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Н.С.МІЩАНЧУК  

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ ДО ОТЧОГО КРАЮ  
НАШОГО СЛАВЕТНОГО О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА – ШПОЛЯНЩИНИ 

 

Працюючи в ті часи, коли очолював 
інститут отоларингології його засновник 
проф. О.С. Коломійченко, неодноразово ба-
чила сама та знала з численних розповідей, 
якою особливою увагою та теплотою наді-
ляв своїх земляків шполянщан наш славет-
ний корифей. Ті хороші почуття мимоволі 
передавались всім співробітникам інституту 
від санітарки до знаних спеціалістів. 

Знала також, що на батьківщині вида-
тних вчених братів – Михайла Сидоровича 
та Олексія Сидоровича Коломйіченків на 
Черкаській землі у Шполі будувалась 
центральна районна лікарня, в організації та 
будівництві якої обидва професори брали 
активну участь. Пізніше їй було присвоєно 
ім’я братів Коломійченків. 

У вересні 1973 року Олексій Сидоро-
вич запланував чергову поїздку на свою рі-
дну землю, щоб оглянути завершення буді-
вництва лікарні та надати консультації сво-
їм землякам. 

І ось мені, початкуючому лікарю, по-
щастило разом із завідувачем поліклініки 
нашого інституту С.Г. Войцехівською відві-
дати маленьку батьківщину О.С. Коломій-
ченка.  

Коли вранці вирушили на Черкащину, 
О.С. Коломійченко сидів мовчки і по об-
личчю було видно, які дорогі були для ньо-
го спогади прожитих років на рідній землі. 

Незважаючи на свій уже поважний 
вік, Олексій Сидорович протягом трьох днів 
з ранку до пізнього вечора консультував та 
оглядав хворих, котрі, здавалося, зібрались 
не лише зі всієї Шполи, а й зі всієї Черка-
щини. Медперсонал ледве встигав робити 
всі додаткові аналізи та обстеження, які 
призначав професор. Відвідувачі не тільки 
звертались до свого земляка професора з 
приводу хвороб, а й за порадами та за допо-

могою в житейських справах. Приходили 
друзі його дитинства, юності, родичі та бли-
зькі люди – з ними допізна він довго та сер-
дечно розмовляв. Блиск його очей свідчив, 
що у ці хвилини він справді щасливий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При від’їзді Олексія Сидоровича шпо-
ляни всіх поколінь проводжали його далеко 
за межі Шполи. Ми були горді бачити, яку 
щиру любов та повагу виявляли земляки до 
Олексія Сидоровича, як шанобливо супро-
воджував його урочистий кортеж на рідній 
землі... 

По дорозі в Київ Олексій Сидорович 
зробив нам приємний сюрприз – повіз на 
захоплюючу екскурсію по визначним міс-
цям Черкащини. Відвідали село Моринці – 
колиску геніального Кобзаря. 

Благословен той день і час,  
Коли прослалась килимами  
Земля, яку сходив Тарас 
Малими, босими ногами,-  
ці безсмертні поетичні рядки Максима 

Рильського зірвалися з вуст Олексія Сидо-
ровича, коли оглядали священні місця, яки-
ми ходив світоч нашого національного ду-
ху.  



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2008 20 

Ці поетичні строки були в унісон на-
шим відчуттям стосовно нашого професора. 
Такі ж асоціації викликали ті високі слова і 
у виступі Петра Бойка на урочистому роз-
ширеному засіданні Вченої Ради, присвяче-
ному пам’ятній даті – 110 роковинам з Дня 
народження нашого видатного основополо-
жника української школи отоларингологів, 
творця Інституту отоларингології, який но-
сить його ім’я. 

Відвідали село Кирилівку, побували 
біля дяківської хати, де вчився грамоти ма-
лий Тарас.  

Олексій Сидорович любив поезію Т. 
Шевченка. Він прочитав нам декілька улю-
блених Шевченкових віршів. 

У Кирилівці вшанував квітами прах 
Матері народного поета. Заїжджали в украї-
нську Швейцарію – славний Корсунь.   

Під час подорожі з усієї поведінки 
Олексія Сидоровича було видно, який доро-
гий для нього цей край, як багато цікавого 
знає про свою Черкащину, як пишається її 
славною історією. 

Назавжди запам’яталось нам, що рідна 
земля вітала протягом всіх днів перебування 
Олексія Сидоровича справжньою болдинсь-

кою теплою багряною осінню, яка чарувала 
зір та зігрівала душу якоюсь неповторною 
красою, ніби прощаючись зі своїм славним 
земляком. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
І як потім виявилось, ця поїздка була 

останньою. Восени наступного року у ті ж 
дні Україна прощалась зі славетним вченим 
та лікарем.... 
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