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З великим під�
несенням зустрічали в
ці дні у Решетилівській

гімназії  ім. І.Л.Олійника
Почесного громадянина

району, відомого
вченого із Санкт�

Петербурга Анатолія
Миколайовича Асаула.
Колектив закладу гор�

диться своїм випускни�
ком, чиє ім’я знайшло
почесне місце в музеї
гімназії, у краєзнавчій

кімнаті. Гімназисти ви�
дали про А.М.Асаула

документальне дослід�
ження «Я – цвіт цієї зем�
лі» (керівник — учитель�

ка історії Наталія Шир�
шова) і продовжують

досліджувати славний
життєвий та науковий

шлях земляка.

...До приходу гостя вчителі й
учні підготували змістовну роз�
повідь в літературній світлиці
«Рідні береги» — про земляків�
майстрів красного письменст�
ва, ознайомили А.Асаула з екс�
понатами гімназійного музею та
з кімнатою�оберегом народно�
го мистецтва Решетилівщини.

Під час зустрічі з членами іс�
торико�краєзнавчого гуртка
«Стежинами рідного краю» Ана�
толій Миколайович повідав ба�

гато цікавого й повчального про
свій трудовий шлях, про життєві
цінності, які сповідує, відповів
на запитання дітей.

Зокрема, наголосив, що в ос�
нові будь�якого успіху – напо�
леглива праця. «Талант без пра�
ці нічого не вартий. Якщо хочеш

чогось досягти – став мету, мо�
білізовуй себе, вперто йди до
неї, не зупиняйся перед трудно�
щами. Не розпилюйся одразу в
багатьох напрямках. Дуже важ�
ливо впорядкувати свої життєві
пріоритети і правильно розподі�
лити обмежений часовий ре�
сурс...».

Відверто сказав гість про ви�
токи своїх зв’язків із рідним кра�
єм. Він глибоко в серце прийняв
десяток літ тому слова батька:
«Так то ж ти, синку, в Росії відо�
мий. А в Решетилівці тебе й не
знають», а також батьківське за�
питання: «А що ти зробив для
України?».

Своєю нинішньою позицією,
благодійницькими справами
А.Асаул старається довести
(хоч батька уже й немає на цьо�
му світі), що є гідним сином ре�
шетилівської землі й України.
Він досить частий гість у Реше�
тилівці і завжди приїжджає, як
кажуть, не з пустими руками. За
останні 8 років 17 разів виступав
на різних наукових конференці�
ях в нашій державі, друкується в
республіканських виданнях,
сприяє розвитку українсько�ро�
сійських відносин.

З розповіді А.Асаула діти пе�
реконалися, який він має силь�
ний поклик предків, як цінує іс�
торію свого роду й Решетилівки
(чого вартий тільки великий до�
машній музей вченого у Санкт�
Петербурзі!), як дорожить своїм
походженням.

— Україна для мене – це та
земля, де народився й виріс, а
народ України – це ті решетилів�
ські люди, які вчили мене уму�
розуму, — наголосив він.

У знак вдячності гімназистам,
які досліджують його життєвий
і науковий шлях, запросив акти�
вістів�пошуковців до себе в гос�
ті у Санкт�Петербург.

* * *
Показовий такий факт. Відві�

давши під час перебування в
Решетилівці кладовища, де по�
кояться родичі в другому�третьо�

му коліні, А.М.Асаул задався
ціллю до весняних поминальних
днів впорядкувати і облагороди�
ти могили, встановити на них
добротні пам’ятники.

* * *
«Родзинкою» нинішнього при�

їзду А.М.Асаула в Решетилівку

стало те, що він привіз із собою
тираж нововиданої книжки для
дітей —  «Дітям про Різдво» (Ду�
ховна скарбничка школяра, по�
дарунок решетилівській дити�
ні). Видання цієї книжки ініціюва�
ла вчителька Глибокобалківської
школи Л.А.Лисяк, а Анатолій Ми�
колайович доклав зусиль до її
впорядкування і віддрукування.

Книжка (72 сторінки) має до�
бротне поліграфічне оформлен�
ня і містить розповіді про суть
Різдвяного свята, розкриває
зміст народних вертепів, коля�
док, щедрівок, оповідань. Особ�
ливо багато в ній представлено
авторських надбань Митропо�

лита Полтавського і Кремен�
чуцького Феодосія (Дикуна�Ва�
колюка), який жив у 1926�2001
роках.

Регіонально�краєзнавчий ас�
пект книги спрямований на ви�
ховання в дітей любові до рідно�
го краю, Батьківщини, поглиб�

лення знань про спадщину ви�
датних людей.

Наклад цієї книжки А.Асаул
залишив настоятелю Свято�Ми�
колаївської церкви в Решетилів�
ці о. Стефанію – з тим, щоб вона
потрапила до якомога більшої
кількості дітей району і виконала
свою просвітницьку та виховну
місію (буде розповсюджена на
свята Миколая та Різдва).

І.ЦИГАН.

«Україна для мене – 
це земля, де народився й виріс» 

У ці дні в Решетилівці перебував наш славний земляк, Почес�
ний громадянин району Анатолій Миколайович Асаул – вчений
із Санкт�Петербурга, доктор економічних наук, професор, За�
служений будівельник Російської Федерації.

На батьківщину він завітав, будучи протягом тижня з робочою
поїздкою в Харкові (виступав там на науковому форумі) та в
Полтаві (брав участь у торжествах з нагоди 80�річчя Національ�
ного технічного університету ім. Ю.Кондратюка, де є Почесним
професором). В Полтаві відбулася також зустріч А.Асаула з ке�
рівництвом обласної ради, де йшла мова про організацію днів
Полтавщини в Санкт�Петербурзі – в рамках підписаної Угоди
про дружбу і співробітництво двох міст.

В Решетилівці Анатолій Асаул зустрівся з головою райдержад�
міністрації Юрієм Дмитренком, головою районної ради Вікто�
ром Різником, настоятелем Свято�Миколаївської церкви отцем
Стефанієм, головою райкому профспілки працівників освіти Ми�
хайлом Невмержицьким, традиційно побував у редакції газети
«Решетилівський вісник», а також відвідав Решетилівську гімна�
зію ім. І.Олійника, де плідно спілкувався з педагогами та учня�
ми, презентував книжку «Дітям про Різдво».

Приймав і супроводжував гостя на батьківщині його добрий
приятель, колишній голова районної ради І.В.Писаренко.

НАШІ СЛАВНІ
ЗЕМЛЯКИ

А.М.Асаул народився й
виріс у Решетилівці, закін�
чив у 1966 році Решетилів�
ську середню школу. Потім
поїхав у Ленінград, де роз�
почав трудовий шлях, здо�
був вищу освіту. Працював
у місті на Неві на різних по�
садах у будівельній галузі
і дійшов до поста гендирек�
тора «Леноблагробуду»
(1994 р.) та голови ради
директорів цього об’єднан�
ня (2000 р.). В нових еконо�
мічних умовах прийшов до
необхідності реалізації се�
бе в науковій діяльності
і захистив кандидатську та
докторську дисертації. Ни�
ні він крупний вчений в га�
лузі економіки, визнаний
вітчизняною і міжнародною
науковою спільнотою. Сам
підготував уже 21�го канди�
дата і 7�х докторів наук.

Дружина А.М.Асаула –
Тетяна Миколаївна — теж
решетилянка (дівоче пріз�
вище Гайдук), вірна супут�
ниця по життю. Разом вихо�
вали трьох успішних синів. 

З РЕШЕТИЛІВКОЮ В СЕРЦІ
Тісні контакти з Решетилівкою А.М.Асаул встановив на по�

чатку 2000�х років. Тоді він взявся конкретно допомогти у
будівництві Свято�Миколаївської церкви нашого селища,
пожертвував на ці цілі батьківський будинок у райцентрі
(стареньких маму й тата забрав на той час до себе в Санкт�
Петербург). Налагодив контакти з керівництвом району,
став допомагати землякам, зокрема підтримав районну біб�
ліотеку.

У ті ж роки завзалася дружба й тісна співпраця Анатолія
Асаула з іншим нашим славним земляком – письменником
Олексієм Дмитренком, лауреатом Шевченківської премії.
Завдяки зусиллям Анатолія Миколайовича у Санкт�Петер�
бурзі видано чотири фундаментальні томи творів О.Дми�
тренка (в Україні, на жаль, це було зробити практично не�
можливо). Ці книги розповсюджені в основній масі на Реше�
тилівщині, нині представлені в усіх школах, бібліотеках.

У 2006 році рішенням районної ради А.М.Асаулу присвоє�
но звання «Почесний громадянин Решетилівщини».

А.М.Асаул:

«Я горджуся тим, що наро�
дився і виріс у Решетилівці,
горджуся своїми вчителями,
котрих я згадую з глибокою
вдячністю. Якщо перефразу�
вати слова М.Горького, то
можу з повною упевненістю
сказати, що всім, чого я до�
сягнув у своєму житті, я зо�
бов’язаний Вчителю. Завжди
вважав, що мене навчали
найкращі вчителі в світі. Але,
відвідавши музей Решетилів�
ської гімназії, кімнату�музей
«Решетилівські обрії»,  впев�
нився у високому професіо�
налізмі,  відданості своїй
професії, добропорядності
і сучасних учителів. Ви роби�
те добру справу, коли навча�
єте дітей на прикладах своїх
земляків, адже це пряма до�
рога до патріотизму, це вихо�
вання гордості за свій край,
за свою «малу» батьківщину. 

Дякую Наталії Олексан�
дрівні Ширшовій за участь у
Всеукраїнському конкурсі «У
нас одне коріння» — в номіна�
ції «Галерея видатних україн�
ців», за плідну роботу крає�
знавчого гуртка «Стежинами
рідного краю». Адже, як ска�
зав наш геній Т.Шевченко,
«І чужому научайтесь, і свого
не цурайтесь». Я запрошую
Наталію Олександрівну і уче�
ницю Катю Басаман відвідати
м. Санкт�Петербург.

Успіхів і удачі всім гуртків�
цям!»

(Запис, зроблений А.М.Аса�
улом у книзі відгуків кімна�

ти�музею «Решетилівські
обрії», під час відвідин Реше�

тилівської гімназії ім.
І.Л.Олійника, 29.11.2010 р.).

В редакції газети «Решетилівський вісник» А.М.Асаул цікавився, зокрема,
підшивками районки за 60�ті роки, де був видрукуваний його допис�відгук про
перших героїв космосу. Зліва направо: А.Асаул, М.Невмержицький, І.Циган.

Хліб�сіль гостю від учнів гімназії.


