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Ми вирушаємо з вами на Черкащину – край пісень і легенд, край 

письменників і учених, чиї імена перлами сяють в скарбниці світової мудрості. 

Люблю свій край, 

Де променить калина,  

Де пісня легкокрила і дзвінка, 

Бо це моя навіки Україна, 

Свята земля Шевченка і Франка… 

Я веду вас у благословенні місця. Тут варто лише прислухатись, і в тиші 

Чернечої гори ви почуєте невмирущий голос Тараса Шевченка, веселкові гаї 

наспівають вам журавлині пісні легендарної Раїси Кириченко, а древні стіни 

Стеблівського музею відлунять неспішну ходу Нечуя-Левицького. З-поміж 

густих верболозів Дніпро відтворить вам знов у тихоплинних водах своїх 

посмішку Михайла Старицького, а на 

вітах струнких тополь сім вітрів 

зіграють оперу Гулака-Артемовського. 

 Справді, чи є ще десь на землі 

такий край, де тихі травневі ночі 

пливуть на крилах солов’їних пісень, де 

вранці на замріяній річці вмивається джерельною водою біле латаття, де в один 



із весняних днів, потемнілий від зимових 

віхол і морозів ліс раптом спалахує синім 

пролісковим вогнем, де в привільному 

степу п’янієш раптом від дивних пахощів 

різнотрав’я? Чи є ще десь на землі край, 

де, ніби сестри, обійнялися нерукотворна 

краса і сива пам’ять історії? 

Черкащина багата великими талантами, серед них: черкаські поетеси 

Катерина Вербівська, Наталія Горішна та письменник, «вишневий» лауреат Іван 

Дубінін, які у своїй творчості  оспівують красу рідного краю, красу людських 

почуттів, продовжуючи традиції багатьох поетів минулого й сучасного.  

Книга ж ит т я Нат алії Горішної, Кат ерини Вербівської, Івана Дубініна 
 Народна  

 Наталія Горішна  

В церковному календарі 18 грудня ‒ це день 

вшанування пам’яті преподобного Сави 

Освященного. Інші назви свята: «Сава», «Саввин 

день», «Сава з салом». За народним повір’ям в цей 

день ні за які роботи не бралися, так як все могло 

піти прахом. 

 Катерина Вербівська 
За релігійним календарем 25 жовтня відзначають 

день Єрусалимської ікони Божої Матері, яка, за переказами, написана святим 

євангелістом Лукою. У 463 році образ було перенесено до Константинополя. 

Пізніше ікона була принесена в Корсунь і подарована святому 

рівноапостольному князю Володимиру. Іван Грозний в 1571 році переніс ікону 

до Московського Успенського собору.  



 Іван Дубінін 

За релігійним календарем 9 вересня відзначають 

день Преподобного Пімена Великого, 

який  народився близько 340 р. в Єгипті. З двома 

своїми братами Анувіем і Паїсієм він пішов в один з 

єгипетських монастирів, де всі троє взяли чернечий 

постриг. Брати настільки були строгими 

подвижниками, що, коли їх мати прийшла в 

монастир, щоб побачити дітей, вони не вийшли до неї зі своїх келій. Мати довго 

стояла і плакала. Тоді преподобний Пімен сказав їй через закриті двері келії: 

«Якщо ти перенесеш тимчасову розлуку з нами, то в майбутньому житті будеш 

бачити нас, так ми сподіваємося на людинолюбство Боже!». Мати змирилася і 

повернулася додому. 

 Географічна  

 Наталія Горішна 

Наталія Горішна народилася на Житомирщині 18 грудня 1959 року. Однак, 

невдовзі батьки переїхали на Поділля. В перших спогадах залишився лише 

запах жовтих квітів у закутку саду та вербовий 

пеньок на березі річки. Історію родоводу можна 

зрозуміти з поезії «Мій родовід». 

 Катерина Вербівська 

Катерина Іванівна Вербівська народилася 25 

жовтня 1962 року у мальовничому с. Киселівка 

Катеринопільського району Черкаської області, 

розташованому на витоку річки Гнильця, притоки 

Гнилого Тікичу. 



 Іван Дубінін 

Бути письменником та ще й 

гумористом, Івану Дубініну було 

уготовано самою Долею, бо народився   

9 вересня 1952 року в с. Горіхове на 

Луганщині.  
 Іст орична  
 Нат алія Горішна  

Своєю малою батьківщиною поетеса вважає старовинне селище Смотрич на 

Хмельниччині, оповите загадковими легендами про Кармалюка і Смотрицького. 

З першим було все зрозуміло. За тридцять кілометрів, у місті 

Кам’янці-Подільському, збереглася стара фортеця, у яку неодноразово 

ув'язнювали Устима, і з якої він дивним чином утікав. Але хто такий 

Смотрицький, та ще й Мелетій?.. Дуже прикро, але про достойників Герасима і 

Мелетія Смотрицьких в радянський час не говорилось ніяк.  
Смотрицький Герасим 

Данилович  — руський письменник, педагог з Поділля. Представник дрібної 

шляхетської родини Смотрицьких, батько Мелетія. 

Мелетій Смотрицький — письменник, 

церковний і освітній діяч Речі Посполитої, 

український мовознавець, праці якого 

вплинули на розвиток східнослов’янських 

мов. Автор «Граматики 

слов’янської» (1619), що 

систематизувала церковнослов’янську мову. 

 Іст орична  
 Катерина Вербівська  

Перша згадка про Киселівку в документах належить до першої половини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1619
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


XVIII століття. 

В роки Великої Вітчизняної війни на 

захист Батьківщини пішли 189 чоловік, 111 з 

них загинуло, 92 нагороджено орденами і 

медалями СРСР. 

Іван Дубінін  

У 30-х роках XX століття у Слов’яносербському повіті налічувалось 34 

поміщицьких сади. В Оріховому був садок поміщика Ніколаєва. Село 

постраждало внаслідок Голодомору 1932—1933 років. 

 Поетична 

Поезії митців рідного краю ‒ яскраве підтвердження того, що кожна 

людина повинна вірити у своє радісне, тепле і сонцесяйне майбутнє, боротися за 

нього, вболівати за своє щастя. І неодмінно воно, це жадане щастя, прийде до 

неї, увійде в душу навіть тоді, коли його й не чекаєш,  розмалює життя 

яскравими фарбами, від чого людина засяє і полетить на крилах щастя 

далеко-далеко, туди, де існуватиме тільки вона і казковий щасливий Світ. Світ 

щастя... 

Звичайно, у кожного він свій. У всіх ‒ своя щаслива мить. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1930-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1932%E2%80%941933

	За релігійним календарем 9 вересня відзначають день Преподобного Пімена Великого, який  народився близько 340 р. в Єгипті. З двома своїми братами Анувіем і Паїсієм він пішов в один з єгипетських монастирів, де всі троє взяли чернечий постриг. Брати на...

