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Валерій Квач (м. Пирятин)

Вінок пошани краєзнавцю Григорію Бажану
За пруг неба, у незбагненно-далекі світи, від-

летіла душа  Григорія Остаповича Бажана,
людини, яку в історії Пирятинщини завжди бу-
дуть шанувати  як одного з корифеїв   місцевої
журналістики та літописця цього славного
краю Полтавщини.

Він  мав багато талантів: майстер публі-
цистичного слова, краєзнавець, бібліофіл,  по-
ціновувач поезії, документаліст, громадський 
діяч, патріот рідної землі, щиро залюблений  в 
людей, які на ній працюють.

Це почуття йому мабуть передалося від
батьків, селян з Решетилівщини, тому в своїх
юнацьких мріях теж бачив себе хліборобом. Та
доля вистелила йому інший шлях – сіяти сло-
вом  в душах людей  правду, добро, знання.

Трудова біографія Григорія Остаповича, як
професійного журналіста, пов’язана лише  з
однією газетою – «Пирятинські вісті».  У цьому
часописі за 35 років роботи він пройшов шлях
від рядового літпрацівника до редактора га-
зети, від учня – до майстра слова і мудрого на-
ставника, який виплекав цілу когорту талано-
витих журналістів.

Він був великим трударем. За свою багато-
річну працю отримав орден Трудового Черво-
ного Прапора та інші державні  нагороди. 

Широта його душі, розмаїття захоплень не
могли втриматись в рамках газетного формату
і повінню розливались у виданих ним як авто-
ром, упорядником та  редактором книгах  «Їм
крила дала Пирятинщина», «Пирогова Ле-
вада», фундаментальній історико-краєзнавчій
праці «Пирятинщина», ліричній сповіді  про
любов до рідного краю «Тут все любов’ю змі-
ряно до дна», незліченній кількості статей, на-
рисів, опублікованих  в різних газетах та ен-
циклопедичних довідниках.

Його думки, покладені невтомним пером на
папір, завжди прокладатимуть нам стезю до

берегів духовності  та слугуватимуть цілю-
щим джерелом історичної пам’яті, гуртуючи в
почутті любові до Вітчизни.

За вагомий внесок у шляхетну справу збе-
реження історії рідного краю в 2003 році йому
присвоєно звання Почесного громадянина м.
Пирятин,  а в 2005 році  звання Почесного
члена Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Для  пирятинської  громади він залишиться
взірцем інтелігента, який  самовіддано  і без-
корисливо їй служив, для друзів і товаришів –
сердечною,  щирою  людиною, для молодої ге-
нерації журналістів – мудрим наставником,
для краєзнавців – прикладом відданості
справі  вивчення та дослідження крайової іс-
торії.       

Пирятинці в скорботі та пошані  схиляють
голови перед світлим образом Григорія Оста-
повича Бажана.

Мудрість та доброта, закладені в його  твор-
чому доробку,  житимуть так само вічно, як і
пам’ять про нього, достойного сина  Полтав-
ської землі, яку він любив і віншував у своїх
творах.


