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ВІД АВТОРА

Мисливство та рибальство – одні з найдавніших промислів людства, 
що демострували не тільки мужність, спритність та вправність чоловіків 
у поєдинку з хижими тваринами та рибами, а й були основним засобом 
виживання для їхніх родин. Ці суто чоловічі заняття мають глибокі й давні 
традиції. Споконвіку ці таємні знання, вміння та навички передавалися з 
покоління в покоління, від батьків та дідів до дітей та онуків.

Полювання та риболовля – це та віддушина, яка дає можливість 
відпочити від буденності, забути про негаразди на роботі чи в особистому 
житті, поспілкуватися з давніми та новими друзями по захопленню, та 
й просто відпочити на лоні природи. Як говорив мій добрий знайомий 
на зорі моїх полювань, «Оце тільки й вашого, хлопці! Запам’ятовуйте ці 
миті, вони безцінні…».

Село Кропивна розташоване у Золотоніському районі Черкаської  
області. У його межах було виявлено городище давньоруського часу. 
У добу козацтва Кропивна була центром Кропивнянського козацького 
полку, а також мала статус сотенного містечка. Місцеве населення 
займалося різноманітними промислами, серед яких важливе місце 
займали полювання та риболовля.

З діда-прадіда в однойменному селі Кропивна передається 
інформація про те, що р. Кропивна була колись судноплавною, але 
матеріальних знахідок, які б це підтверджували, поки що не виявлено. 
Після проведення меліорації, з повноводної річки залишилися лише 
канали, перекриті шлюзами. А колись риба заходила сюди на нерест із 
самого Дніпра.

Особливо цікавою для мене є риболовля на р. Кропивна. Це моє 
улюблене місце для такого відпочинку. Звідси моє коріння, я тут 
народився і провів дитинство. Багато яскравих спогадів повертають 
мене саме сюди. Для кращого орієнтування читачів, наводжу невеличку 
довідку про нашу річку.

Річка Кропивна (Золотоніський район Черкаська область) – ліва 
притока р. Золотоношки (басейн р. Дніпро). Назва походить від «кропива 
водяна», або «кушир» – рослина, поширена у стоячих і з повільною течією 
водах. Вона бере свій початок у с. Бойківщина і впадає в р.Золотоношку, 
а потім у р. Дніпро. Протяжність р. Кропивна близько 60 км.

Саме р. Кропивна, що протікала на території однойменного 
села, відігравала значну роль у житті населення краю на всіх етапах 
історичного розвитку.
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До написання цієї книги мене спонукали спілкування на полюванні 
з мисливцями поважного віку, які ділилися спогадам про свої молоді 
роки, а також вражаючі та незабутні моменти риболовлі на рідній річці 
Кропивна, які давно хотілося опублікувати. Тому й вирішив записати 
на папір все, що вдалося запам’ятати, а також занотовував цікаві 
випадки на наших нинішніх полюваннях та риболовлях, свої роздуми, 
спостереження, теорії та гіпотези.

Багатьох оповідачів уже давно немає на цьому світі, але їхні мудрі 
поради, кумедні та повчальні випадки з мисливського життя ви зустрінете 
на сторінках книги. Бо ці люди носили горде ймення «Мисливець», тому 
заслуговують на вічну пам’ять серед товаришів по захопленню.

У мисливців с. Кропивна склалася добра традиція – кожне відкриття 
полювання починати хвилиною мовчання, згадуючи своїх померлих 
побратимів. Принагідно, хотілося б згадати тих мисливців, з якими я мав 
щастя топтати «мисливську стежку». Це Дзюбан Михайло Олексійович, 
Лушник Михайло Гаврилович, Погорілий Іван Дмитрович, Руденко 
Федір Іванович, Шепель Михайло Павлович, Дзюбан Олександр 
Володимирович, Собко Василь Володимирович, Мірошниченко Роман 
Вікторович, Бородаєнко Олексій Миколайович.

Маю надію, що книга буде цікавою для молодих мисливців-початківців 
та рибалок, а досвідчені та сивочолі, читаючи її, поринуть у спогади 
своєї мисливської та рибальської молодості, згадають своїх товаришів.

Микола Губочкін


