вихователями дитини є всі інші члени родини – 
бабуся, дідусь, сестри і брати. Поведінка кожного з них впливає на 

формування характеру дитини. Особливо вагомий вклад у виховання дітей 

вносять представники старшого покоління – бабуся і дідусь У душах онуків 

вони на все життя залишають помітний слід» [3, с. 112]. 
Варто наголосити на такому факті: літературні редактори видавництв 

зауважували О. Огульчанському, що в його творах зустрічається багато дідів 

(наприклад, редактор Л. Залата в рецензії на рукопис повісті «Скіфське 

джерело»). Відповіддю на цей закид може служити факт, що письменник 

дуже виважено підходив до таких образів і прототипами їх служили реальні 

неординарні особистості, з якими автор тісно спілкувався, набував досвіду.  
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Як активний збирач краєзнавчого матеріалу, О. Огульчанський звик 

спілкуватися з бувалими людьми старшого покоління. Для нього було 

природним і спілкування гуртківців з літніми людьми. Тому образи досвід-
чених дорослих поважного віку в його творах є виправданим явищем. 

Образи дорослих письменник змальовував з реальних прототипів 

краєзнавців Приазов’я. Він додавав до рукописів повістей у видавництва 

листи з поясненням ходу реальних подій та іменами земляків-краєзнавців, які 

надихнули його на написання твору.  
У 1959 році в листі до «Дитвидаву» О. Огульчанський писав, що в 

основу повісті «Таємниця Сухої балки» покладено історичні документи, 

археологічні знахідки й легенди, популярні в Приазов’ї. Окремі персонажі 

повісті взяті з життя. Наприклад, літописець дід Баляба жив у селищі 

Куликова Балка на березі Азовського моря. Його літопис, над яким він пра-
цював більше, ніж піввіку, використовується вченими Ленінграда, Севас-
тополя, Харкова [1].  

А «в образі дідуся героя повісті Генки показаний садівник-мічурінець 

колгоспу «Дружба» Кузьма Зиновійович Зубко, за ініціативою якого був 

вирощений величезний сад на землях, що споконвіку вважалися неродю-
чими. Мешкає К. З. Зубко в селі Осипенко на Бердянщині» [1].  

Для сучасного читача знайомство з такими персонажами є особливо 

цінним, оскільки зараз діти й онуки мешкають здебільшого окремо від 

найстарших родичів, бачать їх епізодично. Онуки мають менше можливостей 

переймати багатий досвід бабусь і дідусів. […] 
На нашу думку, героїв-дорослих у пригодницько-шкільних повістях 

можна умовно розділити на три типи:  
1. Педагоги, науковці та інші наставники, які організовують навчання 

й дослідницьку роботу школярів. Вони керуються у своїй діяльності новими 

досягненнями науки, прагнуть крокувати в ногу з часом і заохочують до 

цього учнів. Трапляються й учителі, які не можуть налагодити взаємини зі 

школярами.  
2. Батьки та інші старші родичі школярів. Для дитини батько й мати є 

взірцями поведінки дорослої людини в соціумі, а представники найстаршого 

покоління – носіями етнопедагогіки. Оскільки серед родичів дитини можуть 

бути різні стосунки, по-різному вони можуть ставитися й до дитини.  
3. Сусіди та сторонні щодо дитини дорослі дають поради, оцінюють 

поведінку та успіхи дитини. Можуть бути як доброзичливими, так і 

байдужими чи ворожими до юних героїв. 
Отже, у повістях О. Огульчанського спостерігаються різні типи 

дорослих. Прототипами образів творів О. Огульчанського часто служили 

реальні досвідчені краєзнавці зрілого віку. […] Одним із найвагоміших 

ідейних здобутків письменника, який вводять у канву пригодницько-
шкільної повісті позитивні образи дорослих, є розкриття ідеї тяглості, 

наступності поколінь, невмирущості національних духовних надбань.  
Щодо негативних персонажів дорослих, з якими доводиться мати 

справу дитині, вони спонукають її до пошуків виходу зі складних життєвих 
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ситуацій. Поведінка підлітків є результатом впливу на їх свідомість цілого 

ряду чинників. Приклад дорослих – один із найвагоміших серед них.  
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Ольга Дмитрівна Будугай 
 

Аксіологічно-діалогічне прочитання повісті для дітей  

Олексія Огульчанського «Скарб Солоного лиману»129  
 

Постановка проблеми. У 2012 році юний український читач отримав 

гарний подарунок від видавництва «Грані-Т»: книгу повістей для середнього 

шкільного віку О. Огульчанського, видану до 100-річчя автора. Збірку склали 

твори «Скарб Солоного лиману» та «Дарунок Кніповича», які в 1986 році 

опублікувало видавництво «Веселка».  

Передмову до нового видання під назвою «Скарби рідної землі» 
підготувала письменниця-землячка О. Огульчанського Галина Миколаївна 

Малик. На нашу думку, обом творам зазначеної збірки притаманні жанро-

твірні ознаки пригодницько-шкільної повісті.  

В українській літературі для дітей цей жанровий різновид повісті став 

помітним явищем культури 1960-1980-тих років, яке доцільно розглядати 

саме в діалогічних зв’язках з важливими сферами гуманітаристики: педагог-

гікою, віковою психологією та ін.  

Зробимо спробу з’ясувати специфіку сприйняття зображеного автором 

світу юного героя-школяра, що художньо віддзеркалює реальний світ 

змальованих О. Огульчанським підлітків другої половини ХХ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняну й зарубіжну 

дитячу прозу в різні періоди літературного процесу досліджували Георгій 
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Олександрович Бандура, Ірина Євгеніївна Бойцун, Віталій Григорович 

Дончик, Уляна Святославівна Гнідець (Баран), Антоніна Іванівна Гурбан-

ська, Микола Григорович Жулинський, Сергій Семенович Іванюк, Тетяна 

Богданівна Качак, Любов Миколаївна Кіліченко, Віктор Андрійович Кос-

тюченко, Володимир Пилипович Моренець, Ігор Павлович Мотяшов, 

Всеволод Якович Неділько, Е. Огар, Лілія Миколаївна Овдійчук, Ігор Воло-

димирович Папуша, Григорій Матвійович Сивокінь, Наталія Сидоренко, 

Микола Йосипович Сиротюк, Михайло Федотович Слабошпицький, 

Анатолій Григорович Шпиталь та інші науковці.  

Втілений у дослідженні підхід до аналізу прози 1960-1980 -х рр. 

суголосний виховним концептам теорій Яна Амоса Коменського, Василя 

Олександровича Сухомлинського, Костянтина Дмитровича Ушинського, 

Григорія Григоровича Ващенка, принципам педагогічної деонтології130, 

етнопедагогіки, родинної педагогіки. Здійснити об’єктивну реінтерпретацію 

творів віддаленого в часі періоду, до того ж адресованих дітям, неможливо 

без урахування особливостей рецепції пригодницько-шкільних повістей.  

Сучасні науковці загострюють увагу на залежності характеру впливу 

художнього твору від психологічних особливостей окремого реципієнта та 

соціально-історичної епохи, в якій сформувався читач.  

Аналізуючи доробок представників школи рецептивної естетики Ганса 

Роберта Яусса та Вольфганга Ізера, літературознавець Іван Михайлович 

Фізер наголосив, що для прихильників цього теоретичного спрямування 

«притаманне зміщення уваги із проблем творчості та літературного твору на 

проблему його рецепції або, інакше кажучи, із рівня психологічної, 

соціологічної або антропологічної інтерпретації творчої біографії, на рівень 

сприймаючої свідомості. Рецептивна естетика надає привілей читачеві у 

парадигмі «текст / читач» і наділяє його когнітивною та ефективною 

здатністю творити з цього тексту власний текст» [9, с. 347].  

Специфіка рецепції юним читачем твору для дітей – проблема 

малодосліджена і багато в чому залежить і від того, наскільки близькими або 

віддаленими для розуміння дитини постають зображені в тексті явища.  

У праці В. Ізера «Процес читання: феноменологічне наближення» 
підкреслено, що «твір є щось більше, ніж текст, тому, що текст оживає тільки 

тоді, коли він реалізується, і крім того, ця реалізація в жодному разі не є 

залежною від індивідуальних рис читача – ця залежність зумовлюється 

різними зразками тексту» [1, с. 349].  

В. Ізер показав, що тільки в процесі взаємодії спільних зусиль автора і 

адресата можливе справжнє життя твору: сходження в одній точці тексту і 

читача започатковує екзистенцію літературного твору, і це сходження ніколи 

не можна точно передбачити, але завжди воно повинне залишатися 

можливим для здійснення, оскільки не ідентифікується ні з текстуальною 

дійсністю, ні з уподобаннями читача. Таким чином, діалог автора, самого 
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тексту, його героїв і читача творить нове мистецьке явище.  

Мета статті – показати аксіологічний рівень, виховну цінність героїв 

твору «Скарб Солоного лиману», змальованих О. Огульчанським, особивості 

дитячої рецепції досліджуваного тексту. Основою для показу специфіки 

сприйняття пригодницько-шкільних творів юними читачами може стати 

рецептивна естетика.  

У дослідженні читацької рецепції повістей доцільно спиратися на робо-

ту з дітьми в руслі діалогу, оскільки це поняття, на думку знаного методиста 

Ганни Леонідівни Токмань, «широко використовується в педагогіці і в 

літературознавстві як одне із засадничих у тлумаченні процесу навчання і 

розумінні літературного твору» [8, с. 49].  

Ефективним виявився також власний читацький і педагогічний досвід, 

стали в пригоді результати безпосереднього спілкування з юними читачами, з 

працівниками дитячих бібліотек, видавництв і центрів дитячо-юнацької 

творчості.  

Виклад основного матеріалу. Максим Горький слушно назвав літера-

туру «людинознавством», оскільки мистецтво слова здатне художньо пока-

зати людську особистість у всій її багатогранності. Окрім дидактичної, есте-

тичної, комунікативної, моделюючої, пропагандистської мети, література має 

також не менш важливу оцінну (аксіологічну) або ціннісну функцію.  

На думку Романа Теодоровича Гром’яка, Юрія Івановича Коваліва, 

Василь Іванович Теремка, «аксіологія131 – в літературознавстві та мистецтво-

знавстві – вчення про художні цінності. На основі розуміння природи худож-

ніх цінностей літературознавці розробляють теорію літературної критики, 

сприймання та інтерпретації творів літератури, їх функціонування серед 

різних читацьких кіл» [4, с. 24].  

Самобутню і яскраву сторінку в історію української дитячої літератури 

вписав відомий бердянський краєзнавець, автор ряду прозових творів Олексій 

Огульчанський (30.03.1912 – 13.08.1996), який народився на хуторі Огуль-

чанському під містом Луганськом, а не в самому Луганську, як зазначено у 

всіх біографічних джерелах. Про цей факт розповів Олексій Якович.  

Як з’ясувалось, у ті часи доводилось замовчувати цю деталь біографії, 

оскільки походити з родини досить заможних батьків (власників хутора) було 

вельми небезпечно. Аби уникнути утисків з боку представників радянської 

влади, велика родина Огульчанських згодом переїхала до Бердянська, де її не 

знали. 

Працюючи все життя серед дітей і молоді, він добре знав запити і 

проблеми підростаючого покоління. Піклувався про моральне здоров’я дітей 

і юнацтва, прищеплював їм дбайливе ставлення до всього живого, керував 

роботою краєзнавчого гуртка при міському будинку піонерів, мав досвід 

роботи журналіста і наукового співробітника Бердянського краєзнавчого 

музею.  

Вихованцям О. Огульчанського на все життя запам’яталися цікаві 
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дитячі туристсько-археологічні експедиції по рідному Приазов’ю. В одному з 

таких походів до Ногайська (тепер місто Приморськ Запорізької області) в 

літню пору 1940 року гуртківці знайшли на березі моря кістки південного 

слона, що жив у цих краях ще задовго до мамонтів понад мільйон років тому. 

[…] Ця історія стала згодом сюжетом однієї з найкращих повістей письмен-

ника «Вітрів Кут» (1959). 

Із особистого спілкування з дочкою письменника Мариною 

Олексіївною стало відомо, що в гурток до О. Огульчанського у складні роки 

після Другої світової війни приходили діти фронтовиків, котрі втратили 

батьків. Деякі з них, особливо хлопчики, переймали в розумного педагога 

досвід, якого вони були позбавлені в родині в роки пережитого лихоліття.  

Через сприйняття природи рідної землі наставник прищеплював вихо-

ванцям високі моральні цінності. Перевірений життям педагогічний досвід 

керівника гуртка на прикладах із життя юних героїв передавався більшому 

колу реципієнтів через сторінки пізнавальних і естетично привабливих 

повістей.  

Найбільшою цінністю в педагогічній парадигмі письменника передусім 

була його синівська любов до рідного краю. О. Огульчанський пере давав її 

членам гуртка юних краєзнавців власним прикладом. Із кожної експедиції, з 

кожного походу черпав дослідник сюжети своїх творів.  

Б. Чалий ділився своїми читацькими враженнями від цих повістей: 

«Віяло від свіжих сторінок гарячою любов’ю до кожного деревця, кущика на 

шляху, придорожньої билинки. Під збільшувальним склом ніжності до 

всього живого простий муравлик чи луговий коник здавався справжнім ди-

вом, казковим створінням» [10, с. 250]. 

У розмові із запорізьким журналістом І. Науменком письменник 

ділився, що йому часто дорікали тим, що в його творах бракує «негативних 

типів» , тобто хуліганів, бешкетників, які завдають багато клопотів батькам, 

вчителям, міліції. «Що ж, знаю, є такі, – погодився Олексій Огульчанський. – 

Але за багато років пересвідчився, що поганих дітей немає. Є просто різні 

характери і різні обставини, в яких росте дитина. У моєму гуртку краєзнавців 

були й такі, котрих називали «важковиховуваними». Однак досить було їх 

чимось зацікавити, підбадьорити добрим словом, тобто знайти ключ до душі 

дитячої – і вони мінялися на очах. З них виростали прекрасні люди, ставали 

відомими в країні...» [5, с. 6]. 

У повісті «Скарб Солоного лиману» розділ «Мертва голова – наш 

гість» виконує функцію експозиції. Головні герої-семикласники товаришу-

ють, але пізнавальні інтереси мають різні. Читач дізнається, що найбільшою 

цінністю для Ірвика (Ігоря Рваника), «типового акселерата», є природні 

скарби царства мінералів. Роль наратора автор відвів однокласникові Ірвика 

Сергієві Гарбузу, якого дивує таке захоплення: «Мій друг залюблений, навіть 

соромно сказати, у глину, пісок та нікчемні крем’яхи... Мене аж сміх 

розбирає, коли він милується своїми знахідками. Що то за краса?» [7, с. 15].  

Сергієві ж більшою цінністю видається світ комах: «Кожен, мабуть, 

бачив, як ширяє в повітрі строкатий махаон, або стрімко летить, сердито 
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зумкаючи, волохатий джміль. Оце краса! От чому, коли ми крокуємо десь за 

селом, а ми ой як полюбляємо мандрувати, завжди дивимося в різні боки. 

Ірвик розгляда землю, а я, задерши голову, небо» [7, с. 15].  

Улюбленими героями письменника найчастіше ставали хлопці-

підлітки, допитливі, жваві, цікаві до всього нового, кмітливі, майстерні на 

всілякі витівки любителі гумору.  

Автор не ідеалізує своїх героїв, вони живі й безпосередні, адже 

прототипів цих персонажів він зустрічав у своєму повсякденному житті, 

знаходив у процесі педагогічної діяльності, спостережень. Тому його 

персонажі-семикласники Сергій та Ігор наділені переконливими рисами 

непосид: «Хоч би яка халепа не сталася в нашому сьомому класі, звинуватять 

у ній обов’язково нас. Ну, приміром, у когось під партою закумкає жаба, 

заскавчить песенятко або звідкілясь випурхне горобець – винен лише я або 

мій найліпший друг Ігор» [8, с. 13].  

Однак автор приділяє більше уваги хронотопу Лукомор’я, аніж школи: 

«Живемо ми в Липівці, селі, що лежить на кордоні між степом і морем. Від 

назви нашого села, здається, іде дух лісу, запашного меду, а насправді 

ніякого лісу в нас немає. Навкруги – степ, на півдні видніється луговина, 

серед якої синіють блюдця великих і малих лиманів та озер, зеленіють 

очерети, а ген-ген на видноколі мерехтить смужечка Азовського моря» [7, 

с. 16].  

Розділ «Притулок Артеміди» переносить читача у місцевість Вербо-

хмару, де за порадою вчителя Івана Дем’яновича хлопці мають спіймати для 

шкільної зоологічної колекції комаху з назвою мертва голова. Від педагога 

вони дізналися, що мертва голова є одним із найбільших метеликів Європи. 

«Він сильний, витривалий. Вітер ніколи не жене його, як падолист... Дуже 

полюбляє мед, притулку шукає в дупластих деревах, де навколо багато 

рослин із родини пасльонових» [7, с. 15].  

Із великої кількості інформації про комаху чи рослину, якою вільно 

володіє ерудований автор, він обирає для подачі у творі найцікавішу, 

найсуттєвішу. До того ж вкладає її в уста досвідченого персонажа, а не подає 

від себе. А найоригінальнішу рису мертвої голови допитливі шукачі скарбів 

природи відкривають самі: виявляється, цей метелик пищить.  

Такі деталі зацікавлять читача будь-якого віку (як тут не згадати про 

одну з найважливіших заповідей К. Чуковського, на думку якого, твір, 

написаний для дитини і для самої дорослої людини теж має бути справжнім 

мистецтвом). Юний читач відкриває цю цікаву подробицю разом зі своїми 

ровесниками з повісті, за результат пошуків хлопців він уболіває, чекає 

розв’язки. Так автор зацікавлює, інтригує адресата твору.  

А. Козлов слушно акцентує на тому, що персонаж літературного твору 

є «неминучим породженням і втіленням або своєрідним мінімумом 

авторської системи духовності, навіть цілісною і чітко визрілою концепцією 

(або хоча б гіпотезою, програмою, побажанням чи ще якимось варіантом 

нової системи духовних цінностей)» [3, с. 87]. Мимоволі читач і себе ставить 

на місце школярів, вступає в уявний діалог з ними, вгадує можливий фінал 
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розказаної історії, переймає їхній досвід.  

У прозі для дітей і підлітків аксіологічний рівень твору виявляється 

через моральні переконання й вчинки юних персонажів. У творах 

О. Огульчанського пошана до всього живого тісно переплетена з повагою до 

дорослих, які передають секрети професій моря, степу, з пошаною до батьків, 

які чесно трудяться на рідній землі. Так, герої повісті «Скарб Солоного 

лиману» допомагають єгереві Карпові на березі Азовського моря рятувати 

камачку – молодь кефалі.  

Дядько Карпо пояснює, що влітку західний вітер пунент «кидається... 

на затоку, мов розлютований вепр-сікач. ...Пунент зганяє рибчинок на 

мілини, часто-густо відокремлює ті мілини од моря піщаними пересипами. 

Рибки потрапляють у пастки-калюжі. Отамечки їх і хапають ворони» [7, 

с. 21]. Камачку врятували, з’єднавши калюжі рівчаками з морем. Діти добре 

засвоїли цей урок милосердя.  

На думку В. Ізера, «літературний текст повинен бути задуманий так, 

щоб заанґажувати уяву читача до процесу творення речей, що знаходяться 

поза ним, заради нього самого, заради читання, яке приємне тільки тоді, коли 

активне і творче. У цьому процесі творчості текст не повинен заходити ні 

надто далеко, ні надто близько, бо слід зауважити, що нудьга і 

перенапруження утворюють межі, поза якими читач залишає поле гри» [1, 

с. 350].  

Пригодницько-шкільні повісті О. Огульчанського часто виступають 

таким художнім текстом, який розглядається не як замкнуте в собі ціле, а як 

таке діалогічне висловлювання, яке з самого початку зорієнтоване на певний 

тип читацького сприйняття, вбирає його в свою художню структуру як 

значущий фактор, дійову передумову естетичного сприйняття.  

Не випадково учні Олексія Яковича були вдячні педагогові за його 

«степові університети». Сам письменник говорив, що прагнув пояснити дітям 

цінність кожного елементу в природі, оскільки природа – не якесь хаотичне 

нагромадження, а розумне угрупування, де існують свої закони. І якщо 

якийсь із компонентів цього угрупування знищити, то й трапиться те, що 

буває з годинником, коли з його механізму витягти якесь коліщатко.  

Висновки. Аксіологічна функція творів для дітей є особливою. Без 

нав’язливого моралізаторства художньо вартісні книги формують у юної 

особистості поняття про те, «що є добре і що таке погано» . Прикметним є те, 

що в прозі й поезії для дітей ціннісна функція літератури тісно поєднана з 

дидактичною. Вони обидві дуже актуальні, оскільки мусимо констатувати, 

що на початку ХХІ століття викривлення істинних цінностей стає особливою 

злободенною проблемою.  

У творчості О. Огульчанського тема природи тісно переплелась з 

елементами пригодницького жанру. Актуальність оповідань і повістей 

письменника з часом ще більше зросла, оскільки ще гостріше постали перед 

людством підняті краєзнавцем екологічні проблеми.  

Як і інші дитячі письменники, О. Огульчанський у доступній і 

художньо вартісній формі доніс читачеві перевірені часом істини, які 
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складають основу християнської моралі. Дитячі автори показують складні 

моменти побудови основ системи цінностей дитини-персонажа. У прозі й 

поезії для дітей ціннісна функція літератури тісно поєднана з дидактичною.  

Отже, вважаємо, що в подальших наукових дослідженнях ефективним 

може стати компаративне аксіологічно-діалогічне прочитання творів для 

дітей українських і зарубіжних письменників. 
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Валентина Ростиславівна Вздульська132 
 

Олексій Огульчанський: досвід перепрочитання133 
 
До сторіччя з дня народження українського дитячого письменника 

Олексія Огульчанського «Грані-Т» перевидали дві повісті автора. Повер-
нення малодоступної сьогодні класики вітчизняної дитліт – це вже неабияка 

подія в Україні, скупій на подібні видання.  
Поза тим книжка «Скарб солоного лиману» заслуговує на увагу читача 

ще й тому, що ми отримуємо унікальну нагоду перепрочитання класика в 

сучасному контексті. І з подивом виявляємо, наскільки актуально й суго-
лосно він звучить поза соцреалізмом.  

Для маленьких читачів твори О. Я. Огульчанського – цього унікального 

знавця моря, приморської флори й фауни, який все життя, за його словами, 

прищеплював дітям «бацилу непосидючості й дослідництва» – можуть стати 

справжнім відкриттям. 
До «Скарбу Солоного лиману» увійшли однойменна повість, а також 

твір «Дарунок Кніповича». Обидва тексти раніше виходили друком у 

видавництві «Веселка» 1986 року.  
У повісті «Скарб Солоного лиману» йдеться про пригоди двох 

непосидючих друзів Ірвика та Сергія, жителів села Липівка на кордоні між 

степом та Азовським морем. Любителі природи вирушають до лиману на 

пошуки рідкісного, найбільшого в Європі метелика.  
Це стає початком дивовижних і відважних пригод: Ірвик і Сергій 

переживають нічну атаку штормового вітру – пуненту, рятують від загибелі 

молодь кефалі, але найголовніше – знайомляться з дивовижною людиною – 
місцевим єгерем. Дядько Карпо та його пес Шалапут стають їхніми 

провідниками в Очеретяній республіці – таємничому буйстві природи з 

численними й загадковими жителями. 
Головний герой «Дарунку Кніповича» – Юрко з села Тополівка, 

розташованого на косі. Покійний нині дідусь-рибалка втаємничив онука в 

«цехові» знання про море, його мешканців, передбачення погоди та секрети 

рибальської справи.  
Разом із гостем – степовиком Мишком – хлопчик має змогу перевірити 

свої майже герметичні знання на практиці. Підлітки починають зі звичайної 

рибалки та спостерігання за місцевою природою, але невдовзі потай від 

дорослих вступають в боротьбу за врятування мальків цінної риби від 

морських хижаків.  
Як і в першій повісті, перед читачем постає казковий незнаний світ – на 

цей раз світ підводний. Крім того на героїв чекає подорож на цвинтар 

                                         
132 Валентина Вздульська (29 серпня 1983, м. Фастів, Україна) – українська дитяча письменниця, 

редактор, літературний оглядач, співзасновниця сайту про дитячу літературу «Казкарка» та 

щорічного «Рейтингу критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року». 
133 Відгук на книгу: Олексій Огульчанський. Скарб Солоного лиману. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. 

(Серія Українська дитяча класика). (із Сайту «Казкарка», 22.03.2012) 
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дельфінів, знайомство із загадковим, майже билинним дідом Мореписцем, і 

розкриття таємниці дивовижної людини – Кніповича.  
Перед сучасними дітьми, багато хто з яких далекий від природи, 

відкривається новий, незнаний і безмежно захопливий світ приморської 

флори й фауни. 
Не вперше для себе в цих цілковито реалістичних повістях автор 

використав казкову, міфологічну матрицю. Наприклад, раніше, у повісті 

«Знахідка на все життя»(1982) О. Я. Огульчанський, розповідаючи про 

пошук селекціонером унікальних зернин пшениці, наслідував сюжетну 

модель із казок про Кощія Безсмертного, життя якого ховалося в голці, голка 

– в яйці, яйце – в качці і так далі.  
Безцінні зернинки нового сорту – джерело життя – доводиться шукати 

то в хом’ячковій норі, то в шлунку загиблого українського «страуса», але 

зрештою школяр Славко Сіроштан знаходить їх у майже чарівному 

металевому «жолуді».  
А от у «Скарбі Солоного лиману» помітне захоплення О. Я. Огуль-

чанського, за фахом викладача історії, античністю. Дупло, в якому ночують 

діти, зветься «Притулок Артеміди», єгер Карпо на своєму човні нагадує 

міфологічного перевізника Харона, а Очеретяне озеро з його таємницями – 
чарівний, майже нетутешній простір.  

Майстерно використовуючи прийом одивнення, письменник змушує 

читача затамувавши подих зустрічати нових і нових персонажів – болотяного 

луня, сірощочиху, галагазку…  
У «Дарунку Кніповича» справжніми казковими страховиськами 

постають морські хижаки – від звичайних сірих бичків до морської лисиці. 

Подолати їх юним героям допомагають «чарівні помічники» дельфіни, але 

найперше – хлопчача відвага. 
Напевно, чи не найбільше сучасного читача вразять у повістях 

О. Я. Огульчанського постаті головних героїв. У своїх текстах письменник 

найчастіше описує пригоди дітей азовських рибалок різних поколінь – 
загартованого люду, що веде із стихією боротьбу за виживання. Їхні діти – як 

і Сергій з Ірвиком чи Юрко з Мишком – з дитинства призвичаєні до суворих 

умов, не бояться лишитися вночі в степу, потрапити в шторм чи зостатися 

без їжі, бо здатні самі про себе подбати.  
В іншій повісті О. Я. Огульчанського «Бухта солодкого коріння» (1973) 

трьох школярів, що каталися на ковзанах, несподівано настигла буря. 

Крижину з дітьми відірвало й понесло в море. Хлопчики не загинули, бо 

вміли подбати про себе та добути в морі поживу. Цілком самостійні, 

загартовані та відважні, маленькі персонажі О. Я. Огульчанського 

сприймаються дуже яскраво. 
Тексти Олексія Огульчанського, безперечно, неоднозначні. З одного 

боку, цей автор цілком вписується в канон соцреалізму, втілюючи у своїх 

творах усі належні «пункти» радянської дитячої літератури: дидактизм, 

домінанту колективного над індивідуальним, прославлення праці й людини 

як підкорювача стихій.  
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Його персонажі, несучи на собі відбиток неоромантичних образів, 

навіть у дитинстві виявляються зразковими будівниками «світлого майбут-
нього», колективного добра.  

Та якщо в інших повістях Огульчанського ці риси набагато опукліші, 

то «Скарб Солоного лиману» та «Дарунок Кніповича» найбільш вільні від 

радянської ідеології та чи не найдинамічніші повісті в доробку автора.  
Тож з погляду суто читацького інтересу вибір творів для перевидання 

цілком обґрунтований. Тим паче, що ці речі в сучасному контексті набувають 

цілковито нового звучання. Батьки або ж дослідники дитячої літератури 

можуть прочитувати повісті О. Я. Огульчанського в контексті екокритики. А 

молодші читачі мають усі шанси підхопити ту саму славнозвісну «бацилу 
непосидючості й дослідництва», про яку так часто говорив автор. 

 

 
 

 
Любов Багацька 
 

Тепер у пригоди від Олексія Огульчанського  
зможуть поринути й сучасні діти134 

 
Перевидання класики – благодатна справа. А особливо коли йдеться 

про перевірену і випробувану не одним поколінням дитячу літературу. У 

кожного народу є книжки, на яких виростали бабусі і дідусі і на яких мають 

виростати онуки. 
Аби не уривати цей ланцюжок, видавництво «Грані-Т» започаткувало 

серію «Українська дитяча класика», в якій видає найкращі твори українських 

письменників – так би мовити, золотий фонд. Всі ці детективи, пригоди, 

мандри і фантастичні історії читати цікаво тому, що вони написані не для 

шкільної програми, а для задоволення і розваги. 
Так вже у нас склалося, що пересічні громадяни, на жаль, мало знайомі 

з творчістю письменників першого ряду. То що вже говорити про авторів 

другого ряду... Останнім часом, щоправда, ситуація дещо змінюється, дедалі 

більше досліджують і видають авторів, мало відомих за радянських часів, 

проте від цього не менш талановитих.  
Ось і в серії «Українська дитяча класика» вийшла книжка такого 

автора. Видавництво «Грані-Т» до сторічного ювілею з дня народження 

дитячого письменника Олексія Огульчанського у книжці «Скарб Солоного 

лиману» перевидало дві його повісті, які до цього друкувалися ще в далекому 

за літературними мірками 1986 році у видавництві «Веселка».  

                                         
134 Відгук на книгу: Олексій Огульчанський. Скарб Солоного лиману. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. 

(Серія Українська дитяча класика). (09.06.2012 – 14:46; http://bukvoid.com.ua/reviews/books/ 
2012/06/09/144654.html) 
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Олексій Огульчанський не прославився престижними преміями й 

нагородами, проте його пригодницькими повістями дітлахи зачитувалися. 

Він усе життя працював із дітьми, водив їх у краєзнавчі походи та експедиції 

по узбережжю Азовського моря. І ці юні дослідники жвавими й живими 

увійшли до пригодницьких повістей Олексія Огульчанського.  
Із дітьми, які не мали змоги взяти участь у поході, краєзнавець ділився 

своїми знаннями про приморську флору і фауну, про скарби рідної землі у 

повістях. Вони стануть неабияким путівником по дивовижному світу при-
роди і для сучасних дітей, які часто позбавлені такого близького спілкування 

з довкіллям в умовах міста. 
Перша повість «Скарб Солоного лиману» знайомить читачів із двома 

друзяками Ірвиком та Сергієм, із села, що лежить на межі степу та Азов-
ського моря, хоч і зветься по-лісовому Липівкою.  

Усю повість хлопчаки полюють на рідкісну мертву голову – 
найбільшого в Європі метелика, – тому й вирушають до Солоного лиману, де 

їх чекає ціла в´язка пригод: порятунок молодняку кефалі, ночівля у великому 

дуплі верби, знайомство з єгерем Карпом та псом Шалапутом.  
Єгер дядько Карпо знайомить хлопців та й читачів із мешканцями 

очеретяної республіки: довгошиєю пташкою сірощочихою, яка будує своє 

кубельце серед озера, качкою, яка виводить каченят у норах хижих тварин, 

ще трапляються їм у мандрівці болотяний лунь, очеретянка-татарниця, 

курочка-ойкотуха, качка-попелюшка...  
Про таке багатство не те що діти, дорослі, мабуть, гадки не мали! Єгер 

вчить відрізняти розбишаку-ворону від трудяги-грака, що так схожі поміж 

собою. Разом із ним хлопці рятують молодняк риби, що зветься камачкою, 

потім стає чуларкою, а ще через рік уже буде кефаллю. Таких тонкощів і 

цікавинок у повісті чимало!  
Друга повість «Дарунок Кніповича» до останнього тримає в таємниці, 

хто ж такий той Кніпович і що то за дарунок від нього. Але від того історія 

Юрка із села на косі, який продовжує справу дідуся і вчиться бути справним 

рибалкою, не менш цікава.  
Хлопцеві у пригоді стає песик Пух зі своїм господарем степовиком 

Мишком, який ніколи не бачив моря. Юрко знайомить Мишка і читачів із 

місцевим побутом, із віруваннями і прикметами.  
Гість зі степу, як і багато хто з нас, не знав, що камка (морська трава) 

не гниє і не горить – справжня вічна трава, яку використовують для 

утеплення тваринницьких ферм.  
А ще хлопчина навіть не підозрював, що баклани годують баб-носарих 

(пеліканів), аби потім, коли їхнє пір´я промокне, приземлитися на бабину 

спину, як на аеродром, і просушити крила.  
Друзяки через «вікно у море» спостерігають за неймовірним і багатим 

підводним світом, знайомлячи з мешканцями моря читачів. А ще скільки 

цікавих легенд, як-от про дельфінячий цвинтар, і різних билин чекає на 

сучасних відкривачів! Ну і без пригод та геройських вчинків тут не 

обійшлося.  
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У повістях Олексія Огульчанського повно дитячого запалу і цікавості 

до всього навколо. А ще віри у справедливість і власні сили. Он як завзято 

Юра та Мишко («Дарунок Кніповича») захищали маленьких камбаляток 

спочатку від сірих бичків, привабивши муляжем дельфінятка дельфінів-
азовок, аби розлякати сірих хижаків, а потім від морської лисиці, яку вони 

прозвали камбалячим вовком.  
Після таких захопливих історій навіть дорослому захочеться кудись 

побігти, копошитися, щось вишукувати і досліджувати. Автор пише так, що 

це цікаво читати. Його історії розповідаються не з позиції дорослої людини, а 

так, як бачать світ юні дослідники, що раз по раз норовлять втрапити у якусь 

халепу. Не дивно, адже автор багато років із такими непосидьками працював.  
Такі приключки, що траплялися з маленькими друзями Олексія 

Огульчанського і лягли в основу пригодницьких повістей, зможуть привити 

непосидючість і цікавість до всього навкруги сучасним дітям.  
Тож ніяких упереджень щодо автора не може бути – радянська 

ідеологія не лишила у цих повістях свого сліду, твори добре сприймаються 

поза соцреалізмом. А своєрідний романтизм дитинства, жага пригод, перемог 

і геройських вчинків притаманні, мабуть, дітям усіх часів.  
 

 
 
 
 

Яна Стогова 
 
Олексій Огульчанський: «Скарб Солоного лиману»135 

 
(Уривок) 

 
Перевидання вітчизняних книг для дітей – це завжди ризикована спра-

ва. Особливо, коли мова іде про реалістичні книги, бо з часом їхня стиліс-
тика, темп, ритм і динаміка перестають відповідати вимогам сучасності. 

Але книга «Скарб Солоного лиману» мене неабияк здивувала і 

потішила. У ній немає нальоту радянщини, її не хочеться відкласти. Навпаки 

– твори, написані задовго до народження теперішньої аудиторії, вражають 

глибокими смислами і цікавими сюжетами.  
Особисто мені захотілося побувати у тих місцях, де відбувається дія, і 

дізнатися, чи насправді там саме так, як описано у книзі; подивитись, чи 

дійсно світиться фосфоричним холодним полум’ям пісок із Солоного лима-
ну, а тополі Чорномора на Тополиній затоці, певно, вже й немає на світі... 

До книги увійшли дві повісті – «Скарб Солоного лиману» і «Дарунок 

                                         
135  Відгук на книгу: Олексій Огульчанський. Скарб Солоного лиману. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. 

(Серія Українська дитяча класика). (30 листопад 2016 at 8:48 PM, http://bookchest.livejournal. 
com/106699.html) 
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Кніповіча». 
Спочатку розповім про повість «Скарб Солоного лиману». Двоє 

школярів поїхали на Солоний лиман. Але не просто так, а в надії упіймати 

рідкісного метелика, найбільшого в Європі, – Мертву голову. 
Друзі дуже різні. Ігор, він же Ірвик, – акселерат-оригінал, наприклад, 

його ранець – то справжній пошарпаний бізон, на якому взимку можна 

з’їхати зі снігового замету. Натомість Сергій, від чийого імені йде оповідь, 

менш розбишакуватий, інтелігентний хлопчик. 
Солоний лиман – це цілий світ зі своїми легендами, історіями і 

символами, одними з яких є величезні кучеряві верби, мисливське дупло з 

написом «Притулок Артеміди», а з нових символів – пес-моряк Шалапут та й 

сам його новий хазяїн, єгер дядько Карпо. 
Читачі дізнаються про сильний західний вітер пунент, який потужно віє 

на затоку і піднімає такі шалені хвилі, що ті утворюють озера далеко від 

берега. У такі пастки потрапляє риба, і якщо її не визволити, то буде біда. 

Разом із дядьком хлопці працюють, воюють із браконьєрами, допомагають 

рибі рятуватися з пасток, хоча раніше останнє робили і без вказівки. Тільки 

прокопали свій перший рівчак до лиману, а не до моря. Що ж з того вийшло, 

дізнаємося лише наприкінці книги, хоча уважний читач здогадується трохи 

раніше, бо натяків автор залишає предостатньо. 
А скільки цікавих тварин і птахів бачать хлопці на своїх канікулах – 

просто не перелічити. Мене ж особливо зацікавило, наскільки мстивими і 

розумними виявились єноти і ворони, які заманили у пастку сміливого 

собаку. 
Ще друзі навчаються не втручатися в життя природи, бо не всяке добро 

призведе до гарних наслідків, і що за свій непослух птахи і тварини можуть 

заплатити життям. У цьому також проявляється реалістичність твору, бо у 

казці все було б геть інакшим. 
Хоча трохи шкрябає прагнення дядька Карпа тотальної дисципліни для 

людей, коли він розповідає хлопцям про життя дикої природи. 
У повісті «Дарунок Кніповіча» оповідь іде також від імені головного 

героя – Юрка, який живе у Тополиній затоці. Ця місцина славна 

довжелезною яскраво-золотою мілиною, на якій ростуть височенні тополі. 
Юрко – дуже цікавий хлопчик. Йому від дідуся дісталась кімната з 

усіма речами, кожна з яких може розповісти свою історію. Особливо чіпляє 

дивний вітровказ – гостроморда риба севрюжка, яка чітко передбачає погоду. 

Та й дідусь багато пережив у своєму житті, про що розповідають його речі. 
Та історії в нашому часі не менш цікаві. Цей твір також «рибний», й 

основна дія починається, коли на косу приїздить Мишко із собакою Пухом. 

Мишко – бровастий очкарик, степовик, зовсім не схожий на Юрка. 
Але невдовзі хлопці потоваришують. Разом вони споглядають за 

життям морських мешканців через вікномор – старий ілюмінатор у морі, і 

вигадують, як врятувати маленьких камбаляток від ненажерливих бичків і 

ската. 
Ця повість теж пізнавальна, бо з неї читач багато дізнається про 
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навколишній світ, а особливо про життя пернатих і морських мешканців 

затоки, яка теж є цілим світом. Наприклад, хто з читачів знає, що дельфіни – 
хижаки і харчуються бичками?.. А про цвинтарі дельфінів, які знаходяться на 

суші?.. 
Читаючи обидві повісті, на деякий час забуваєш про технологізацію та 

комп’ютеризацію сучасного суспільства, думаєш про те, що новітні 

технології у багато чому обмежили людину. У цих повістях відчуваєш смак 

життя, реальності, коли не боїшся потрапити під зливу, можна заночувати у 

дуплі, а головними справами на майбутнє на деякий час стає порятунок 

риб’ячих дитинчат. 
Для героїв твору цілком нормально мати колекцію ґрунтів і займатися 

полюванням на метеликів. А чим пишаються сучасні діти? Кількістю 

пройдених рівнів у комп’ютерних іграх чи знищених монстрів? 
Читаючи ці твори, з головою занурюєшся у реальність, і це дуже добре. 

І не менше я раділа з того, що в книзі зовсім немає переляканих батьків, які 

постійно хвилюються, щоб із їхніми чадами чогось не трапилося. Трошки 

заздриш героям повістей за їхню свободу і відповідальність. 
Наостанок хочу додати, що у цих повістей дуже гарна, образна мова. 
 
Висновок: Рідкісний випадок, коли вітчизняна реалістична книга легко 

переживає свій час і є цікавою прийдешнім поколінням. Це чудова пізна-
вальна книга для дітей. 
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повісті для дітей 1960-1980-х років: Монографія. – Переяслав-Хмельниць-
кий, ПП СКД, 2009. – 160 с. 

33. Будугай О. Особливості інтелектуальної власності автора університетського 

спецкурсу з літературного краєзнавства / Матеріали V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції на тему: «Українознавство як феномен 

історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 135-річчю 

від дня народження Петра Верни / За ред. Л. Мозгової. – Бориспіль: 

ФОП Шевц, 2011. – 276 с. – С. 95-103. 
34. Будугай О. Виховна цінність образу вчителя в українських і зарубіжних 

пригодницько-шкільних повістях для дітей 1970-1980-х років / Гуманітарний 
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35. Будугай О. Будугай А., Глушко Є. Олексій Огульчанський – дослідник і спі-
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ної бібліотеки України для дітей. – 24.01.2012. – www.chl.kiev.ua/key/Books/-
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36. Будугай О. «Університети природи» письменника-краєзнавця Олексія 

Огульчанського: до 100-гріччя від дня народження / Матеріали VІ Всеук-
раїнської науково-практичної конф. на тему: «Українознавство як феномен 

історичного розвитку та державотворення України», присвяченої 80-й 

річниці утворення Київської області / За ред. Л. Мозгової. – Бориспіль : 

ПП Шевц, 2012. –  448 с. – С. 13-26. 
37. Вздульська Валентина Ростиславівна. Олексій Огульчанський: досвід 

перепрочитання / Відгук на книгу: Олексій Огульчанський. Скарб Солоного 

лиману. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. (Серія Українська дитяча класика). 

(із сайту «Казкарка», 22.03.2012) 
38. Багацька Любов. Тепер у пригоди від Олексія Огульчанського зможуть 

поринути й сучасні діти / Відгук на книгу: Олексій Огульчанський. Скарб 

Солоного лиману. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. (Серія Українська дитяча 
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39. Харіна Ольга. Природа Приазов’я та її юні захисники в оповіданні Олексія 

Огульчанського «В нетрях Джубаю». 5 клас / Література рідного краю в 

навчальних закладах Запорізької області: посібник для вчителів і студентів-
філологів / Ред.-упор. С.С. Журавльова, О.І. Харіна. – Бердянськ: БДПУ, 

2013. – 304 с. – С. 144-151. 
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40. Байбара Зінаїда. Олексій Огульчанський – співець природи Приазов’я. 

Флора і фауна в повісті «Скарб Солоного лиману». 6 клас / Література 

рідного краю в навчальних закладах Запорізької області: посібник для 
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41. Андреєва Ірина, Грицан Ганна, Козакова Олена, Свиридова Оксана. Загадки 
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кої області: посібник для вчителів і студентів-філологів / Ред.-упор. С.С. Жу-
равльова, О.І. Харіна. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 304 с. – С. 154-160. 

42. Івко Наталя. Олексій Огульчанський. Повість «Таємниця Сухої балки». 

7 клас / Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області: 

посібник для вчителів і студентів-філологів / Ред.-упор. С.С. Журавльова, 

О.І. Харіна. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 304 с. – С. 160-163. 
43. Пискун Наталія. Прекрасний світ морської природи та її мешканців у 

пригодницькій повісті Олексія Огульчанського «Як сплять дельфіни». 7 клас 

/ Література рідного краю в навчальних закладах Запорізької області: 

посібник для вчителів і студентів-філологів / Ред.-упор. С.С. Журавльова, 

О.І. Харіна. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 304 с. – С. 164-167. 
44. Стогова Яна. Олексій Огульчанський: «Скарб Солоного лиману» / Відгук на 
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– 116 с. (Серія Українська дитяча класика). (30 листопад 2016 at 8:48 PM, 
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45. Будугай О. Аксіологічно-діалогічне прочитання повісті для дітей Олексія 

Огульчанського «Скарб Солоного лиману» / Література. Діти. Час. Вісник 

Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 4. – Рівне : 

Дятлик М., 2013. – С. 26-31. 
46. Будугай О. Будугай А. Історія появи повісті Олексія Огульчанського «Сте-

пова принцеса» у друці / Степова принцеса: пригодницькі повісті. Дилогія 

(для серед. шкіл. віку). – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської 

міської друкарні, 2018. – 168 с.: іл. – С. 3-5. 
47. Будугай О. Будугай А. Олексій Огульчанський як письменник, педагог, 

дослідник Північного Приазов’я / Огульчанський О. Степова принцеса: 

повісті (дилогія) / Олексій Огульчанський. – Мелітополь: Видавничий 

будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 168 с. – С. 139-164. 
48. Голик А.А. Дослідник Північного Приазов'я – О.Я. Огульчанський / Збірник 
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Огульчанського. – Друкується у цьому видання (Т. 3). 
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Звернення про перейменування  
Бердянських центральних бібліотек 

 
До міського голови міста Бердянська 
Запорізької області 
Володимира Павловича Чепурного 
 

Ольги Дмитрівни Будугай 
(жила в Бердянську в 1986-2001 рр.),  
Андрія Олександровича Будугая 
(жив на Бердянщині в 1966-2001 рр.), 
які мешкають за адресою: 
м. Біла Церква Київської області,  
вул. Героїв Чорнобиля, буд. ... кв. ... 

 
Звернення 

Звертаємося до шановного міського голови, бердянських працівників 

культури й освіти, усієї громади міста Бердянська з двома пропозиціями-
клопотаннями, які, на нашу думку, є слушними та актуальними у світлі 

процесів декомунізації й подальшого розвитку національної культури: 
1. Про перейменування Бердянської дитячої бібліотеки (філії № 9) імені 

Аркадія Гайдара, розташованої за адресою: проспект Азовський, буд. 37/9, 

на Бердянську дитячу бібліотеку імені Олексія Огульчанського.  
2. Про надання Бердянській центральної міській бібліотеці, розташованій на 

вулиці Пушкіна, буд. 14, імені Бердянська центральна міська бібліо-
тека імені Трохима Зіньківського.  

З метою пояснення цих пропозицій додаємо обґрунтування заслуг цих 

двох письменників і громадських діячів перед Україною взагалі й Бердян-
ськом зокрема. Ми не один рік поспіль досліджуємо українську літературу й 

займаємося літературним краєзнавством. Маємо наукові напрацювання й 

публікації в наукових виданнях про діяльність цих двох письменників.  
Сподіваємося, що керівництво міста й уся громада погодяться з наши-

ми пропозиціями. Дякуємо Вам за всі позитивні зміни у житті Бердянська. 

Щиро бажаємо процвітання усій Бердянщині й славному Запорізькому 

краєві. 
 

Ольги Дмитрівна Будугай, 
канд. філол. наук, доцент каф. іноземних мов Білоцерківського НАУ; 
Андрій Олександрович Будугай, 
учитель української та болгарської словесності 

 
м. Біла Церква, 24 травня 2018 року. 
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Витяг із протоколу 
 
засідання організаційного комітету, затвердженого розпорядженням міського 

голови від 25 жовтня 2018 року № 391-р «Про створення організаційного 

комітету з розгляду питання щодо присвоєння філіям Бердянської міської 

централізованої бібліотечної системи Бердянської міської ради Запорізької 

області імені Олексія Огульчанського та імені Трохима Зіньківського, 

присвоєння Бердянській дитячій музичній школі Бердянської міської ради 

імені Віри Яківни Сазонової. 
 
31.10.2018 р.                          м. Бердянськ 
 
Присутні: 
 
Голова: Кочубей О. С. 
Заступник голови: Шостак М. О. 
Секретар: Петренко Н. О. 
Члени оргкомітету: Бучна Л. А., Гусак Г. М., Ноздрина Л. Ф., 

Смолянінова Т. В., Філон Н. Г. 
 
Порядок денний: 
 
1. Обговорення питання щодо присвоєння бібліотеці-філії № 9 для дітей 

Бердянської міської централізованої бібліотечної системи Бердянської 

міської ради Запорізької області, розташованій за адресою: пр. Азовський, 

37/9, імені Олексія Огульчанського, відомого дитячого письменника, 

краєзнавця […]; про присвоєння Центральній бібліотеці Бердянської місь-
кої централізованої бібліотечної системи Бердянської міської ради Запо-
різької області, розташованій на вул. Пушкіна, 14, імені Трохима Зін-
ківського, видатного українського письменника, уродженця м. Бердянськ 

на підставі звернення Будугай Ольги Дмитрівни, кандидата філологічних 

наук, доцента кафедри іноземних мов Білоцерківського національного 

аграрного університету, колишнього викладача Бердянського державного 

педагогічного університету, мешканки Бердянська з 1986 року по 2001 рік 

та Будугая Андрія Олександровича, вчителя української та болгарської 

словесності, мешканця Бердянська з 1966  року по 2002 рік, від 27.07.2018 

№ Ко-1682; 
 
Слухали: 
 
Кочубей О. С., керуючого справами виконавчого комітету Бердянської 

міської ради. Були зачитані пропозиції заявників. Запропоновано обговорити 

питання. 
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Виступили: 
 
Шостак М. О., начальник відділу культури виконавчого комітету 

Бердянської міської ради. Було запропоновано підтримати клопотання щодо 

найменування філій централізованої системи. Водночас було зазначено про 

необхідність отримання консультації в юридичному управлінні виконавчого 

комітету Бердянської міської ради стосовно порядку проведення процедури 

найменування філій бібліотек. 
 
Гусак Г. М., директор Бердянської міської централізованої бібліотечної 

системи, яка наголосила про значущість найменування філій бібліотек 

іменами видатних бердянців-письменників. 
 
Постановили: 
 
1. Підтримати звернення Будугай Ольги Дмитрівни та Будугая Андрія 

Олександровича стосовно присвоєння філіям централізованої бібліотечної 

системи імені Олексія Огульчанського та Трохима Зінківського з 

проведенням відповідного оформлення установчих документів при 

погодженні з юридичним управлінням виконавчого комітету Бердянської 

міської ради. Встановити інформаційні дошки на бібліотеках-філіях в 

листопаді-грудні 2018 року. 
 

Голова оргкомітету: підпис О. Кочубей 

Заступник голови оргкомітету: підпис М. Шостак 

Секретар оргкомітету: підпис Н. Петренко 
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Герої творів Олексія Огульчанського 
 

Герої повісті «Країна інкурів» 
 

Артем Якович – головний герой – начальник експедиції, автор твору про 

інкурів; 
Василь Петрович – директор інституту археології;  
Дужий Вепр – ватаг мисливець; 
Зоуго – Провісник волі богів (прозвисько від Іки – Дохла Гієна); 
Кривий Оп – гончар; 
Нок – чужинка-дружина Опа, яка переселилася за Велику Ріку, у Край 

Примар (померла); 
Ремках Ро – печерний ведмідь, старий бог інкурів; 
Рудий Лис – помічник Зоуго, завжди годував богів; 
Рудий Тур – новий бог інкурів, добрий Володар Степу; 
Рус, Прудконогий Сайгак – славетний мисливець і ватаг інкурів; 
Іка – сіроока чужинка, дівчина з Країни Теплих Вітрів; 
Сміливий Тур – батько Прудконогого Сайгака: водив інкурів на небезпечні 

полювання; 
Тимко – радгоспівський бульдозерист; 
 

«археологічний об’єкт» – поховання жінки з приазовської Синьої могили; 
степові володіння інкурів – сягали аж до Великого Озера. 

 

 
 
 

Герої повісті «Вітрів Кут» 
 

Баба Феня; 
Васи́ль Збанду́то – син Про́копа-риба́лки – перейшов у сьомий клас; став 

кремезним широкоплечим моряком у гарному капітанському кашкеті; 
ватага хлопчаків на чолі з Василем Збандуто: Дмитрик Орличенко, товстун 

Петько Безверхий, на прізвисько Калкан, і чорний, як жук, Ваня 

Копчений, прозваний артистом за успішні виступи на шкільній сцені в 

кумедних ролях; 
Гнат Іванович Збанду́то – дідусь Василя: служив мінером на панцернику 

«Очаков»; 
Делегати міжнародного з’їзду палеонтологів; 
Дядько Федір – чорновусий рибалка; 
Капітан пароплава «Аргус»; 
Мати Василя; 
Наглядач у Мамонтовому залі Зоологічного музею; 
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Петро-розбійник – жив у Петровій балці в печері. Грабував він тільки 

багатих панів, різних купців, а чумаків не чіпав. Награбоване добро 

роздавав сиротам і вдовам; 
Прокоп Гнатович – бригадир, батько Василя Збандуто; 
Ра́їса – онука Силантія Абакумовича Перепічки; цікавилася ботанікою; у 

дівчини було світле волосся, заплетене в одну косичку, на дещо 

блідуватому обличчі виділялися великі пустотливі чорні очі. Стала 

білява, струнка, скромно вдягнута дівчина; 
Рідненький – широкоплечий рибалка зі шхуни «Урала» з дещо похмурим 

засмаглим обличчям і кудлатими бровами, з-під яких дивилися добрі 

голубі очі; 
Ростислав Андрійович – науковий співробітник краєзнавчого музею; 
Силантій Абакумович Перепічка – начальник бухти Вітрів Кут. Колись був 

рибалкою, а зараз одамашок136 збирає; 
Только́ Гуси́нський – перейшов у сьомий клас; став юнаком з різьбленими 

рисами обличчя у форменій куртці студента геологічного факультету;  
 

Шустик – чорна з білими кудлатими вухами дворняжка діда Силантія; 
 

Експедиція до Вітрового Кута.  
 

 
 
 

Герої повісті «Знахідка на все життя» 
 

Василь Якович – голова колгоспу; 
Васько Пташка – повненький однокласник Славка. Горобці сідають йому 

просто на плечі, а синиці з рук дзьобають харч. Найзліший псюра на 

нього не гавкне. Книжки та картинки у нього – тільки про пташок; 
Віра Сергіївна – сільська лікарка. Вона була молоденька, зовсім дівча; 
Галина – куховарка у тракторному стані в сусдньому селі Матвіївка; 
Ганна Пилипівна – учитель біології; 
дядько Юхим – шофер, завзятий колгоспний природолюб, який допомагав 

перевезти металобрухт; 
Іван Іванович – сільський агроном. Порадив виростити на шкільній ділянці із 

знайдених 48 зернят – колоски; 
Іван Федорович – подорожанин, мисливець за колоском – учений- 

селекціонер; 
Ївга Сидорівна Ажгайгуде – пташниця, дружина Кості Костьовича;  
Кость Костьович Ажгайгуде – бригадир, сусіда Славка, вусатий пузань 

дядько Коко (півняче «Коко» йому дали односельці за громовитий бас); 
Кузя-Кнопочка – однокласник Славка, присадкуватий хлопчисько; 

                                         
136 Автор пояснює значення цього слова кількома сторінками пізніше.  
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Марія Тарасівна – шкільна лікарка; 
Марфа Полікарпівна (Дифузія Іонівна) – класний керівник 7-Б класу, висока 

худорлява вчителька фізики. Поїхала з класом на море; 
Микола Опанасович Сіроштан – батько Славка. Загинув, рятуючи корів під 

час пожежі на колгоспній фермі. Він перший кинувся у палаючий 

корівник. Корівок урятував, а сам не повернувся. Влаштувався дідусь у 

майстерні механіком. Там днював і ночував, завзято «лікував» поважні 

електромотори, двигуни, карбюратори, магнето; 
Наталочка, Оля, Світланка, Тетянка – однокласниці Славка; 
Оленка Ажгайгуде – донька бригадира Кості Костьовича, староста юннатів 
Опанас Федорович Сіроштан – дідусь Славка. За чверть віку встиг обгасати 

всі моря й океани планети. Професія у нього – судновий механік! 

Довелося борознити моря й на хитких рибальських сейнерах, і на 

гігантських траулерах; 
Остап Іванович – директор Тарасівської школи, учитель історії; 
Панас Петренко – художник з виставки, який малював плакат під назвою 

«Врожай». Намальовав Славків колосок; 
Пилипко – однокласник Славка; 
Семен Рудий – комбайнер, про якого в селі казали: «До соломи Семена не 

підпускайте – спалахне»; 
Славко Сіроштан – семикласник, староста в сьомому «Б» класі; 
Софрон-поштар – присадкуватий дідок-опудальник, який живе не так і 

далеко, у Воскресенці. Вусатий, сива борідка, жваві сірі очі дивляться 

трохи насмішкувато. Ще юнаком блукав він з експедицією вчених по 

сибірській тайзі. Отоді й навчився робити опудала та й багато чого узнав 

про птахів; 
Степан – засмаглий  до чорноти кремезний чоловік у безрукавці й кирзових 

чоботях у тракторному стані в сусдньому селі Матвіївка; 
Степан Омелянович – шкільний фізрук; поїхав з класом на море; 
Терешко Братець – чорнобородий цибань, ватаг, який посадив із 11-ма 

тарасівськими комунарами свою позначку нащадкам – волоський горіх з 

берега Чорного моря. З першого врожаю Братця-Горіха, як тепер 

величали його люди, тарасівські селяни насадили невеличкий лісок – 
зелений острівець серед степу – Терешків гайок; 

тітка Векла – огрядна шкільна прибиральниця; 
тітка Лепестина – доярка, яка була відома на все село тим, що перша 

узнавала всі новини; 
Христина Василівна Сіроштан – мама Славка, доярка; 
члени комісії – Остап Іванович, Марфа Полікарпівна і Степан Омелянович. 

Дали Славку Сіроштану першу премію – за любов до рідної землі, за 

душу хліборобську. За першу премії дали велосипед, який привів 

додому хворому Славкові Кузя-Кнопочка; 
Юрко – однокласник Славка; поруч з ним Славка їхав в автобусі до моря і 

назад. Пише вірші, у школі, особливо на вечорах, був ладен без кінця 

читати твори відомих і маловідомих поетів; 
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дрофич-дудак – потрапив у тенета. Діти його звільнили, він злетів і раптом 

різко ринув на землю. Коли діти підбігли до нього – він був уже 

мертвий. Важив двадцять чотири кілограми сімсот грамів. Найбільший в 

Європі. Не має куприкової залози; 
Білохвостик – хом’ячок, який поцупив у мандрівника-агронома котейнер із 

48 зернятками у вигляді металевого жолудя; 
Братець-Горіх; 
село Тарасівка. 
 

 
 
 

Герої повісті «Дивовижне зернятко» 
 

батько Федька – працює механізатором; 
Василь Маківка – високий місцевий вівчар; увечері з темряви підійшов до 

мандрівників-краєзнавців. На голові висока кудлата шапка. На плечах 

вовняна бурка, у руках ґирлиґа. 
дід Охрім (мама сказала, що йому вже аж сто сімнадцять років), бабуся 

Макогониха, дід Саливон Будьтездорові – старожили села, яких 

опитував керівник експедиції. 
дядько Павло – дядько Шурка, який лишався у них на хазяйстві 
Іван Штанько – старшокласник, що давно у краєзнавчому гуртку, якому 

частенько доручають очолювати мандрівки краєзнавців. Був проводирем  

у подорожі по рідному краю 
Макар Сидорович – керівник експедиції; 
Максим Лук’янович – бригадир, присадкуватий, товстенький та хитрющий 

дядько; 
Марина – цокотуха, з якою в поході Федько ніс варту вночі біля пагорба й 

озерця 
Олена Іванівна – член експедиції; 
Петро Іванович – голова колгоспу, огрядний дядько в брилі, в картатій со-

рочці.  
Пилипко – однокласник; 
Сидір Іванович – наш агроном; 
Степанида Іванівна Брага – мама Федька; доглядає на фермі телят;  
тітки Катря – у неї гостював улітку Федько (біля Азовського моря); 
Федько – головний герой, учився в шостому класі, коли проросло зернятко. 

Перейшов у сьомий, коли відбувалися основні події повісті; 
Шурко – друг Федька, якому той присягнув мовчати про виноград, доки 

Шурко не повернеться з Далекого Сходу – він з мамою поїхали на рік до 

батька жити біля Байкал-озера; член краєзнавчого гуртка; 
Юрко – сусіда й однокласник Федька; разом із ним у краєзнавчому гуртку в 

слідопитах 
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Яків – вівчар із сусіднього колгоспу, з яким біля тих озера й пагорба сталося 
таке, що водою відливали. Що саме сталося з Яковом, Маківка так і не 

сказав, хоч як ми його просили. Проти ночі, каже, такого не розказують, 

та ще дітям.  
 

експедиція (Макар Сидорович – керівник) вивчала наш виноград Перші два 

дні прибулі чомусь не займалися нашим виноградом, а ходили селом і 

роздивлялися виноградники наших сусідів, побували й на колгоспній 

плантації. Лише на третій день почали нарешті оглядати й нашого куща. 

Вони обривали листя, різали гілочки й розглядали все це під 

мікроскопом; 
Загін краєзнавців у поході в пошуках піску; 
 

Село Петрівка / район Квасолі – там жив Федько 
півень Задирака; 
виноград – кущ під явором (тільки в нашому садочку, за хатою, росте такий 

високий стрункий явір), – такий ріс на плантаціях легендарної Трої та 

ще по деяких стародавніх грецьких містах на узбережжі Середземного 

моря. Було це багато-багато сторіч тому 
 

пан Григорій Пампушка-Буряківський-Старший – багатий дивак, який жив 

у Петрівці ще до революції; шукач скарбу і його Щоденник 
невеличкий залізний ящичок, який знайшли Федько й Шурко, коли садили 

грушу. Переховали в глинищі. У ящику лежав акуратний пакуночок, 

загорнутий у цупкий папір та перев’язаний навхрест мотузкою. У 

пакунку – зошит, оправлений у чорну палітурку, І нічогісінько більше. 
 

Мухаммед Мустафа Магарі – Немолодий араб: його Пампушка зустрів у 

кав’ярні звів із Мухаммедом Кшагарі 
Мухаммед Кшагарі – маленький, кругловидий, з довгою сивою бородою 

дідок. У нього Г. Пампушка запитав про легенду про Діоніса... Про його 

появу в скіфських степах і де проводили культові відправи на честь бога 

виноградарства у тих краях. Святкували осінньої ночі, коли над 

степовою рівниною сяяли німфи Гіоди в сузір’ї Оріона. Процесія греків 

щороку вирушала з дарами до священного озера, що було далеченько в 

степу, а поверталася аж через два дні. Потім вони сідали на своє судно і 

повертались у Грецію. До Кремнів пісок везли на вітрильниках, а до 

озера носили його в шкіряних торбах раби. 
 

Мертве поле. За словами Василя Маківки, «Нічого цікавого там немає. Як 

ото лишай на нашому степу. [...] А біля озерця травичка росте і кущі зе-
леніють. Вода в озері прісна, а на березі величезний горб звівся, наче 

стародавня козацька могила». Ночувати на тому місці Василь Маківка не 

раяв: кажуть, що вночі якась мара там з’являється. 
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Герої повісті «Загадка Кам’яної Дозориці» 
 

Великий провісник половецької орди – товстун, який керував загоном, який 

ховав просо під скелею, схожою на ховраха, що стоїть на задніх лапах; 
стрункий князь і дружина русинів – погналися виганяти загін половців; 
 

Василь Степанович Пальчик – присадкуватий кремезняк, крилатський 

механізатор, який не так і давно живе він край Крилатого, біля ставка і 

біля гори Дозориці; 
Володимир Іванович – науковець, директор краєзнавчого музею; худорлявий 

вусань; 
дід Хотій – нічний сторож на птахофермі; 
доярка Рая – сестра Тимка; 
Іван Карпович – агроном;  
Іван Лисий – він же вусатий дядько Чубик – керує возом, запряженим на 

диво схожими гнідими конячками. – Привіз харч для цокотух. Врятував 

минулої осені журавлика Стьопу, передав його торпівцям;  
Ігор – торпівець із шостого класу; 
Клеопатра Іполитівна – старенька вчителька, перша вчителька багатьох 

крилатівців, якій уже перевалило за восьмий десяток; 
Марія Дмитрівна – шкільний фізрук, очолювала екскурсію до краєзнавчого 

музею; 
Микола – батько Олега, бригадир; 
Наташа – шкільний тимурівський командир; 
Олег – (разом із Тимком) активний торпівець, син бригадира, сусід пташниці 

тітки Ориськи; 
Оленка – сіроока торпівка; узялася годувати стриженят, а її подруги Іринка і 

Марійка (синьоока товстушка) – допомагали ловити для них комах;  
Тетяна Іванівна – мама Олега; 
Тимко – активний торпівець, товстун, охочий до всіляких вигадок; онук діда 

Хотія; 
тітка Ориська – Орися Серафімівна – пташниця на Крилатській 

птахофермі; 
тітка Сахниха – огрядна колгоспна свинарка; принесла малих стриженят, 

що випали з гнізда біля клубу; 
тітка Христя – шкільна прибиральниця;  
торпівці – члени шкільного товариства рятування птахів; 
Христофор Юлианович Кобыло-Козловский – поміщик, який був удосто-

єний Почесного диплома виставки та великої настільної медалі за просо, 

вирощене на півдні Малоросії; 
Юрій Трохимович – керівник торпівців, учитель біології; немолодий русявий 

чоловік; 
 

журавель Стьопка – прилетів на подвір’я птахоферми, став слідкувати за 

порядком. дід Хотій: «Орисю, скажу тобі, що журавлик курей не 

чіпатиме, це вже я знаю, жив колись такий птах на фермі. Якщо й 
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скубоне якусь, то за діло, щоб у шкоду не лізла. А от за пацюків не 

ручуся, дзьобач з ними хутенько розправиться. Мишву він запросто 

ковтає, а шуліки та ворони кидаються від нього, наче їм на хвоста перцю 

сипонули. Отако, Орисько! Журавель на птахофермі – добра прикмета!» 
кіт Мурзик – кіт тітки Ориськи; 
Ласунка – куниця у Василя Степановича Пальчика, яка потрапила в пастку 

на зайця і якій покалічило задню ніжку. 
 

селище Крилате; 
у старій школі нині міститься сільська бібліотека. Крім того там, в окремій 

кімнаті, господарюють крилатські торпівці: так коротко називається 

шкільне товариство рятування птахів. З вікон тієї кімнати завжди лунає 

джеркотіння пташок; 
річка Просянка. 
 

 
 
 

Герої повісті «Скіфське джерело» 
 

Антон – батько Генки, головного героя; 
бабуся Генки; 
Валерик – колишній однокласник Генки, прозваний Кулериком: прозвали 

його так, поєднавши в одне слова «кулька» (на яку була схожа його фігура) 

та його ім’я. Маленький і опецькуватий, ніс ґудзиком, лише на тому місці, 

де належить бути бровам, у Кулерика виросло кілька рудих волосинок; 
Василь Петренко – «Академік» із 7-Б; був у великих окулярах у роговій 

оправі; сутулий, довгов’язий, а на довгій шиї – маленька голівка з гострим, 

як у півня, носом. На голові у нього стирчав звичайний, кольору 

пшеничної соломи, чубчик. 
Василь Петрович – директор школи; 
Володимир Петрович – високий дядько, голова сільської ради; 
Генка – Геннадій – головний герой; із селища Цілинна Вишня в Казахстані 

(де він живе ось уже три роки). Скінчив шостий клас. Узяв із собою 

альбоми і олівці (він дуже любить малювати); 
дід Баляба – літописець із Дубівки; маленький дідок з лисою головою 
дядько Мефодій – водій «Волги». Щодня о шостій годині ранку він їздить у 

Дубівку за заступником голови колгоспу – Степаном Хомичем; 
Зінаїда – мама Генки; 
Іван Карпович – бригадир садової бригади; разом із дідусем приїхав на 

вокзал своєю машиною «Москвичем» зустріти з потягу Генку 
Оленка – сестра Кулерика; 
Петро Петрович – керівник гуртка краєзнавців; 
Свирид Якович – дідусь Генки, який мав високу незграбну постать; виростив 

сад у Сухому яру  
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Сидір Спиридонович – жив біля моря, недалеко від гирла Сухого яру, 

хороший знайомий Академіка, любитель-рибалка; 
Степан Хомич – заступник голови колгоспу; сердитий лисий дідок з 

маленькою борідкою і круглим безбровим обличчям; 
тітка Никифор – молотобоєць у Дубівці; могутній дідуган-богатир 
 

Вишнівка – село, де мешкають родичі та друзі Генки; 
Дубівка – сусіднє з Вишнівкою село;% 
Сухий яр – Дорога до нього весь час тяглася вздовж полезахисної лісосмуги. 

Сад розкинувся біля розлогого яру, що мав вихід аж на море. у верхів’ї яру 

зовсім недавно лежало мертве поле, яке було відоме під назвою Гадючий 

гайок. Це поле вважали зовсім не родючим. Тут лише буйно ріс молочай та 

кущі терну, а серед каміння повзало багато темно-сірих отруйних гадюк. 

Далеко обминали люди «гайок»: боялися цього страшного місця; 
У центрі садка була лабораторія – маленький будиночок. Там на полицях у 

скляних банках в якійсь жовтуватій рідині лежали гілочки, яблука, груші, 

якесь листя і щось уже зовсім мені незрозуміле. На столі поруч з 

мікроскопом лежала купка книжок і стояв маленький портрет Івана 

Мічуріна. 
 

 
 
 

Герої повісті «У нетрях Джубаю» 
 

Аркадій Петрович – високий, з вузьким худим обличчям, старий іхтіолог; 
Дід Зайцегуб («божий посланець», преподобний архангел Гавриїл) – сторож 

качиної ферми; 
Лариик – іхтіолог, незмінний помічник Аркадія Петровича; стрункий, 

чорноокий парубок; 
Петя Рожок – кангарик, в якого розповзлися черв’яки; 
Платон Бичихін – знаменитий гуспер із сьомого класу, який мешкає в 

Осетровому провулку. Вузькоплечий з насмішкуватими очима; 
Толя Тюбко (Тюбик) – головний герой; шестикласник, невисокого зросту, 

такий собі кругленький, з білявим чубчиком хлопчина, усіма визнаний 

ватажок кангариків;  
Чумрай (Вася Юрченко) – довгоногий і рудий хлопчина, син Олени та 

«онук» діда Зайцегуба. На хлопцеві чорніла брудна, подерта на ліктях 

сорочка, а його давно не стрижене руде волосся падало на зеленуваті очі; 
 

Одноокий короп – ватаг коропів; 
 

Стара Пристань – приазовське селище, звідки герої повісті; 
Джубай – місцевість в очеретяних заростях. 
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Герої повісті «Дарунок Кніповича» –  
першої в дилогії «Два моря» 

 

дідусь Федір – дідусь Юрка, який уже помер – зовсім недавно. Перед смертю він 

прошепотів: «Моя кімната – Юркові. Бачу, з нього справжній рибалка 

росте…». Серед кімнати під стелею, замість лампи, висить засушена 

севрюга. Навкруг неї на стелі намальовано синє, червоне, жовте й чорне 

кружала; 
дядько Іван – завідував рибцехом; височенний, мов щогла, якого позаочі 

звуть чомусь іще «Іваном з того світу»; 
дядько Іван – цибатий вусань, який завідував рибцехом; 
дядько Софрон – клишоногий сусід Юрка Дубяги. Порадив Юрку відпустити 

спійману ним ікряну камблу; 
Микола Федорович Дубяга – батько Юрка, комбайнер; 
Мишко Козаченко – інший головний герой; друг Юрка Дубяги, син Оксани, 

шкільної подруги мами Юрка. Із Доброводівки. Він теж закінчив сьомий 
клас. Безбровий очкарик з коноплястим, як чаїне яєчко, обличчям; 

Онупрій Платонович Куйбіда (Мореписець)  – сусід Дубяг; у його дворі 

росте Чорномор – найвища тополина; 
тітка Марія Муха – огрядна тітка з крутими плечима; дружина моториста 

Івана Мухи. До тітчиного двору не так просто зайти: потрібна 

«перепустка» - жмутки капустяного листя для великого сірого цапа. 

Просили в неї великого гачка. Це був білужачий гачок, який скував дід 

Мусій Ількович Муха; 
Юрій Миколайович Дубяга – головний герой; косянин, учиться в місті в 

інтернаті; закінчив сьомий клас і на сейнері приїхав додому на літні 

канікули (Набережна вулиця) 
 

Голуби Юрка, серед них – поштар;  
Пух – куцохвостий сірий вухань Мишка. Песик- слідець мав видовжену 

голову, що закінчувалася носом-картоплинкою; 
Камбалячий вовк – скат Морська лисиця; 
 

Тополівка – рибальське селище на косі; 
Бугазик – Тополівська маленька затока;  
Тридцять тополь; 
«Баклан» – човник Юрка. 
 

 
 
 

Герої повісті «Степова принцеса» –  
другої в дилогії «Два моря» 

 

Василь Якович – ветеринар (рятував Карасика від гачків); 
Васько Степанович Воротнюк – однокласник і друг Мишка. Васько – 

знаний у селі кролівник; 
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Гаврило Микитович (Гаврило-Говорило) – меткий на язик чабан; 
Дід Васька; 
Дід Охрім – конюх; 
Дід Устим – дід Купи-Продай; дідуган з клинцюватою борідкою і круглою, 

як гарбуз, пикою. На його голові був хтозна якої давності картузик, на 

плечах обвисла брудна темно-зелена сорочка, заправлена в смугасті 

штани. На ногах – украй стоптані чорні черевики; 
дід Юхим – водовоз; 
Кузя – друг Василя-кролівника; у нього захворів улюблений кріль Адоніс і це 

дало можливість здобути Юрку та Мишку у Василя дві ракети; 
Матір Васька;  
Микола Федорович Дубяга  - батько Юрка, комбайнер; 
Мишко Козаченко – друг Юрка Дубяги із Доброводівки; один із головних 

героїв; 
Надійка – сестра Мишка; 
Пилип Іванович Чуб – старезний дід, сторож на телятнику, пенсіонер; 
Семен Михайлович Воротнюк – батько Васька Воротнюка – городник. І не 

який-небудь, а найкращий у районі! 
Степан Зозуля – чередник, скотар; студент-заочник ветеринарного 

технікуму; 
тітка Катерина – тітка з водокачки; 
тітка Килина – повариха; 
Тітка Клава – сусідка Діда Устима; 
Тітка Клавдія - сусідка діда Устима, в якої Пес Кутько загриз козу 
Тітка Оксана – Мишкова мама; вже немолода жінка із сивиною; 
тітка Оришка – доглядає індиків; 
Тітка Тетяна – сухорлява телятниця; 
Федір Ількович – садівник; 
Юрко Миколайович Дубяга – косянин, який приїхав до Мишка із Тополівки; 

один із головних героїв; 
Яків Григорович – бригадир; 
 
Карасик – бугай; 
кіт Мурко – кіт у дядька Федора Ільковича, садівника. 
корова Королева – мати Принцеси; 
пес Кутько – пес діда Устима; 
півень Кокодун; 
Принцеса – теличка; 
Пух – пес Мишка; 
селезень Буцефал – ватаг індиків. 
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Герої повісті «Три дарунки» – 
першої в дилогії «Деркулівські історії» 

 
Артем Сидорович – бондар, приятель дідуся Тараса Вертипороха; 
Борис – бородань, член екіпажу «Сміливого»; 
Василь Бублик – сусід  і друг молодшого Тараса Вертипороха; із 6-Б класу; 
Віктор Бублик – батько Василя Бублика; 
Ганна Амвросіївна – сусідка-вдова, яка жила сама; 
Григорій Тарасович – шкіпер рибацького сейнера «Сміливий»; 
Грицько – син Тараса Юхимовича Вертипороха; 
Грицько Голик – ватажок; у громадянську війну збирав побратимів-

партизанів під дубом; 
Дід Гундера – літній дерикулець;  
дід Сидір – йому комісар партизанського загону віддав «ключ від моря» під 

час громадянської війни. Це батько бригадира Остапа Сидоровича; 
Дідусь Семен – зробив невеличку халупу, збиту з уламків ворожого літака; 

трійко синів у нього на війні; 
Катруся – дружина Траса Вертипороха. Не стало у великий піст сорок дру-

гого: простудилась, коли сітки ховали в очеретах лиманів; 
Кузьма Петрович Карасик (псевдонім – Кузько Похмай) – друг Тарасика 

Вертипороха, онука Тараса Юхимовича; однокласник Тараса та Василя – 
худенький хлопчик в окулярах, з великою кучерявою головою; 

Марія Іванівна Сватенко – за якийсь тиждень двох братів та чоловіка війна 

забрала… А потім і з Марією трапилось непоправне: не помітила у 

темряві підступної тріщини на льоду – шугнула у холодне море, а вдома 

спокійно спала її трирічна Оленка; 
Микола Карпович – однорукий рибалка із сейнера «Сміливий». Він був 

низький на зріст, широкоплечий. Густе, посипане сріблом волосся 

безладними кільцями лягало на чоло. Тонкий з горбинкою ніс 

підкреслювали прямі чорні вуса. У дитинстві його теж левант відірвав на 

кризі – ще з трьома хлопцями, які його прогнали і … загинули; 
Олександр Леванісов – командир партизанського загону, теж із азовців; 
Оленка – донька Марії Сватенко; з тугою русявою косою; 
Остап Сидорович – бригадир; високий, з маленькою лисою головою 

чоловік; 
Прошка Карнавух – син крамаря; виштовхнув із групи чотирьох хлопців, які 

потрапили на відірвану левантом кризі, – Миколу;  
Сергій Тадейович – кухар на «Сміливому»; 
Тарас Юхимович Вертипорох – азовський рибалка, який пізньої осені 1943-

го повертався до рідних Деркулів у Приазов’ї; йому за шостий десяток 

переплеснуло; голову деркулівських «Синів моря». Майже півстоліття 

тому він – полтавський хлопчина, наймит-голодранець уперше побачив 

синє морське безмежжя. У старості осліп від фотоспалаху; 
Тарасик Вертипорох – внук Тараса Юхимовича; піде чотирнадцятий рік; 
Тихін Мелентійович – учитель фізики; 
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тьотя Галя – сусідка родини Бубликів; 
тьотя Паша – модистка, в якої мама Василя Бублика в той день приміряла 

плаття; 
Юрко – радист сейнера «Сміливий»; 
Яків Буш – колгоспний коваль, допоміг виготовити деталі Вітродуя, якого 

змайстрував Тарас Вертипорох; 
 
Кудлай – пес Семена; 
Рекс – довгоногий волохатий сетер Василя Бублика; 
 
Сейнер «Сміливий» – на ньому рибалки шукали загублених хлопців; 
 
Деркулі – рідне селище Тараса Вертипороха. Деркулями прозвали, бо птахів 

деркачів тьма-тьмуща тут була, повітря дзвеніло від них. 
бухта Солодкого коріння – кругла, як миска, де посередині стояв сірий 

острівець. Рідні Деркулі – поруч, за горбом. 
 

 
 
 

Герої повісті «Бухта Солодкого коріння» –  
другої в дилогії «Деркулівські історії» 

 
Частина перша – «Загін солкоршуків» 

 

Аркадій Полікарпович – класний керівник Кузьми; 
Артем Сидорович – бондар; прийомний батько Сашка-Нептуна; 
Валентин Аркадійович – пітерець, з яким Тарас Вертипорох і його 

односелець пробиралися під час громадянської війни в бік Деркулів. То 

був відомий вчений-археолог 
Васько Бублик – після зимових подій мама забороняла йому вештатись після 

уроків; 
Зінаїда Павлівна – директорка «Дитячого будинку», де раніше перебував 

Сашко, батьки кого загинули під час автомобільної катастрофи; 
Іван Антонович – дядько на сейнері «Севрюга» плаває капітаном. Небожем 

його є Тарас Вертипорох; 
Кузьма Похмай – оформляв класний сатиричний листок з досить 

красномовною назвою «Реп’ях»; 
Лі Мін Лі – фокусник з цирку з чудернацьким прізвищем. Та це ім’я для 

афіші. Справжнє ім’я Гаврило Нетудихата; 
Марійка – староста класу; 
Олена – дружина бондаря, працьовита і лагідна жінка. Кілька років тому 

померла. Діток у них не було; 
Олена Семенівна – шкільна вожата; 
Опанас Закарлюка – керівник бандитів славної армії;  
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Петро Сидорович – рибалка; 
Пилип Пилипович Хміль – колгоспний касир; 
Савон Гусак – голова селищної ради; 
Сашко-Нептун (справжнє ім’я – Олександр Жук) – прийомний син бондаря 

Артема Сидоровича; 
Степан Водяний – кремезний матрос-водолаз, тричі пірнав за ключем від 

сейфу, який загубив касир, коли виходив із сейнера; 
Тарас Вертипорох – онук сліпого діда Тараса Юхимовича Вертипороха; 
тітка Оришка - мати Василя гостюватиме у неї днів десять; 
Федір Ґудзик – невдаха, який схопив двійку з алгебри і тим зганьбив свій 

клас. Їхав верхи на двійці у стіннівці «Реп’ях»; 
Федір Якимець, Василь Жук та Дмитро Галушка – теж подали  заяву про 

загін. А для збирання солодцю потрібен лише один загін. Федір – на всю 

школу оратор; 
 

кіт Іржик. Ще минулого літа Тарас уперше зустрів на галявині рудого кота, 

якого назвав Іржик. 
 

сейнер «Баклан» – на ньому відправилися хлопці до Бухти Солодкого 

коріння 
сейнер «Севрюга» – на ньому привезли камені Тарасу з Бухти Солодкого 
 

селище Деркулі. 
 
 

Частина друга – «Ключі від моря» 
 

Андрій Костюченко – відомий краєзнавець і фольклорист, який вчителював 

у цьому краї ще в першій половині двадцятого століття; 
Аркадій Полікарпович – учитель ботаніки; 
Григорій Тарасович Вертипорох – шкіпер; 
дід Прокіп – листоноша;  
дід Цап – вартовий рибзаводу; 
дядько Іван Федорович – капітан на сейнері «Баклан»; 
Кіндрат Васильович – керівник експедиції; 
Кузьма Карасик – старший у загоні солкоршуків;  
Онисько Прищ – від деркулівської бухти Солодкого коріння і вже аж до 

Очеретяної коси не зустріти багатшої людини від нього;  
отець Василь – патлатий піп, з червоним круглим обличчям; 
Петро – студент-біолог; розпізнав амфору; 
Славко – студент-біолог; 
Степан – рибалка з «Баклана». Упізнав вантаж фелюги «Марія Сватенко»; 
 

сейнер «Дельфін» – екіпаж сейнера очолював Кіндрат Васильович, 

низенький сухорлявий дідок із білою, як молоко, головою. 
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Герої повісті «Скарб Солоного лиману» 
 

батько Сергія Гарбуза – шофер; 
Галина Пилипівна – вчителька української мови; найдужче на світі боїться 

комах, чомусь їх усіх називає «тарганами»; 
дід Охрім – охоронник баштану; 
дідусь Ігоря – пасічник; 
дядько Карпо – єгер, вусатий господар Очеретяного озера; 
Іван Дем’янович – учитель зоології, класний керівник семикласників;  
Іван Павлович – директор школи, він же й учитель фізики; 
Ігор Рваник (Ірвик) – семикласник, найліпший друг Сергія Гарбуза; 
Сергій Гарбуз – семикласник, головний герой повісті; 
Сергій Степанович – учитель історії;  
Тітка Катерина – дружина єгеря, сухорлява синьоока жінка; 
 

Двоє браконьєрів: дідок з маленькою головою і червоною, довжелезною 

шиєю і щокатий патлатий молодик. 
 

Таська – качка дядька Карпа; 
Шалапут – пес єгеря; 
 

Вербохмара – сусіднє з Липівцями село;  
Липівці – село, що лежить на кордоні між степом і морем. Від назви цього 

села, здається, іде дух лісу, запашного меду, а насправді ніякого лісу тут 

немає. Навкруги – степ, на півдні видніється луговина, серед якої 

синіють блюдця великих і малих лиманів та озер, зеленіють очерети, а 

ген-ген на видноколі мерехтить смужечка Азовського моря. 
 

 
 
 

Герої повісті «Острів сріблястих мартинів» 
 

Василь Гнатович Соловейко (прізвисько – Кум Краб) – доглядач готелю й 

сторож рибцеху. Дещо дивний дід: присадкуватий, широкоплечий, з 

довгими, аж до колін, руками. На обличчі, серед густої рудої щетини, 

стирчав, як острівець, ніс. Оченята причаїлися під кущистими бровами. 

Маленька, зовсім лиса голова блищала, як добре начищений мідний таз; 
Володимир Петрович Борисенко – аспірант; один із головних героїв повісті; 
Григорій Микитович – рибалка і відчайдушний ветеран Другої світової 

війни. Сухорлявий дідусь, з густими обвислими вусами; 
Грицько – один із головних героїв повісті; син Паші та Максима, прозваний 

однолітками Грицьваром за темну, як у матері, шкіру, що нагадувала 

смолу-вар, якою рибалки смолять човни; 
дід Микита – бувалий рибалка. Розповідав про таємничі острови, які 

рибалки називають бабанами, бо на них завжди спочивають величезні і 

дзюбаті птахи пелікани – баби; 
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Іван Федорович Переносенко – професор, відомий орнітолог; 
Максим – батько Грицька. Кілька років тому, сонячного вересневого ранку, 

рибалки витягли на берег важкий невід з багатим уловом. І раптом – 
вибух. Зі страшенною силою розкидало в усі боки розтерзані тіла 

рибалок. Серед них був і батько Грицьвара. Як згодом встановили, у 

невід з рибою потрапила плавуча нацистська міна; 
Марина Олексіївна – селищний лікар (нагадує ім’я доньки письменника, яка 

працювала лікарем-бактеріологом);  
Надя – пустотлива дівчинка-сусідка Грицька; 
Оля – секретарка професора Івана Федоровича Переносенка; 
Паша-циганка – рибачка; матір Грицька, дружина Максима; 
Пилип Заблуда – молодик-здоровило; на ньому модні, але бувалі в бувальцях 

джинси, на ногах – важкі спортивні черевики з товстелезними 

підошвами, голову прикрашав вигадливий кашкетик, з-під якого 

дивилися нахабнуваті сірі очі. Запам’ятовувалися старечі поморщені 

мішки під очима на ще молодому обличчі; 
Роман Іванович Зайчатенко – завідуючий рибцехом; високий, з військовою 

виправкою чоловік; діловий і практичний; 
тітка Гундериха – висока і худа (мов жердина-гундера) птахівниця; 
 

качка Пустуха – так її прозвав Грицько за невгамовний і сварливий 

характер; 
 

Бичкова Балка – селище рибалок;  
Гадюча Прірва – урочище; 
Кривий Дзендзик – острів на Азові (у перекладі з тюркського «дзендзик» – 

«гачок»; названий так за схожість форми). 
 

 
 
 

Герої повісті «Жаб’ячий цар» 
 

Андрійко (або просто Ава) – мовчун; а також гостроносий цибатий Кузя і 

його нерозлийвода товстун Микола Кваша – члени експедиції семи 

кольорів; 
Геннадій (Гека) – друг Олекси, оповідача, головного героя повісті; 
дід Пилип – інший сусід Олекси; 
дідок Оксентій – чабан із сусіднього села; 
дядько Остап – коваль, тато мого друга Геки; 
Експедиція семи кольорів – цей загін шукатиме степові скарби; 
Іван Ромашка – відомий геолог, дослідник нашого краю, годинник якого 

знайшов Коха; 
Марфа Талалайчиха – сусідка Олекси; живе сама. Вона трохи галаслива, та 

й вдачу має сварливу, тому всі звуть її Талалайчихою; 
Надійка і Маринка – подружки, члени експедиції семи кольорів 
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Олекса – оповідач; головний герой повісті;  
Степан Гаврилович – керівник гуртка югів (юних географів), учитель 

географії; керівник експедиції семи кольорів; 
Трохим – садівник, смуглявий рудобровий дядько на велосипеді – розповів, 

хто посадив горіхи у балці (це були птахи граки); 
Юги – у Молочанській школі так називають членів гуртка юних географів; 
 

віслюк Хан – тварина чабана Оксентія; 
кіт Рудько – ледачкуватий кіт; 
коза Манька – коза сусідки Марфи; 
пес Куцько – сусідський пес, який стягнув качку; 
пес Марс – рудий пес чабана Оксентія;  
півень Гусар – півень сусідки Марфи. Він мав войовничий характер. Усі півні 

нашої вулиці страх як боялися його. Помітивши Гусара, вони кидалися 

навсібіч, а він злітав на душник і звідти на все горло репетував про свою 

перемогу! 
 

Бистрянка – річка мала, та неспокійна; 
Молочанка – селище, звідки родом головний герой повісті.  
 

 
 
 

Герої повісті «Як сплять дельфіни» 
 

баба Килина – бабуся Юрка Пискуна, друга Олекси Козоріза; 
Дід Архип (Архип Методійович) Тількитак – в юні роки він був веселим і 

дотепним парубійком, гармоністом і першим рибалкою на весь Яр. А 

постарів, наче хто підмінив його. Став скупим, зледащів, знає лише свою 

грушу. Ні за що, ні про що може покепкувати з людини й поглумитися. 

А за що? Живе самітнім, як якийсь вовкулака / присадкуватий, 

довгорукий, а сердиті очі близько сиділи біля носа: такому в руки не 

попадайся! На Очеретяному острові шкандибав присадкуватий чоловік у 

кожушаній безрукавці поблискуючи лисиною; 
дід Охрім і дядько Грицько – сусіди Олекси Козоріза, головного героя; 
дід Панас – кульгавий друг діда Архипа Тількитака; 
дідусь Олекси, головного героя – у минулому капітан далекого плавання; 
дідусь-природознавець – учений без названого імені; приїхав до школи в 

Крутий Яр розповісти учням про дельфінів; 
Дмитро Омелянович – батько Олекси; камкарює; 
дядько Сидір – крутоярівський шофер і завзятий бичкар; 
дядько Юхим (прізвисько – Надурняка) – сусіда діда Архипа Тількитака; 

цибатий та витрішкуватий, ласий до чарки, він ладен був зробити що 

завгодно, аби тільки його почастували оковитою 
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дядько Яків – дядько Юрка Пискуна; не тільки автоінспектор, а ще й 

птахолюб; 
Едик – син жінки-товстухи; опецькуватий хлопчина; 
жінка-товстуха – патрала курку; матір Едика; 
Іван Карпович – шкільний вожатий, «старпо́м»; 
Іван Сіроштан – уславлений у крутоярівському рибному господарстві 

далекозорець; 
кум Матвій – друг діда Архипа Тількитака; 
Максим Сидорович (прізвисько – «Голосок») – вусатий рибалка, який 

підійшов до героїв повісті (екіпажу «Ластівки») – на Очеретяному 

острові; 
Микола Романовський – командир партизанського загону 
Науковці: один Іван Пилипович – цибатий бородань, на його грудях 

теліпався бінокль; а другий Петро Петрович – присадкуватий гладун, 

лисина якого аж очі одбирала; 
Олекса Дмитрович Козоріз – головний герой повісті; 
рудий дідуган – був з Едиком та його матір’ю;  
Тарас – хлопчик-сусід Олекси Козоріза; 
тітка Дарина – поштарка; 
Федір Задвора – учень з дев’ятого класу, який одержав першу премію – 

фоторушницю – за дотепні знімки з життя сірої чаплі; 
Юрко Пискун – товариш-однокласник Олекси (прізвисько Юрко-Гарна 

Думка) 
 

їжачиха Топтуха – живе з дітками за шафою в домі Олекси Козоріза; 
кіт Акбар – кіт родини Козорізів, якого взяли на острів як члена екіпажу 

човна; 
ластівки Чепуруха і Хвенька – вони в теплий період живуть у сінцях Олекси 

Козоріза; 
півень Наполеон – член екіпажу човна, який трагічно загинув на острові 

Очеретяний від зубів лисиці; 
 

Гнила бухта; 
Крутий Яр – приазовське селище;  
Крутий Яр – сам яр поблизу села з такою ж назвою; 
Крутий пісок – місце, яке знайшов на острові Очеретяний Олекса Козоріз 

для берегової риболовлі; 
Очеретяний острів; 
річечка Очеретянка; 
село Гниленьке – після громадянської війни його назвали Партизанами. 
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Герої нарису «Записки краєзнавця» 
 

Усього в гуртку був 31 юний краєзнавець.  
У нарисі згадуються імен 18 із них. 

 

Гуртківці Будинку піонерів: 
 

Анатолій Кравцов; 
Валентин Дейнега (6 кл. 15 школа; далі – шк.) – рогатник;  
Валерій Умников (7 кл.); 
Василь Чередниченко; 
Віктор Баздирьов (6 кл. 9 шк.; завгосп гуртка); 
Володимир Іванов; 
Геннадій Гуміров; 
Євген Клерфон; 
Євген Пухляков (5 кл. 10 шк.); 
Іван Денисюк; 
Ірина Федорець – лікувала тварин; 
Левко Скориков (7 кл. 2 шк.); 
Марина Сватенко;  
Микола Воробйов (7 кл.); 
Наташа Соколова (7 кл. 3 шк.); 
Степан Лапідус (7 кл. 1 шк.) 
Тимофій Зборащенко (7 кл. 2 шк.) 
Юрій Волков. 
 
Інші герої нарису: 
 

Андрій Семенович Костюченко – учитель-пенсіонер; 
Василь Микитович – доглядач заповідника нерестуючої риби; 
Володимир Пилипович Портянко – доцент-агроном педінституту; 
Євгенія Миколаївна Кругликова – учитель біології 1-ї школи; 
Іван Кузьмич – голова міського Добровільного товариства мисливців і 

рибалок; 
Іван Охапков із Рязані (фронтовий друг Івана Яковича) та його внук погонич 

Федір; 
Іван Якович – сторож «воріт у море»;  
Ігор Ізерницький – краєзнавець 2-ї школи, який не входив до складу 

гуртківців Будинку піонерів; 
Софія Семенівна Коломієць – учитель біології 2-ї школи; 
Федір Васильович Дейнега – сторож виноградників; 
Юрій Іванович Штань – учитель біології 10-ї школи. 
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 Світлини з Олексієм Огульчанським  
і його рідними та колегами 

 

 
 

Ф. 01 – Сім’я Огульчанських: Олексій Якович (батько-письменник, 52 роки), Сергій 

Олексійович (син, 10 років), Марина Олексіївна (донька, 24 роки) та Катерина 

Миколаївна (дружина письменника, 48 років) (м. Бердянськ, 03.05.1964) 
 

 
 

Ф. 02 – Олексій Якович Огульчанський у молодості (м. Бердянськ) 
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Ф. 03 – Батьки письменника Яків Михайлович та Єфросинія Авилівна Огульчанські, 

Олексій Якович (другий зліва) та його брати Дмитро, Василь та Іван 

 

 
 

Ф. 04 – Усі чотири рідні брати Огульчанські 
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Ф. 05 – Олексій Огульчанський з гуртківцями-краєзнавцями на природі 

 

 
 

Ф. 06 – Олексій Огульчанський демонструє селянам плазуна 
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Ф. 07 – Олексій Огульчанський (посередині) з друзями-мисливцями на природі 
 

 
 

Ф. 08 – Олексій Огульчанський в «обладунках» мисливця з «трофеями» і собакою Альбою 
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Ф. 09 – Олексій Якович Огульчанський у розквіті сил і можливостей (м. Бердянськ) 
 

 
 

Ф. 10 – Олексій Огульчанський і професор педінституту Володимир Пилипович Портянко 
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Ф. 11 – Олексій Огульчанський (другий справа) на зустрічі з письменниками. Стоїть – 
завідувач бібліотеки Будинку культури ім. М. Островського Людмила Григорівна 

Станченко (м. Бердянськ, орієнтовно 1960-ті роки) 
 

 
 

Ф. 12 – Олексій Огульчанський (перший справа) – в Бердянському краєзнавчому музеї 
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Ф. 13 – Олексій Якович Огульчанський. Портрет з архіву ЦДЮТ (м. Бердянськ) 
 

 
 

Ф. 14 – Гуртківці-природознавці в краєзнавчому музеї Бердянського будинку піонерів 

(перша половина 1950-тих років) 
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Ф. 15 – Краєзнавці на березі річки Берди (1956 р.) 
 
 
 

 
 

Ф. 16 – Табір юних мандрівників «Орлине гніздо» на березі Азовського моря між 

м. Бердянськ і м. Приморськ. Табір діяв 11 років під час літніх канікул –  із 1961 
по 1972 рік 
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Ф. 17 – Керівник гуртка юних краєзнавців у Будинку піонерів (після О. Огульчанського) 
Юрій Тимофійович Нароха (Із архіву ЦДЮТ) 

 

 
 

Ф. 18 – Письменники Микола Спиридонович Шеремет, Віра Михайлівна Єніна та Олексій 

Огульчанський (На курорті в Бердянську) 
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Ф. 19 – Олексій Огульчанський на робочому місці керівника краєзнавчого гуртка 

(м. Бердянськ, Палац піонерів; грудень 1962 р.) 
 

 
 

Ф. 20 – Сім’я Огульчанських (м. Бердянськ, кінець 1960-тих або початок 1970-тих) 
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Ф. 21 – Марина Олексіївна Огульчанська, донька письменника (у віці десь 28-30 років) 
 

 
 

Ф. 22 – Донька письменника з подругами (зліва направо): Лілія Гладкая (дів.; після одру-
ження – Гальченко), Марина Олексіївна Огульчанська, Надія Павлівна Токарєва 
(дів.; після одруження – Стовба) (м. Бердянськ, на вул. Дюміна; десь 1968 р.) 
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Ф. 23 – Олексій Огульчанський на природі 
 

 
 

Ф. 24 – Друзі-бердянці Сергій Олексійович Огульчанський (син письменника; зліва) та 

Олексій Федосійович Сухий – майбутні студенти Білгород-Дністровського 
морського рибопромислового технікуму (із архіву О.Ф. Сухого) (Літо 1970 р.)  
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Ф. 25 – Сергій Огульчанський (другий зліва; вокал) разом з учасниками підпільного рок-
гурту «The Best Nonsense». Зліва направо: Олексій Сухий (гітара), Віктор 

Снісаренко (губна гармошка тощо), Віктор Похилько (барабанщик). Співали 

тільки власні пісні російською мовою на злободенні теми: про те, що немає чого 

їсти, про важке життя в Союзі звичайних людей тощо (із архіву О.Ф. Сухого) 
(м. Бердянськ; осінь 1970 р.) 

 

 
 

Ф. 26 – Сергій Огульчанський у дворі біля помешкання, в якому до жовтня 1971 року 
проживали Огульчанські по вул. Дюміна (зараз вул. Італійська) (із архіву 
О.Ф. Сухого) (1971 р.) 
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Ф. 27 – Олексій Огульчанський з гуртківцями в Бердянському будинку піонерів  
 

 
 

Ф. 28 – Юрій Микитович Слятін (керівник ансамблю «Дівочі голоси»), Олексій 

Огульчанський і Наталія Вікторівна Лисенко, яка тривалий час очолювала 

Бердянський будинок піонерів 
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Ф. 29 – Марина Олексіївна Огульчанська із сім'єю – чоловіком Борисом Олександровичем 
Бондаренком і донькою Катериною Борисівною Бондаренко (м. Енергодар, десь 

1988 р.) 
 

 
 

Ф. 30 – Онука письменника Катерина Борисівна Бондаренко та Олексій Якович 

Огульчанський на дачі за мікрорайоном Бердянська АКЗ 
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Ф. 31 – Олексій Огульчанський біля кургану 
 

 
 

Ф. 32 – Олексій Огульчанський з книгою «Бухта Солодкого коріння» (м. Бердянськ. У 

редакції газети «Південна зоря»). Фото Віктора Михайличенка 
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Ф. 33 – Зустріч на території радгоспу-заводу «Хвиля хвиля». Олексій Огульчанський – 
перший справа (30.04.1986)  

 

 
 

Ф. 34 – Дарчий підпис автора – двоюрідному внуку (по лінії брата Івана) Станіславу 

Володимировичу Огульчанському (ДН – 04.07.1967). Фото Віолетти 

Огульчанської 
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Ф. 35 – Зліва направо: художник Іван Матвійович Гончаренко, Олексій Огульчанський, 
керівник гуртка юних краєзнавців (після О. Огульчанського) Юрій Тимофійович 
Нароха – перед Бердянським Будинком піонерів (нині ЦДЮТ ім. Євгенії Руднєвої) 

 

 
 

Ф. 36 – Олексій Огульчанський на території пам’ятника природи Північного Приазов’я 

«Єлисеївський пегматитовий кар’єр» у Приморському районі Запорізької обл. У 
кар’єрі нараховується понад 150 різновидів порід і мінералів, віком понад 1 млрд. 
років 
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Ф. 37 – Захист дипломної роботи Руслани Бабік-Чепурненко по творчості Олексія Огуль-
чанського. Зліва направо: Руслана Володимирівна Бабік, Сергій Олексійович 

Огульчанський (син письменника), В’ячеслав Степанович Мірошников (учень 

письменника; учений-іхтіолог), Олексій Якович Огульчанський, Ірина Олексан-
дрівна Черезова (секретар ДЕКу) (Бердянський педагогічний інститут, 5-й 
корпус; 28.05.1996). Фото Анатолія Савона 

 

 
 

Ф. 38 – Руслана Бабік вручає письменнику малюнки, зроблені школярами Рівенщини під 

час проходження неї педпрактики на малій батьківщині. Стоїть голова ДЕКу доц., 

канд. філол. наук Микола Костянтинович Дем’яненко. На задньому плані 

викладачі-філологи Галина Миколаївна Школа (ліворуч), Вікторія Анатоліївна 
Зарва, Ірина Володимирівна Саввон-Куртова (28.05.1996). Фото Анатолія Савона 
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Ф. 39 – Святкування 90-річчя Катерини Миколаївни Огульчанський (зліва направо): 

перший ряд – Римма Коробова, Катерина Миколаївна Огульчанська, Надія 

Павлівна Стовба-Токарєва, Поліна …, Євгенія Михайлівна ?; другий ряд – 
В’ячеслав Степанович Мірошников, Борис Олександрович Бондаренко (зять, 

чоловік Марини Олексіївни Огульчанської) і Сергій Олексійович Огульчанський 

(син письменника) (м. Бердянськ, вул. Піонерська, буд. 65, кв. 66; 09.11.2005) 
 

 
 

Ф. 40 – Меморіальна дошка, присвячена О. Огульчанському, на вході до музею історії 

міста Бердянська. Фото Андрія Будугая 
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Ф. 41 – Члени театральної студії «Теремок» при Бердянському міському палаці культури 

(керівник Світлана Олександрівна Орищенко) перед початком презентації книги 

«Степова принцеса» (Бердянський художній музей ім. Ісака Бродського; 
11.04.2018). Фото Олександра Усика 

 

 
 

Ф. 42 – Виставка книг Олексія Огульчанського на презентації книги «Степова принцеса». 
Фото Олександра Усика 
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