Весняного тепла у ваші затишні оселі, любі жінки!
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Текстиль,
сповнений
світла

еся Майданець – член НСХУ, Європейської текс+
тильної асоціації, доцент Київського інституту
декоративно+прикладного мистецтва та дизайну ім.
М. Бойчука, кандидат мистецтвознавства. Це перша
ретроспективна персо+
нальна виставка, котра
знаменує 25+річний твор+
чий шлях київської ху+
дожниці+текстильниці,
твори якої неодноразо+
во експонувалися в га+
лереях Парижа, Афін,
Ерфурта та Магдебурга,
Торонто й Едмонтона,
Чикаго та Філадельфії,
Сіднею і Канберри тощо.
Джерелом натхнення
Лесі Майданець впро+
довж чверті століття є
древнє українське мис+
тецтво, особливо Трипілля і доба Київської Русі. Її
хвилюють знаки, символи, орнаменти як образи, що
народжувались саме на українській – слов'янській
землі. Їй цікаві давні писанкові мотиви, які вона по+
своєму осмислює, трансформує і дає їм нове життя
разом зі своїм баченням. Художниці близькі такі се+
мантичні образи, як "Дерево життя", "сонце", "птах",
знаки Всесвіту, християнські сюжети, які часто
зустрічаються в її творах.
Представлена в експозиції колекція гобеленів і
батиків витримана у пізнаваному авторському стилі,
але водночас має і гостро+виразний національний
характер. Це відчувається завдяки її глибинному про+
никненню у закодований світ древньої символіки і
знакових систем ("Слов'янські мотиви", "Знак Сонця",
"Слов'янська легенда"), оригінальним інтерпретаціям
українського орнаменту ("Трипілля", "Україно моя",

"Весна іде, красу несе"), ліричності світу творчої фан+
тазії авторки ("Благовіст", "Живуть тополі у мені",
"Сурми вічності").
Леся походить зі знаного мистецького роду
Саєнків. Ще у дитинстві,
завдячуючи діду – народ+
ному художнику України
Олександрові Саєнку і
матері – заслуженому
діячеві мистецтв України
Ніні Саєнко, Леся почала
осягати систему мистець+
ких вартостей. Закінчи+
ла факультет художньо+
го текстилю Львівського
інституту прикладного
та декоративного мис+
тецтва (нині Львівська
національна академія
мистецтв) та асистентуру+
стажування при Українській Академії мистецтва (нині
Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури).
На вдачі Лесі Майданець, безумовно, лежить
відбиток творчості О. Саєнка: діда й онуку єднає
чутливість і ліризм. Видатний український митець
Олександр Саєнко у своїх монументальних розписах
і панно, станковому живописі, акварелях, малюнках,
килимах, мозаїках із соломи – з їхніми фіксованими на
рівні найдавніших архетипів світосприйняття особли+
востями національного характеру, з орієнтацією на
народні джерела, з неповторними образами природи,
любовним ставленням до рідної землі – незмінно
сприймався носієм національної самобутності.
Зоя ЧЕГУСОВА,
заслужений діяч мистецтв України
Фото Ганни СКРИПКИ

Бути людиною – це багато, але бути жінкою – ще більше.
Марті ЛАРНІ
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У БЕРЕЗНІ СВЯТКУЮТЬ СВІЙ ЮВІЛЕЙ:
СКОРИНА Людмила Петрівна – 80%ліття. Народилася
16 березня 1936 року в Чернігові. Працювала викладачем
латинської мови у Київському державному університеті
ім. Т.Г.Шевченка, Київському Національному університеті
цивільної авіації, академії адвокатури. Професор. Кандидат
філологічних наук, автор п'яти підручників для студентів
вузів і латинсько+українського словника.
УШАЦЬКИЙ Сергій Андрійович – 80%ліття. Наро+
дився 29 березня 1936 року в Чернігові. Український
науковець+економіст. Працював завідувачем кафедри
організації та управління будівництвом Київського
Національного університету будівництва і архітектури.
Автор понад 210 наукових праць, серед яких 24 монографії.
Доктор економічних наук. Професор. Академік академії
будівництва України.
ВАСИЛЕНКО Анатолій Федорович – 75%річчя. Наро+
дився 6 березня 1941 року в с. Забарівка Корюківського р+ну.
ГОГОЛЬ Олександра Павлівна – 75%річчя. Наро+
дилася 10 березня 1941 року в с. Нова Басань Боб+
ровицького р+ну. Працювала заступником ди+
ректора із загальних питань Українського
центру духовної культури. Ветеран праці.
РАДЧЕНКО Антоніна Григорівна –
75%річчя. Народилася 10 березня
1941 року в с. Верхолісся Корюків+
ського р+ну. Працювала головним
бухгалтером ДП "Рожниторф".
Ветеран праці.
ГОРА Борис Іванович –
75%річчя. Народився 15 березня
1941 року в с. Новий Биків Бобро+
вицького р+ну. Колишній голова
Бобровицької райради.
ШВЕЦЬ (ВОРОНАЯ) Неля Гри%
горівна – 75%річчя. Народилася
22 березня 1941 року в смт. Варва.
Доцент кафедри управління персо+
налом МАУП. Ветеран праці.
ЗУБЕЦЬ Сергій Якович – 75%річчя.
Народився 25 березня 1941 року в с. Нова
Басань Бобровицького р+ну. Займався еконо+
мічними питаннями та обліком у Всесоюзному
тресті "Південенергобуд", був начальником плано+
вого відділу Управління будівництва Чорнобильської
АЕС, яке займалося ліквідацією наслідків аварії.
КЕДУН Ігор Матвійович – 75%річчя. Народився
26 березня 1941 року в Новгород+Сіверську. Працював
техніком зв'язку.
ЗБОРОВСЬКИЙ Валерій Федорович – 70%річчя.
Народився 3 березня 1946 року в Хмельницьку (навчався
у Новгород+Сіверську). Працював у НДІ "Квант". Головний
спеціаліст інформаційно+аналітичного митного управ+
ління Державної митної служби України.
ПЧЕЛА Микола Леонідович – 70%річчя. Народився
12 березня 1946 року в Носівці. Працював інженером,
заступником начальника виробництва на ВАТ "Славутич".
ЄСИПЕНКО Іван Іванович – 65%річчя. Народився
5 березня 1951 року в с. Хотіївка Корюківського р+ну.
Проходив службу в органах внутрішніх справ України.
Був директором холдингової компанії "Мирянин". Нині –
співробітник страхової компанії АТ "УПСК". Полковник
міліції. Ліквідатор аварії на ЧАЕС І категорії.
ФІЛІПЕНКО Ольга Григорівна – 65%річчя. Народи+
лася 5 березня 1951 року в с. Жуківка Куликівського р+ну.
Працює викладачем історії України в коледжі геолого+
розвідувальних технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладач
вищої категорії. Ветеран праці.
АНДРІЙЧУК Валентина Михайлівна – 65%річчя.
Народилася 6 березня 1951 року в с. Бігач Менського р+ну.
Працювала провідним спеціалістом управління бухгал+
терського обліку та фінансового забезпечення Рахункової
палати України.
ШМАРКАТЮК (ЦИГАНОК) Ольга Іванівна – 65%річчя.
Народилася 8 березня 1951 року в с. Нова Басань Боб+

ровицького р+ну. Працювала старшим інспектором ЗАТ
"ЕСМА".
МЕЛЬНИК Людмила Андріївна – 65%річчя. Наро+
дилася 14 березня 1951 року в Острі Козелецького р+ну.
Працювала заступником начальника відділу обліку основ+
них засобів ВАТ "Державний ощадний банк України". Наго+
роджена почесними відзнаками банку. Ветеран праці.
ТИМОШЕНКО Ніна Василівна – 65%річчя. Народи+
лася 29 березня 1951 року в с. Нова Басань Бобровицького
р+ну. Працює викладачем англійської мови у фінансовому
ліцеї. Ветеран праці.
СЛУГОВИНА Анатолій Андрійович – 60%річчя.
Народився 1 березня 1956 року в с. Старий Глибів Козелець+
кого р+ну. 20 років працював у пожежній охороні м. Києва,
потім – в "Укртелекомі".
ХВІСТ Олександр Іванович – 60%річчя. Народився
2 березня 1956 року в с. Томашівка, Ічнянського р+ну.
Працівник аудиторської фірми "Навігатор".
КРИВОНОС Павло Олександрович – 60%річчя.
Народився 11 березня 1956 року в Прилуках.
Генеральний директор КП "Генеральна
дирекція з обслуговування іноземних
представництв", радник першого класу,
автор ряду публіцистичних статей з
історії України.
Нагороджений орденами "За за+
слуги" ІІІ та II ступенів, святого
Рівноапостольного князя Володи+
мира Великого, святого архи+
стратига Михаїла. Кавалер Коман+
дорського Хреста Ордену СС ше+
вальє, лауреат Національного
рейтингу "ЛІДЕР УКРАЇНИ" за ви+
сокі професійні досягнення і безу+
мовне лідерство в науковій, творчій,
виробничій і бізнес+сферах. Заслу+
жений будівельник України.
ПРОЦЕНКО Тарас Олександро%
вич – 60%річчя. Народився 13 березня
1956 року в с. Любомудрівка Борзнянсь+
кого р+ну. Був проректором Національної ака+
демії державної податкової служби в м. Ірпінь,
проректором академії управління МВС, начальником
державного науково+дослідного інституту МВС України.
Доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник
освіти України. Генерал+майор податкової міліції.
КУШНІРЮК Сергій Георгійович – 60%річчя. Наро+
дився 15 березня 1956 року в м. Чортків Тернопільської
обл. (мати із с. Верхолісся Корюківського р+ну). Працював
професором кафедри реабілітації Національного педа+
гогічного університету ім. М. Драгоманова, зараз – декан
факультету фізичного виховання Бердянського держав+
ного педагогічного університету. Кандидат педагогічних
наук.
ТУЛИГОВЕЦЬ Віталій Петрович – 60%річчя. Наро+
дився 19 березня 1956 року в с. Щаснівка Бобровицького
р+ну. Працює начальником відділу АБ "Укргазбанк".
ТИМЧЕНКО Анатолій Миколайович – 60%річчя.
Народився 22 березня 1956 року в с. Олександрівка
Бобровицького р+ну. Директор агрофірми "Крюківщина"
Києво+Святошинського р+ну.
БІБІК Марія Михайлівна – 60%річчя. Народилася
28 березня 1956 року в с. Верхолісся Корюківського р+ну.
Працювала у ЖЕК+607.
ЛИТВИН Олександр Валеріанович – 60%річчя.
Народився 28 березня 1956 року в с. Нові Яриловичі
Ріпкинського р+ну. Кандидат технічних наук, доцент, пра+
цює на кафедрі конструювання верстатів та машин у НТУУ
"КПІ". Автор понад 150 наукових робіт, серед яких підруч+
ник, 2 навчальних посібники, монографія та 15 винаходів.
ЧОРНА Ольга Іванівна – 55%річчя. Народилася
6 березня 1961 року в с. Перелюб Корюківського р+ну.
Електромеханік І+ї категорії Київської міської дирекції
"Укртелеком".

Дорогі земляки!
Рада товариства "Чернігівське земляцтво" сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго здоров'я,
великих успіхів у житті, оптимізму, сімейного щастя, невтомного добротворства в ім'я рідної землі.
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Розколяда
на березі
Дніпра
а святі були присутні керівники
земляцтв, члени СГО "Асоціація
земляцьких організацій "Рада
земляцтв областей та регіонів
України", святі отці, гості дипломатич+
ного корпусу України, представники
місцевих влад із Закарпаття та Івано+
Франківщини, парафіяни.
Піднесену атмосферу собору напов+
нював камерний спів хору "Воскресіння"
Івано+Франківського кафедрального
собору Святого Воскресіння за дири+
гування Володимира Рудницького.
Благословив дійство Архієпископ і
Митрополит Івано+Франківський Воло+
димир (Війтишин), після чого в Соборі
пройшла усталена в Асоціації земляцтв
України традиція передачі координа+
торства спільної земляцької роботи.
Віктор Ткаченко, голова Асоціації,
привітав присутніх від імені всіх зем+
ляцтв, які входять в Асоціацію, поба+
жав добра, здоров'я та миру в Україні,
відмітив, що кожне земляцтво почер+
гово по півроку виконує обов'язки
координатора всіх починань у Києві,
після чого запросив до слова та цере+
монії передачі символів земляцької
влади керівників Закарпатського та
Івано+Франківського громадських об'єд+
нань Василя Лазоришинця та Богдана
Гдичинського.
Василь Лазоришинець – голова
Закарпатського земляцтва, передав
символи координатора – булаву та
Герб України голові Івано+Франківського
земляцтва Богдану Гдичинському та з
щирими побажаннями подарував освя+
чену закарпатську ікону. Богдан Петро+
вич, в свою чергу, подякував земляцтвам
за надану довіру, у відповідь вручив
закарпатцям вишитий івано+франків+
ський рушник і запевнив, що івано+фран+
ківці з честю виправдають сподівання
земляцтв.
Естафету координаторства через
півроку після івано+франківців про+
довжать сумчани. Присутні на святі
голова Сумського земляцтва Іван Рішняк

Н

та заступник голови Сумської обласної
ради Лілія Ричкіна запевнили всіх у своїй
готовності до активних дій і повідомили,
що вже складені попередні плани коор+
динаторства, яке почнеться в липні.
За дорученням Голови Верховної
Ради України Володимира Гройсмана
діючий з цього дня координатор Богдан

Артем Барандій дарували присутнім
гарний настрій та енергію свята. До
вподоби слухачам були колядки дітей
фольклорно+етнографічного театру
"Левенятко", танці ансамблю "Зернят+
ко", виступ юного гумориста з Коломиї
Луки Суслова, акапельне колядування
вокально+чоловічого бенду "WOK_AUT",

Гдичинський за заслуги перед Україн+
ським народом вручив грамоти Верхов+
ної Ради України та нагрудні знаки до
них президенту МГО "Земляцтво жито+
мирян" Сергію Войтенку та першому
віце+президенту Віктору Барановсь+
кому.
Дійство продовжилось у прикраше+
ному різдвяною атрибутикою залі Між+
народного виставкового центру, де
відбувся святковий концерт. Лариса
Гриджук, заступник голови ради "Зем+
ляцтва івано+франківців", у віталь+
ному слові до гостей подякувала
землякам, які своєю любов'ю та
ділом допомогли в організації свят+
кових заходів.
Ведучі програми Діана Рудко та

пісні у виконанні народного артиста
України Михайла Кривня, співачок
Ольги Ошитко, Олени Степанченко,
звучання трембіти у виконанні Миколи
Василевича, пісні композитора Богда+
на Кучера та розважальні мелодії
троїстих музик. Невимушена атмос+
фера різдвяного свята, вишукані націо+
нальні карпатські страви, спілкування
серед однодумців залишило добрі
спомини і віру в те, що добро завжди
знайде свою дорогу до сердець лю+
дей.
Завершити ці рядки хочеться сло+
вами з пісні "Хай у вас і в нас все буде
гаразд!"
Г анна СКРИПКА
Фото автора
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Тарас Шевченко
і Чернігівщина
ле ще раз оголилася аксіома:
слава – богиня капризна. Особ+
ливо щодо людей типу і рівня
Тараса Шевченка. Вони – як
Прометей – підносять людство до бо+
жистих верховіть, їх самих зрівнюють з
богами, а потім, як і Прометея, відда+
ють на поталу хижим орлам.
Керівники не тільки областей, а й
держави обійшлися загальними слова+
ми про українського Прометея, не
торкнувшись його зв'язку з історичною
Україною. У тому числі й з славною
Чернігівщиною, з якою він був поєдна+
ний кровно+духовно. При похованні Та+
раса Шевченка наш чернігівський поет –
історик Пантелеймон Куліш пророчо
зазначив: "Шевченко – наш поет і пер+
ший історик… Шевченко став мов би ко+
рогвом високим серед розпорошеного
на тисячах миль нашого люду. І з того
часу всі в нас поділились на живих і на
мертвих, та й довго ще ділитимуться".
Чернігівщина зустріла Тараса Шев+
ченка в особі П.Куліша ще на зорі його
життєтворчості і була з ним спорідне+
ною не тільки на магістралях творчої
життєдіяльності, а й в безпосередніх
зв'язках. Промовиста "дорожна карта"
поета на нашій землі: від села Марківці
до Бобровиці, Ніжина, Прилук, Бату+
рина, Борзни, Седнева…І то не були
розважальні мандрівки безшабашного
прочанина. У Марківцях досі стоять
горда ялина і могутній дуб – гетьман
над лісом: під ними Тарас зустрічався
з мешканцями ближніх сіл, читав їм свої
твори, розмовляв про життя, мрії і
трагедії. Тут була маєтність багатого
дідича Катеринича – власника тамтеш+
ніх земель та мешканця Санкт+Петер+
бурга. Він відзначався певним лібе+
ралізмом, а його чада жили в Парижі і

А

драли на своє гультяйське життя шку+
ру з підневільних кріпаків. Шевченко
зробив кілька малюнків членів родини
Катеринича, а його самого не малю+
вав. І не випадково: він знав справжні
інтереси і норов таких власників. Один
з них для запрошення Шевченка в
гості змусив свого кріпака бігти в один
кінець 30 верст і негайно повертатися
назад. Тарас рішуче порвав з ним і втік
від нього. "Шанувальник" прислав пи+
сульку: "Ну й що, що ти втік. У мене
3000 таких, як ти". Але були й інші – про+
українські дідичі, як Г. Тарновський:
вони постійно підтримували Шевченка.
На Прилуччині Шевченко побував в
Іржавці та славетному Густинському
монастирі. Там його увагу не випадко+
во привертають літописи, зокрема про
козаччину, Величка і Граб'янки. Та з
особливою увагою він штудіює "Запис+
ки о Южной Руси", "Основу" та роман
"Чорна рада" П. Куліша. Спілкування з
ним, з його дружиною Ганною, з черні+
гівцями Білозерським, Забілою сприя+
ли оптимально реалістичному погляду
Шевченка на минулу історію, особливо
на популярний твір "Історія русів". Тарас
Григорович опанував величезний фак+
тичний матеріал, високо ставив патріо+
тизм автора, але не погодився з еле+
ментами його сповзання на російсько+
імперську тенденцію трактувати росіян
і українців братами, а метою українсь+
кої боротьби – об'єднання в одній дер+
жаві. Що значило зречення мети й іде+
алів Хмельниччини, Мазепинщини,
Коліївщини, як і спадщини Великокня+
жої могутньої європейської держави.
Саме на Чернігівщині Т. Шевченко за+
мишляє друге видання "Кобзаря".
"Любіть Україну! Любіть її во время
люте…". Універсально багатий досвід

Шевченка, активізував його інтереси,
грані таланту, гуманістичні й соціально+
національні погляди та ідеали. На Черні+
гівщині він постає принциповим побор+
ником національної ідеї, а в процесі жит+
тєдіяльності творцем не тільки ідеї нації
і держави, а й системної програми їх
відродження, розбудови і захисту.
Тарас Григорович знав безліч на+
родних пісень, віртуозно виконував їх
красивим голосом. Він знав імена й
твори сотень вітчизняних і зарубіжних
письменників, художників, компози+
торів. У його "Щоденнику" – сотні імен
геніїв, яких він знав і любив за їхні твори.
Людина народжується для творення
добра, справедливості і краси. "С этим
сладким убеждением я проехал почти
всю Черниговщину" – так занотовує
свої враження. Тут зливались у сим+
фонію почуття і думки, радощі і страж+
дання, розчарування й надії, поезія,
музика й шепіт дерев, жебоніння води.
Тут думалось про вічне, тут кільчились
зародки поезій, картин, драм і повістей.
Тут скристалізувалась філософія життя
і творчості.
"Нам треба голосу Тараса!" – волав
час вустами Павла Тичини в дні револю+
цій 1917–1921 років. На те волання від+
гукнулися Василь Чумак і Василь Еллан+
Блакитний, згодом Олександр Дов+
женко. Нині відлунням голосу Тараса є
діяльність керованого Віктором Ткачен+
ком Чернігівського земляцтва, що утвер+
джує історичну місію українства, сприя+
ючи розвитку харизматичної україн+
ської нації, її мови, культури й етно+
філософії, естетики, честі і гідності,
патріотичної самосвідомості і моралі.
Петро КОНОНЕНКО,
академік, лауреат Міжнародної
премії ім. Й.Г. Гердера
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Відлуння ювіле
Ц

ей потяг доторкнутись до прекрасного
відноситься до наших милих землячок –
майстринь з Варви, які завітали до Міжна+
родного виставкового центру на ювілей зем+
ляцтва. Їхня виставка вражала розмаїттям.
Не можу не визнати молоді таланти – це
учасниця Варвинського осередку Аліна Бус+
ло, член молодіжного відділення земляцтва.
Уже вдруге виставляє плетені гачком вироби
для дітей. Ці напрочуд дивовижні речі вража+
ють своєю індивідуальністю, несхожістю,

ю

ексклюзивністю, витонченністю. Назва "Ма+
ленька україночка" говорить сама за себе.
Маючи неабиякий естетичний смак, госпо+
диня салону нагадувала своїм зовнішнім
виглядом і діадемою на голові міфічну ге+
роїню, яка зачаровує, заманює у дивовиж+
ний світ казки і мрій. Різноманітні вироби
могли задовольнити духовні потреби кожно+
го, навіть, найвибагливішого шанувальника.
Протягом всього дійства створював
святковий настрій і налаштовував камертон

душі на мир і добро ансамбль "Надвечір"я"
Варвинського будинку культури, який заре+
комендував себе у програмі Оксани Пекун
"Фольк+Musik" піснею "На калині кришталь
роси". Українська пісня – це джерело на+
родної мудрості. Ми, українці – люди висо+
кої духовності, ми – діти матері Природи.
Керівництво Чернігівського земляцтва
високо оцінило виступ колективу і відзначи+
ло його Подякою земляцтва.

Ганна КАЛАЙДА
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Д

уже любила предмет креслення. Вісім
класів закінчила на відмінно, а на про+
позицію директора школи про середню
освіту відповіла: "….скучно мені тут вчитися,
я піду вище". І пішла. Поступила до Красног+
радського технікуму сільського господар+
ства імені Ф.Я. Тимошенка, що в Харківській
області на відділ механізації і в 1988 році
закінчила його з відзнакою. Повернулась у
рідне село, працювала 8 років, обіймаючи
нежіночу посаду і паралельно заочно навча+
лась в Київському національному аграрно+
му університеті на факультеті механізації,
який успішно закінчила в 1996 році і пе+
реїхала до Києва, де мешкає до цього часу.
Скупі рядки біографічної довідки не
можуть повною мірою передати інфор+
мацію про життя та світ цієї чудової жінки+
матері, особистості. Про таких кажуть: на
таких, як вона, тримається земля наша,
тримається держава.
Ще маленькою дівчинкою вона зро+
зуміла та осягнула працелюбність, добро+
зичливе ставлення до оточуючих. Сільська

дівчинка змалечку пізнала, що таке праця,
допомога батькам у веденні домашнього
господарства, участь у вирішенні всіх
сімейних справ. Трішечки підрісши, вона
допомагала батькові+комбайнерові в об+
робці льону, матері+домогосподарці в дог+
ляді за домашніми тваринами.
З Валентиною я познайомилась в жовтні
2012 року, коли очолила Щорське відділен+
ня Чернігівського земляцтва. На перший
погляд – проста собі жіночка, але коли по+
чала спілкуватись з нею, то зрозуміла, що
це – людина широкої, щирої душі, дуже
емоційна, співчуваюча, небайдужа до чужо+
го горя, саме ця небайдужість стала пош+
товхом до заняття живописом і привела її на
мистецький шлях. Події на майдані, події в
Криму в лютому 2014 року глибоко проник+
ли в душу. І от 23 лютого 2014 року, повер+
таючись з роботи, зайшла в ліфт і прочита+
ла рекламку: "Майстер+клас з живопису для
дорослих". Ні хвилини не вагаючись, підня+
лась в квартиру і зразу ж зателефонувала.
Так почався її мистецький шлях. Цілий рік

тричі на тиждень вона поспішала на майс+
тер+класи, кожного разу відкриваючи для
себе багато нового, цікавого і прекрасного.
Вона дуже вдячна викладачу Аллі Ле+
онідівні, яка стала їй і наставником, і подру+
гою, і вже – колегою. Нині вона створила
більше п'яти десятків полотен, які тепер
прикрашають домівки багатьох друзів, ро+
дичів, колег і просто знайомих людей.
Зустрічались ми з Валентиною оце
якось, спілкувались, вона по секрету мені
сказала, що дуже любить навчатись, шкода,
що часу на все бракує, а ще поділилась
своїми планами: після закінчення курсів
англійської мови (на яких зараз навчаєть+
ся) буду поступати в Київський університет
імені Бориса Грінченка, а якщо приймуть, то
почну з другого семестру вже зараз, як
з'ясувалось, там – недобір.
От така наша землячка+художниця –
Валентина Петрик.
Лариса МОЦАР,
голова Щорського відділення
Фото Ганни СКРИПКИ
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авжди спокійний, урівноважений,
зосереджений у собі, інтелектуал
вищого гатунку, якому під силу
вирішувати й великомасштабні спра+
ви державної ваги, і невідступні проблеми
окремої людини. Патріот малої батьків+
щини, з якої в нього й починається любов
до всієї України, як із того ніби непоказ+
ного лісового джерельця, що народжує
великі ріки. І це при тому, що Павло Олек+
сандрович ніколи не займався гуманітар+
ними науками, що змушений був
з юності варитися в котлі буді+
вельників, людей матеріалізова+
ного світу, а не захмарних лірич+
них ілюзій. Він ішов до здійснен+
ня життєвої мети вперто, послі+
довно, з роками збагачуючись і
досвідом керівної роботи, і знан+
нями історії рідного краю, світо+
вої філософії, літератури й мис+
тецтва. Саме тому з ним так ціка+
во спілкуватися і зодчим, і дип+
ломатам, і політикам, і митцям.
Життєвий шлях Павла Криво+
носа на диво цільний і висхідний,
що засвідчує його твердий харак+
тер. Почався він із Прилуцької
школи № 3, проліг спершу в міс+
цевий технікум гідромеліорації
та електрифікації сільського го+
подарства, а згодом у столичний інже+
нерно+будівельний інститут. Здавалося
б, його несли на руках і звичайні батьки, і
сприятливі умови. Але ж узнав студент,
почім фунт солі, працюючи в ті ж літа і
монтажником Козелецької ПМК+209,
і трубоукладальником БМУ+4 тресту
"Київпідземшляхбуд+2", так би мовити,
аби ніхто не дорікав, що прийшов у
керівне крісло в білих рукавичках. Та й
посада головного інженера ЖЕК+808 на
старовинному Подолі чи посада началь+
ника УЖГ Подільського району – то не
почивання на лаврах, треба бодай тро+
хи знати, в яких умовах працюють люди,
аби зберегти вкрай зношене комунальне
господарство, а то й заглянути в перс+
пективу його розвитку. І, мабуть, Павло
Олександрович виявився добрим госпо+
дарем, бо невдовзі став заступником го+
лови Подільської райради, а після появи
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нової державної структури (це коли Украї+
на почала розбудову незалежності) й
заступником голови райдержадмініст+
рації. Словом, самобутній столичний Поділ
став колискою його майбутньої кар’єри.
А розпочиналася вона з непоказного
будиночка на одній з подільських вулиць,
де одного дня з’явилася вивіска: "Гене+
ральна дирекція з обслуговування іно+
земних представництв". Було те в 1992
році, саме тоді, коли слідом за світовим

визнанням України як самостійної дер+
жави до Києва потяглися дипломатичні
представництва. Тож з повним правом
саме Павла Кривоноса можна назвати
одним із фундаторів налагодження дип+
ломатичної системи нашої держави.
Скільки за ці роки помінялося міністрів,
керівників інших служб МЗС, скільки но+
вих посольств відкрилося в Києві, а на
перший погляд непоказна служба, яку
ось уже стільки років незмінно очолює
наш славний земляк, створює затишок і
добробут для життя дипломатів із усіх ку+
точків землі. І якщо на перших початках
колектив дирекції складався з півсотні
осіб, то нині в її системі трудиться півти+
сячі кваліфікованих людей, які знають:
дипломатія – справа тонка, тож треба й
самим бути відповідальними людьми.
Тим більше, що сам керівник подає в ць+
ому приклад, через що в усіх офісах па+

нує особлива атмосфера доброти, ду+
ховності.
Павла Кривоноса вистачає на сотні
різноманітних справ. Він член вченої ра+
ди Дипломатичної академії при МЗС Ук+
раїни, член Міжнародного Трейд+клубу.
Він видавець наукового щорічника "Ук+
раїна дипломатична", що залишає свій
слід у новітній історії нашої держави. А
ще він керує не лише нашим Прилуцьким
відділенням Чернігівського земляцтва, а
й сусідніми Срібнянським й Тала+
лаївським. І нехай не завжди має
можливість виїздити з нами на
численні благодійні акції на малу
батьківщину, зате його при+
сутність ми відчуваємо завжди.
Як відчувають її прилучани, коли
приходять до відреставрованого
за його участі Спасо+Преобра+
женського собору чи до неділь+
ної школи, чи трьох дитячих бу+
динків, коли навідуються до бла+
гословенного Густинського мо+
настиря, коли відкривають ме+
моріальні
дошки
видатним
вихідцям із міста над Удаєм. А
скільком літераторам, дослідни+
кам історії Сіверщини він допоміг
випустити у світ книги! Це його
внесок у духовний розвій Ук+
раїни. Мабуть, тепло батьків, що донині
зберігається в рідній хаті, зігріває ко+
зацьку душу. Про таких людей писав ко+
лись наш великий Тарас Шевченко: "Раз
добром нагріте серце вік не охолоне".
І думається: коли б у нашій розтер+
заній безкінечними поборюваннями одне
одного країні було більше таких світлих
людей, як Павло Кривонос, не були б їй
ніякі вороги страшні, світлішим було б
високе українське небо над її майбутнім.
Тож від імені всіх земляків щиро вітаю
шановного ювіляра з черговою круглою
датою. Хай і далі кожен наступний рік бу+
де насичений добрими справами, хай
блакитні спокійні хвилі Удаю приносять у
його серце тільки щастя, здоров’я і
людську любов!
Людмила ТИМОФІЄВА,
член Прилуцького
відділення земляцтва
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оли ми бачимо на іподромі
струнких, граціозних коней, на
яких красується гарна збруя,
не можемо і уявити, що руки
жінок своєю любов'ю і зако+
ханістю у справу створюють
так звану моду, і тоді кожен
кінь стає неповторним і при+
вабливим.
Приватне підприємство
"Мустанг", яким керує Ніна
Тихонівна, і займається ли+
марним виробництвом, одя+
гає гривастих.
Маючи диплом технолога
шкіряних виробів, раніше во+
на працювала на іншому
підприємстві, яке виробляло
спорядження для коней. Але
ж хотілося це робити за
своїм розумінням, баченням
і потребами. А ще потрібно
до кожного коня підібрати та
ретельно підігнати збрую,
щоб не терла шлея чи не да+
вила гнуздечка. Сторонній
людині навіть важко зро+
зуміти всі ті хитрощі справи.
На сьогодні "Мустанг" –
лідер на українському ринку з виробни+
цтва спорядження для кінно+спортивних
клубів, кінних заводів, фермерських
господарств та приватних власників ко+
ней. Це сідла для пастухів, козаків, а та+
кож тренувальні, спортивні, міліцейські.
А ще й хомути, й вуздечки, й упряжі в
комплектах – святкові й спортивні. Ви+
готовляються вироби з екологічно чис+
тої сировини, з натуральної шкіри. У
структурі підприємства швейний, сто+
лярний, слюсарний, оздоблювальний

К

цехи, шліфувальна дільниця, реклами та
менеджменту, а також складські при+
міщення. Крім виготовлення амуніції, в
цехах здійснюється й ремонт виробів.

Підприємство завжди є учасником
регіональних та всеукраїнських виставок
міжнародного рівня, відзначене грамо+
тами та подяками, нагороджене дипло+
мами конкурсу "Бренд року 2000–2004".
Під час виставок та показів Ніна Тихо+
нівна влаштовує конкурси та вікторини.
Молодь залюбки бере в них участь, пока+
зує свої знання і надає цікаві відповіді,
адже сьогодні кінний спорт популярний.
Слід сказати, що конярство в Україні
відроджується. Хоча у 1920 р. Українська

республіка нараховувала 4,52 млн. голів
коней, а вже станом на 1 січня 1998 р. в
Україні налічувалось тільки 736,9 тисяч
коней, і в 2014 р. – 354,2 тисячі коней.
Незважаючи на статистику, чистокровні
коні, народжені в Україні, не тільки
можуть отримувати паспорти міжнарод+
ного зразка, а ще й мають право на вип+
робування та розведення за кордоном.
Зараз і в селі кінь неабиякий помічник,
бо не кожному під силу купити трак+
тора.
Потрібно розширювати виробництво
спорядження для коней і го+
тувати кадри. За попередні
роки налагоджена співпраця
з колегами з Білорусі, Мол+
дови, Казахстану.
– Але зараз майже не ви+
готовляємо нічого, окрім
швейних виробів для кінного
спорту. На Україні відсутня
шкіра для лимарних ви+
робів, фурнітура, інші ма+
теріали. Навіть шорники пе+
ревелися. А з нашими віт+
чизняними умовами для ви+
робників, та й взагалі для
бізнесу, середнього та ма+
лого, немає умов. Не вижи+
ває з такими податками та
корупцією. На жаль. Хотіло+
ся б відкрити філію на Борз+
нянщині, зберігається в Си+
дорівці і обладнання, і реш+
та необхідного майна для
виробництва. Та зараз ще й
війна. Ось такий настрій. Ми
зараз одягаємо кінний спорт. Замов+
ляємо моделі для виготовлення в інших
країнах, – так розповідає про сьо+
годнішнє буття Ніна Тихонівна.
Але життя не стоїть на місці. І в ці
весняні дні хочеться їй побажати успіху
в такій нелегкій справі. Адже тому, хто
прагне робити добру справу, шлях
відкритий.

Ганна СКРИПКА
Фото з архіву
Ніни ПРОЦЬКО
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і доступність вже відомого
поета. Навіть ставши мініст+
ром, не запанів. Відвідував
школи, допомагав матеріаль+
но. Михайло Ілліч розповів
про свою зустріч в студент+
ські роки з тоді вже поетом+
класиком Павлом Тичиною в
далекому 1966 році. Насам+
кінець прочитав власний
вірш про Павла Григоровича.
Учасників урочистостей з
нагоди святкування 125+ої
річниці з дня народження
Павла Тичини чекала різнома+
нітна та змістовна концерт+
на програма. Для них співали
талановиті аматори сцени із
Бобровиці. Група народного
аматорського хору районно+
го будинку культури (худож+
ній керівник Катерина Каліні+
ченко) розпочала мистецьке
дійство з щедрівок. Адже ще
ершим до слова за+
так недавно ми перебували у
просили виконую+
полоні новорічних свят. Се+
чого обов'язки голо+
ред творів, які прозвучали у
ви районної держав+
виконанні бобровичан, були і
ної адміністрації Володимира
пісні, написані на тичинівські
Ляховенка. Із спогадами про
вірші. Брали участь у кон+
Павла Тичину виступив його
церті і молоді обдаровані
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(с. Піски) та Вікторія Косач (с.
Письменниця, журналіст
Нова Басань). Ведучою літе+
Олена Конечна нагадала про
ратурно+музичного дійства
те, що Павла Тичину поети+
була начальник відділу куль+
сучасники називали "князем
тури та туризму районної
української поезії".
державної адміністрації Ма+
– Він не був борцем в тому
рія Герасименко.
сенсі, який ми вкладаємо в
Запрошення долучитися
це слово, але був Прометеєм
до святкування прийняв і
духу, поезії, – продовжила
лірник+кобзар, народний ар+
думку Олена Михайлівна.
тист України, лауреат Націо+
З великим захопленням говорила
нальної премії України імені Тараса
неї Тичина – в першу чергу неперевер+
про нашого земляка і письменниця,
Шевченка Василь Нечепа. Виступ
шений лірик. І це вона зрозуміла, коли
поет, літературознавець, журналіст,
талановитого артиста і справжнього
стала читати його вірші не за шкільною
перекладач Тетяна Дзюба:
патріота України став приємним сюрп+
програмою, а вже пізніше.
– Попри те, що поет був вимушений
ризом для глядацької аудиторії і подією
– В нього була надто чутлива душа і
оспівувати радянську владу, він зали+
в культурному житті села.
цю душу він виливав у своїх поезіях, –
шався шляхетною людиною. Коли б
Ось на такій патріотичній ноті за+
ділилася своїм баченням творчості
повністю розкрився його потенціал, то
вершилося святкування 125+ої річниці
Тичини Валентина Микитівна.
його можна було б поставити в один
з дня народження полум'яного співця
Цікаво було слухати і роздуми чер+
ряд з Тарасом Шевченком.
українського народу, поета+громадя+
нігівського поета Михайла Кушніренка.
Письменниця, історик+краєзнавець
нина, пристрасного патріота України
Він ще раз наголосив на тому, що в
із Коропа Валентина Михайленко давно
Павла Тичини.
свій час широкому загалу читачів більш
мріяла побувати на малій Батьківщині
відома була офіційна поезія Павла
Павла Тичини. І ось її мрія збулася! Для
Людмила ХВОЯ
Тичини. Дуже імпонувала йому простота
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ПОГРАБУВАННЯ
по#радянському
оргсін" став міс+
цем втрати ро+
динних ціннос+
тей – бабусиної
каблучки, дідового "Геор+
гіївського хреста", мате+
риної обручки, сережок
сестри, годинника батька.
Голодомор 1932–1933 рр.
змушував людей віддава+
ти державі останні кош+
товності в обмін на буха+
нець хліба чи мішок бо+
рошна.
Хоча назва організа+
ції стверджувала, що в
ній відбувається "тор+
говля с иностранцами",
вже 14 червня 1931 р.
основними її покупцями
стали громадяни СРСР.
Система скуповувала по+
бутове золото, золоті
монети старого карбу+
вання, срібні вироби, кош+
товне каміння, платину, іноземну валю+
ту. Усе це люди відносили до пункту
скупки цінностей, де оцінювач визна+
чав справжність металу, зважував йо+
го, встановлював пробу. Уряд у кілька
етапів грабував власних громадян.
Торгсінівські ціни на золото і срібло
були нижчими за світові, натомість то+
вари продавалися дорожче, ніж за кор+
доном. Значні прибутки отримували й
самі працівники системи у вигляді так
званого "припеку", тобто різниці між
прийнятим та зданим до банку золотом.

“Т

Торговельна мережа торгсінівсь+
ких пунктів на Чернігівщині складала+
ся з 21 крамниці у 19 населених пунк+
тах області. Протягом 1932–1933 рр.
Чернігівська обласна контора "Торгсін"
придбала у населення побутового зо+
лота та золотих монет на 1 138 тис.
(еквівалент щонайменше 882 кг чис+
того золота), срібла – на 376,4 тис.
(близько 24 т чистого срібла), інозем+
ної валюти у грошових переказах і
готівкою – на 584,4 тис., діамантів – на
3,3 тис. крб. золотом. У масштабах

України це були нез+
начні здобутки, адже
вони не перевищували
5% всіх надходжень
Всеукраїнської контори
"Торгсін".
На виставці пред+
ставлені світлини крам+
ниць об'єднання як на
Чернігівщині, так і в інших
містах України та СРСР.
Окреме місце відведено
під обмінні операції –
експонуються всі різно+
види товарних ордерів
та розрахункових кни+
жок, які отримували по+
купці в обмін на здані
цінності. Поруч – ваги
та зразки зданих до
Торгсіну цінностей: каб+
лучки, хрестики, ордени
та ін.
Окрасою виставки є
оригінальне фото, да+
товане 8 серпня 1933 р., на якому
зображені працівники Добрянської
крамниці "Торгсін", а також макет ти+
пового торгсінівського кіоску для
виїзної фургонної торгівлі, виготов+
лений за оригінальним креслеником
1933 р. (масштаб 1:25).

Микола ГОРОХ,
старший науковий співробітник
Чернігівського історичного музею
імені В.В. Тарновського,
кандидат історичних наук
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КОНКУРС
мультимедійних
проектів
а початку року відбувся Все+
український конкурс мультиме+
дійних проектів "Врятувати
від забуття". Конкурс органі+
зований та проведений Міжнародним
благодійним фондом національної
пам`яті України у співпраці з Київським
міським будинком учителя, інститутом
історії України НАН України, іншими ор+
ганами державної влади та науковими
установами.
Метою конкурсу було зібрання, твор+
ча обробка та художнє оформлення
родинних документів, переказів і спо+
гадів безпосередніх учасників та свідків
подій минулого.
Учасниками конкурсу були школярі,
студенти, молоді вчителі, які мали мож+
ливість висловити свій погляд на історію
України від початку ХХ століття через
власну родинну історію, зберегти для
майбутніх поколінь сімейні враження
про пережиті історичні події.
На адресу конкурсної комісії наді+
йшло понад 400 анімаційних робіт з усіх
регіонів України.
Конкурсна комісія складалася з

Н

відомих діячів України: голова комісії –
Володимир Савельєв – народний артист
України, члени комісії: Віталій Корж –
народний депутат України V–VI скликань,
Борис Чижевський – народний депутат,
член комітету ВРУ з питань науки, Віра
Єфіменко – представник Київського бу+
динку вчителя, Віктор Женченко – заслу+
жений діяч мистецтв України, Михайло
Сидоржевський – голова Національної

ур сн ої ко 
Н а ад ре су ко нк
о понад 400
місії надійшл
робіт з усіх
анімаційних
и.
ре гі он ів Ук ра їн
спілки письменників України, Борис
Пономаренко – директор МБФНПУ, Ген+
надій Сливка – представник Міністер+
ства культури України, які з поміж
400 надісланих відеоробіт відібрали
шість номінантів на перемогу.
До фіналу конкурсу увійшли такі ро+
боти:
– Фільм "Нащадки козацького роду",
авторами якого є представники Будинку
дитячої та юнацької творчості, м. Кузнє+
цовськ, Рівненської області, які зайняли
перше призове місце.
– Фільм "Моя бабусю, старша моя
мамо! Гімн роду і родоводу", автори вчи+

телі та учні Хорольської гімназії, м. Хо+
рол, Полтавської області –друге місце.
– Фільм "Крик мовчання", автори учні
та вчителі Вінницького коледжу будів+
ництва і архітектури, м. Вінниця, – третє
місце у конкурсі.
– Фільм "З попелу забуття", автори
учні та вчителі "Школи+колегіума Патріар+
ха Й.Сліпого", м. Тернопіль – четверте
місце.
– Фільм "На наш погляд – це важливо",
присвячений пам`яті М. Лебідя, автори
Чернігівський обласний Палац дітей та
юнацтва, які зайняли п'яте призове
місце.
– Фільм "Павло Чубинський – автор
слів Гімну України", автори учні Запо+
різького обласного центру НТТУМ "Грані",
м. Запоріжжя, посіли шосте місце.
Після перегляду фільмів фіналістів
надали слово для привітань представ+
никам земляцтв, які підтримували своїх
земляків теплими словами, солодкими
презентами та дарували літературу
рідного краю. Серед присутніх були
представники Полтавського, Рівненсь+
кого та Чернігівського земляцтв.
В кожну роботу діти вклали частинку
своєї душі, прагнучи донести до гля+
дачів, що все ж можливо власну історію
врятувати від забуття.

Ольга ЖАДЬКО,
прес+секретар
молодіжного відділення
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окрема, в своїй передмові упо+
рядники написали: "Без Сам+
бурського історія Чернігово+
Сіверщини й Полтавщини по+
чатку ХХ століття – від більшовицького
перевороту 1917+го до настання
удушливої колективізації українського
села була б неповною. Ознайомив+
шись з його унікальними нотатками,
ви переконаєтеся в тому, що важка
історія нашого народу постає з них
зриміше, проникливіше
й правдивіше, ніж з
багатьох монографій,
статей істориків та
підручників для сту+
дентів".
Майже забутий крає+
знавець із села Гужів+
ки Ічнянського району
К. Самбурський впро+
довж багатьох років
описував всі події, які
відбувались у його
селі, частково і в ра+
йоні, в області. Зок+
рема, під час проход+
ження озброєних війсь+
кових загонів: німців,
козаків+гетьманців,
петлюрівців, денікін+
ців, більшовиків, пов+
станців, що боролись
проти більшовиків.
Все аргументовано
фактами, показано в цифрах: як і
скільки здирали з нещасних бідних
селян і трохи заможніших ті, що мали
зброю; хто і які безчинства чинив,
катував, розстрілював; як розкрадали
шедеври народної культури і мис+
тецтва.
К. Самбурський, як директор уні+
кального ним створеного музею, на+
магався зберегти старожитності й
щоденники, але багато експонатів
безцеремонно відібрано більшовика+
ми, пограбовано, втрачено. Переслі+
дувань, поневірянь, знущань зазнав і

З

сам краєзнавець, якого можна назва+
ти справжнім подвижником, Нестором
рідного краю. До його музею старо+
житностей приїжджав не один з того+
часних світочів науки.
Чіткий опис, фахові примітки упо+
рядників ставлять це дослідження в
ранг особливо важливих історичних
джерел. Гужівський дослідник активно
співпрацював з Чернігівською архів+
ною комісією, намагаючись врятувати

мистецькі цінності від свавілля ново+
спечених окупантів.
Доктор історичних наук Володимир
Сергійчук наголосив на унікальності
видання. Повідав, що ця книга може
стати важливим джерелом для по+
дальших історичних досліджень, під+
готовки майбутніх дисертацій, а також
студентських курсових та дипломних
робіт.
Проливає також світло денне на
особистість псаломщика+літописця
К. Самбурського вміщена в книзі стаття
історика з Ічнянщини Володимира

Балабая, який, на жаль, вже відійшов у
вищі світи.
Переклад українською літератур+
ною мовою "Щоденників" здійснили
Іван Неживий, Олександр Неживий та
Віталій Шевченко.
У своєму виступі упорядник видан+
ня В. Шевченко наголосив, що К. Сам+
бурський, як унікальний літописець,
чудово розумів вагу всіх свідчень, тому
ретельно перевіряв факти, які він опи+
сував (інколи навіть
намоченим хімічним
олівцем, коли не вис+
тачало чорнила). Щоб
легше було перехову+
вати записи, вміщував
їх частинами у неве+
ликі зошити. Також
В. Шевченко розповів,
що очолюваний ним
фонд вже профінансу+
вав 21 книжку з історії
Ічнянського краю. Ви+
дані книжки безкош+
товно передаються у
кожну школу району, в
сільські, районні та об+
ласні бібліотеки.
На вечорі виступив
і упорядник цього ви+
дання, дослідник, крає+
знавець Віктор Море+
нець. Поділились свої+
ми роздумами також
літературний редактор книги, доктор
філософії Олександр Неживий, про+
фесор, народний артист України
Валерій Буймістер, письменник Петро
Засенко та інші літератори.
Вечір пройшов у атмосфері глибо+
кого зацікавлення невідомими факта+
ми української історії, був наснажений
почуттями гордості за таких синів
України, як Костянтин Самбурський,
здатних віддати все своє життя жер+
товному служінню Істині.

Станіслав ШЕВЧЕНКО
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Ки єв і та Ль во
алі була Республіка Греція,
омита Іонічним, Егейським та
Середземним морями, –
унікальна і неповторна країна
на Балканському півострові. Ніде у
світі не побачите чогось подібного до
Акрополя. Це місто афіняни, чи як їх
називали пелазги, збудували ще у
другому тисячолітті до нашої ери.
Місто Афіни+Акрополь добудовується і
сьогодні. Оце і є світовий зразок висо+
кої культури та титанічної праці.
Афіни були тридцять третьою сто+
лицею, де я виступав із сольними кон+
цертами. Давно туди збирався і ось на
запрошення української громади доб+
рався 13 листопада 2015 року. Співав
в українських школах. Пройшла творча
зустріч і у посольстві України. Був зап+
рошений до філармонійної концертної
зали, де 15 листопада симфонічний
оркестр грав твори А.Хачатуряна. Цей
величний концерт був приурочений до
100+річчя вірменської трагедії.
Купався у морі, але більшість віль+
ного часу проводив у Акрополі. З гори
156 метрів над рівнем моря місто
Афіни, де проживає понад 6 мільйонів
греків, вражає своєю величчю, без+
межністю. Давні греки називали на+
ших пращурів антами. Вони знали, хто
заснував античну культуру. Давньог+
рецька мова походить із індоєвропей+
ської мовної групи, а це Нижнє Приа+
зов'я у сучасній Україні. Давньогрець+
ка мова була дуже поширена у тих кра+
ях в першому тисячолітті до нашої ери.
Підтвердження походження грецької
мови можна дістати, якщо сучасне
грецьке письмо порівняти з рунами,
якими писали наші пращури. Вони ра+
зом з греками поширювали знання у
світі. Сучасна грецька мова звучить на
багаточисельних мітингах майже що+
денно перед парламентом. Греки – на+
род співучий і веселий. Хоч і майорить
серп з молотом серед протестантів,
але вони добре знають, як списати ве+
ликі борги, які їм надавав Євросоюз, і
добре знають, куди вкладати кошти.
До двохсотліття від дня народження
Тараса Шевченка у Греції видали "Коб+
зарь", який, як і Гімн Бояна (340 рік на+
шої ери), писаний ніби рунами. Греки при+
власнюють собі меандровий орнамент,
а я всюди демонструю музичні інстру+
менти і письмо з цим орнаментом, які
були знайдені у Мезині на Чернігівщині.
Вік цього орнаменту – 17 тисяч років.

Кобзарські
мандри
тривають

Д

Мені довелось співати для греків
18 листопада 2015 року, коли Греція
одна з останніх держав розглядала у
парламенті питання ратифікації угоди
України з Євросоюзом. Посол України
з працівниками посольства поїхав на
засідання парламенту, а я з кобзою на
Акрополь.
Наша сучасна дипломатія перемагає
на широкому світовому просторі. Коли
працюють дипломати – мовчать гар+
мати. Я щиро подякував посольству
України в Греції та українській громаді і
вирушив до Болгарії та Румунії на за+
прошення посольств для проведення
мистецьких заходів до річниці "Майдану"
та "Пам'яті голодомору".
У день від'їзду з Греції стався зем+
летрус, після якого пішов під воду пляж
на березі моря. Жартуючи цікавились,
чи це не той пляж, де я купався.
Болгарія зустріла мене буревієм.
Два дні йшов безупинно дощ і зривало
дахи у Софії. Лише на третій день, у
час виїзду до Румунії я міг познайоми+
тись із столицею Болгарії.
Це зовсім відмінна від Греції столи+
ця і держава. В центрі міста величез+
ний пам'ятник російському царю+виз+
волителю та воїнам+визволителям.
Школи ж та церкви української в Софії
немає. У центрі міста, де і розкопки
старих римських будівель, і ремонтні
роботи, я помітив унікальну церковку
Святого Георгія. Часу вже не було. Збу+
дована з каміння, як з цегли, вона стоїть

там з 12 століття. Ровесниця П'ятниць+
кої церкви, що збереглась у Чернігові.
Якось особливо проходив захід у
посольстві України в Болгарії. Там у
розкішній залі для проведення засідань
славили величезні звитяги "Майдану".
Ще довго після концерту працівники
посольства спілкувались з громадою
українців, які прибули на цей захід.
Запланували кілька концертів у солід+
них залах, щоб більше українців могли
ознайомитись з нашим прадавнім коб+
зарським мистецтвом та правдивою
історією України.
У столиці Болгарії я поклав квіти до
пам'ятника Тараса Шевченка. Там Та+
рас молодий. Стоїть з 2008 року. Ще
не було офіційного відкриття. Чекають
на приїзд Президента України Петра
Порошенка. До пам'ятника, а він у центрі
міста, завжди з квітами йдуть численні
гості Софії.
Якийсь сум навела не мене Болгарія.
Народ співучий, веселий та працьови+
тий, тільки чомусь ця країна у великій
давній розрусі.
Але я сумую, коли подорожую і кон+
цертую у високорозвинених країнах.
Хоча концертної роботи багато, а після
кожного концерту завжди готуюсь до
наступного, неодмінно відвідую музеї
та бібліотеки. Завжди запитую себе,
чому у нас немає таких доріг, високого
рівня життя і ще багато, багато чого
відсутнє у країні, яка має величезні
багатства і працьовитих, тала+
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Наші у світах
новитих людей. Єдине, чого у нас не+
має – це єдності.
Придбав сувеніри для дітей і під до+
щем помандрував автобусом до Буха+
ресту, столиці Румунії. Після їхньої ре+
волюції пройшло двадцять п'ять років,
але кажуть, що проблем тих совєтсь+
ких ще багато румуни не вирішили.
Немає і в столиці сусідньої нам Румунії
ні школи української, ні церкви.
У Румунії відбулась зустріч у посоль+
стві, там якраз готувались до заходу,
приуроченому голодомору в Україні.
Було зачитане звернення Світового
конгресу українців до світової спільно+
ти про визнання голодомору в Україні
геноцидом. Виступали працівники по+
сольства, громадські діячі. Знову я спі+
вав з якимось особливим хвилюванням.
Запланував я разом з посольством
в Румунії ряд концертних заходів у по+
дальшому. "Кобзар" Тараса Шевченка
вийшов болгарською мовою у Болгарії
і величний "Кобзар" видали румунсь+
кою мовою. Батько Тарас працює на
Україну у всьому світі.
У Румунії п'ять пам'ятників Тарасу
Шевченку.
Там біля кордону з Україною цілі ук+
раїнські села, в яких є українські школи.
Читають "Кобзаря". Всюди в домівках
вишиванки, портрет Тараса Шевченка.
Різниця між оцими розділеними села+
ми велика. Румунія дуже румунізувала
наші села. Вони важко розмовляють
українською. Між собою лише румун+
ською. В один голос говорять, що у
"них" там, в Україні, війна. Я запере+
чив: якщо ми українці, то війна у "нас"
і треба гуртом перемагати.
Ця поїздка проходила дуже швид+
ко, вона була, можливо, найкоротшою.
Після Бухаресту поспішив в Україну.
Мандри спонукають мене до роз+
думів. І цього разу, вкотре споглядаю+
чи світ з якимось сумом, аналізував
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результати наших перемог на Майдані
та події минулого століття в Україні. Не
збудували діди наші своїм онукам дер+
жаву, як це зроблено в інших євро+
пейських державах. Якось під час вис+
тупу в уряді штату Оклахома у США у
мене запитали, чого хочуть українці. Це
було десять років тому, коли я мав ви+
ступи в усіх тридцяти шести українсь+
ких школах та понад тридцяти амери+
канських університетах. Я відповів, що
хочеться, щоб державі, яка відмови+
лась від атомної зброї, заплатили хоча
б за один винахід. Наприклад, за коле+
со. Коли купуєте собі авто – п'ять
центів в Україну. Ці кошти ми вкладемо
в американські університети – у ка+
федри українознавства та історії. Тоді
світ швидко дізнається, хто ми такі, і
будемо нашу землю берегти як рідну.
У Румунії, довго не роздумуючи, поп+
росив доставити мене на авто до кор+
дону з Україною. Перед тим їхав впро+
довж дня від столиці Румунії потягом.
Водій українського походження, діди і
прадіди якого живуть у Румунії, підвіз
мене до кордону. Ми попрощались, і я з
кобзою, як з хоругвою, пішов на кордон.
Мене зустрів трохи здивований ру+
мунський прикордонник. Я йшов і
співав. Показав йому паспорт і не зу+
пиняючись йшов далі. Такий перетин
кордону за сорок п'ять років гастро+
лей у мне був уперше.
Не зупиняючись пройшов паспорт+
ний і митний контроль до українського
кордону. Я йшов у вишиванці і співав
уже на своїй землі.
Свої мандри продовжуватиму і далі.
До слов'янських балканських держав
поїду трохи пізніше. Треба якнайшир+
ше розповідати правдиву історію Ук+
раїни і тоді оті двадцять мільйонів ук+
раїнців, які проживають за межами Ук+
раїни, будуть нести її славу у широкий
світовий простір.

Чергові мандри Європою спонука+
ють до роздумів.
Інші держави фінансують школи
співвітчизників за межами своїх дер+
жав. І нам треба створити нормальні
школи під опікою посольств з держав+
ним фінансуванням. Сьогодні тисячі
молодих українців виїжджають з Украї+
ни подалі від війни з дітьми. Отам вони
своїх дітей і дітей України розгублять.
А це вже не резерв наш, а втрати!
Поки батьки там заробляють і за+
робляють, діти спілкуються іншими
мовами і українцями себе не назива+
ють. До шкіл українських мало хто з
батьків возить своїх дітей.
Колись оті діти будуть допитуватись
хто вони такі, бо ні іспанцями, ні іта+
лійцями чи німцями вони не стануть.

Василь НЕЧЕПА,
кобзар, лауреат Національної
премії України ім. Т.Г. Шевченка
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Мужність слова
Василь Гелетко не професійний поет, який від
дає роботі над словом не тільки частину вільного
часу, а й душу. В сина Поділля цікава й складна
доля. Традиційне навчання в школі, столичному
Шевченковому університеті, армійська служба в
суворому Заполяр’ї, праця в Міністерстві внутріш
ніх справ, де виріс до полковника ДАІ. Саме в цій
ролі довелося йому стати на смертельний двобій
із Чорнобильським монстром в уже далекому
1986 році. Буквально з перших днів він разом із
колегами налагоджував евакуацію населення з
зараженої зони, супроводжував вантажі, стежив за
порядком у тому несусвітенному пеклі. Уже згодом велика радіаційна доза підступно вдарила по його здо
ров’ю. Відмовили ноги, і активний офіцер мусив іти передчасно у відставку. Майже прикутий до ліжка, Василь
Андрійович знаходить відраду в тихому Ніжині – на батьківщині дружини Ніни. Тут і живе нині, тут пише вірші,
які вже вийшли окремою збіркою, саджає троянди й виноград, оспівані Максимом Рильським. І болісно пере
живає всі негаразди, які випали на долю рідної України. Це добірка поезій – лише дещиця з нового доробку.

ПІСЛЯМАЙДАННІ РЕАЛІЇ
Ні, не тіште себе ілюзіями,
Не грозіться новими Майданами.
Знову будете хліб кукурудзяний
Заїдати гнилими бананами.
Хліб не стане солодшим за редьку.
Чому ж ви за нього горою?
Адже в їхньому осередку
Все за грою іде старою.
Де вчорашні вожді барикадні,
На яких ви молились і молитесь?
Всіх в окопи послати ладні,
Ви ж самі перед ними школитесь.
Ви укотре уже ошукані,
Ви укорте уже загавкані
Не чужими залітними "суками",
А своїми домашніми "шавками".
Та нічого немає вічного
Під цим сонцем і небом цим.
Прости, Господи, мене, грішного,
За слова, що гірчать, як дим.

МОСКОВИТАМ ДЛЯ РОЗДУМІВ
На березі моря Карського,
Де снігами геть все замело,
Жодна ворона од віку не каркнула –
Їх просто ніколи там не було.
Хоча влітку там царство пташине
Курличе, гелгоче, кигиче, крякає,
Сичить і шипить, як проколота шина.
Але ніхто в нім не каркає.
Чому ж тоді море Карське,
А не Московське, скажімо, чи царське?

ПАРАЛЕЛІ
Відстрілялися славно. На марші.
Відірвались далеко від умовного ворога
Й розчинились у темряві літньої ночі.

Тільки тупіт солдатських чобіт
І небо глибоке над головами.
Падали зорі...
На генеральські погони великі,
На полковницькі – менші,
А на лейтенантські зовсім маленькі.
І тільки на наші солдатські погони,
Попри мудрі теорії різні,
Жодна зірка так і не впала.
І не згадалася б та ніч, якби
Не війнуло війною зі Сходу...
Усе, як тоді.
Під таким самим небом.
Тільки ворог реальний.
Тільки з неба замість зірок
Смертоносні ракети і міни
На наші солдатські голови.
Боже, зроби так, щоб з неба
Падали тільки зірки.

ПОЛОВІЮТЬ ЖИТА
Половіють жита –
Половина життя
За порогом священної хати.
Але все це пусте –
Їм зерно золоте
Треба людям віддати.
І хай потім стерня,
І рілля, і борня,
Щоб не згинуть у зимнім полоні.
Прийде літо святе,
І зерно золоте
Знову ляже на теплі долоні.
Так із року у рік,
Так із віку у вік
Й кінця цьому не буде ніколи.
Бо жита – це життя,
Як людські вороття
Із Вселенського вічного кола.
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АФГАНІСТАН
болить в моїй душі

О

т і 17 лютого директор гімназії
Лідія Серафимівна Страшна зап+
росила нас, земляків, на вечір пам'яті,
який проходив під гаслом "Афганістан
болить в моїй душі", присвячений 27 річ+
ниці з дня виводу військ з території рес+
публіки Афганістан і дню вшанування
учасників бойових дій на території інших
держав. На вечір пам'яті завітало багато
почесних гостей: заступник голови По+
дільської районної в місті Києві державної
адміністрації Володимир Смирнов, пер+
ший заступник голови Подільської район+
ної в місті Києві державної адміністрації
Микола Дубовик, методист управління
освіти Подільської державної адмініст+
рації, дружина бійця афганської війни Во+
лодимира Тарана Наталія Таран, голова
спілки ветеранів Афганістану Подільсь+
кого району, кавалер ордена Червоної
зірки Сергій Афіндуліді, полковник у
відставці, учасник бойових дій в Афга+
ністані, учасник ліквідації аварії на Чор+
нобильській атомній електростанції,
заслужений працівник культури України,
поет, нагороджений 2 орденами Черво+
ної Зірки Володимир Красюк, полков+
ник у відставці, заступник голови Спілки
ветеранів Афганістану Подільського
району, учасник бойових дій в Афганіс+
тані, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС,
нагороджений орденом Червоної зірки
Михайло Вертушков, учасник бойових дій
в Афганістані, нагороджений орденом
"За бойові заслуги" Юрій Задніпряний,
кавалер двох орденів Червоної зірки,
командир групи спеціального призна+
чення, капітан запасу В'ячеслав Купрі+
єнко, автор низки віршів про свого поб+
ратима – Віктора Максименка, учасник
бойових дій в Афганістані, кавалер ор+
дена Червоної зірки та медалі Прези+
дента України "За працю та звитягу",
полковник у відставці Георгій Даценко,
підполковник Національної гвардії Украї+

ни Сергій Рибак, донька Віктора Макси+
менка Тетяна, учні середніх загально+
освітніх шкіл № 93, № 156 та № 193, пе+
дагогічний колектив, учні гімназії, від
Чернігівського земляцтва – член Ради,
голова об’єднання ветеранів Другої світо+
вої війни, учасників АТО, бойових дій на
території інших держав та тих, що брали
участь у миротворчих операціях ООН,
військовий пенсіонер, афганець, керів+
ник ветеранського відділення земляцтва
Сергій Кудін та відповідальний секретар
Товариства, вона ж і літературний редак+
тор газети "Отчий поріг" Ганна Скрипка.
Вечір па'мяті відкрила директор гім+
назії Лідія Серафимівна. Вона розповіла
історію встановлення меморіальної сте+
ли на внутрішньому подвір'ї гімназії та
звернулася до воїнів – афганців зі щи+
рими словами вдячності за сумлінне ви+
конання інтернаціонального обов'язку у
горах Афганістану. Згодом учні+стар+
шокласники разом з воїнами+афганця+
ми запалили свічку пам'яті і всі присутні
в залі вшанували загиблих воїнів+інтер+
націоналістів хвилиною мовчання. Особ+
ливо захоплюючим був виступ Володи+
мира Красюка, вірші якого супроводжу+
вали весь вечір. Особливістю зустрічі ста+
ло вручення приписних свідоцтв юнакам+
допризовникам 1999 року народження,

які пообіцяли рівнятись на таких захис+
ників, як воїни+афганці, і стати справж+
німи патріотами своєї держави, бороти+
ся за її цілісність, за честь, за волю, за
народ. Гості заходу з великим захоплен+
ням слухали пісні "Февральская звезда",
"Верблюженок", "Виват!" у виконанні
В'ячеслава Купрієнка, і пісню "Мальви",
яка прозвучала у виконанні учениці 11+Б
класу гімназії Єлизавети Соболь, а учас+
ники театру танцю "Янголятко" подару+
вали справжню весну, виконавши хорео+
графічну композицію "Квітка+душа". Від
Товариства "Чернігівське земляцтво" ми
подарували для бібліотеки гімназії книги
наших земляків+письменників і поетів,
вручили пам'ятний знак "20 років з дня
заснування Товариства", а від Асоціації
ветеранів спорту України, президентом
якої є наш голова Товариства Віктор
Ткаченко, вручили директору гімназії
два перехідні кубки пам'яті Віктора Мак+
сименка для переможців змагань, які
будуть проводитись у гімназії.
Закінчився захід покладанням квітів
до пам'ятника воїнам+афганцям, який
знаходиться на внутрішньому подвір'ї
гімназії і встановлений на честь за+
гиблих в Афганістані учнів тодішньої
ще школи №34, і до пам'ятної дошки,
яка встановлена на фасаді школи на
честь Віктора Максименка."
Від редакції. За активну гро+
мадську діяльність у ветеранському
русі Подільського р+ну та з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та відзначення
27+ї річниці від дня виводу військ з
Афганістану Лариса Моцар нагород+
жена грамотою Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації.

Лариса МОЦАР,
голова Щорського відділення

Фото Ганни СКРИПКИ
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Окрилений
словом ювілей
Як відомо, про жінок6ювілярів не прийнято гово6
рити непоштиво, а це значить, не нагадувати, які саме
числа складають чергову круглу дату. Зробимо так само.
Тим більше, що Людмила Скорина, незважаючи на
всі солідні заслуги перед наукою (вона кандидат
філологічних наук, доцент, автор п'яти підручників
з латинської мови й латинсько6українського слов6
ника), продовжує писати задушевні вірші, у яких
вирують чисті жіночі почуття. Виконуючи побажання
Людмили Петрівни, вітаємо її власними віршами,
бажаємо, щоб муза довго не полишала її серце.

Чернігів

І знов у пам'яті спливли місця,
Де юність розпрощалася
Куди б я не поїхала, пішла,
з весною.
І де б не побувала я, донині
Але в душі ще вогник не погас
Зі щемом в серці і слізьми в очах І серце все ще снитиме тобою.
Я згадую прадавній свій
Я так люблю, Чернігове, тебе,
Чернігів. Безсмертний витвір ти
простого люду.
Я згадую і церкву осяйну,
Я знову приїжджаю і дивлюсь
Що золотом блищить при
На дивовижне це поліське
в'їзді в місто.
чудо.
Це символ спокою, любові і добра,
Що Бог нам посилає урочисто.

Із святом

Я згадую гармати на Валу
І Придесення висвіт
мальовничий.
По цих стежках ходили ми удвох
Під шепіт крон весняних
таємничий.

З Днем весни вас, добрі люди,
Хай природа вас розбудить,
Зацвітуть жінки, як вишні,
Хай їх береже Всевишній

Хай пошле щасливу долю,
Заведе любов в "неволю"
Там на горі, немов безсмертя знак, Бо жінки – страшенна сила,
Піднявся бань золотоверхим Всіх мужів "перекосила".
німбом –
Храм божий, що останки береже І убогих, і багатих,
Невинно вбитих двох –
І безвусих, і жонатих
Бориса й Гліба. Всіх взяли в свої обійми,
Припинили марні війни.
Я згадую таємний клич печер,
Захованих священною землею. Жоден з них не міг встояти,
Святі отці просили благодать Не здолав жіночі грати,
У Господа молитвою своєю.
Кожен падав на долівку
Й ниць схиляв свою голівку.
І знов історія нам дихає услід,
І слава її досі не померкла.
Бо жінки скрізь вправно діють
У центрі гордовито височить Приголублять і зігріють,
Оновлена людьми П'ятницька Вам відкриють свою вроду
церква Й подарують насолоду.
Тут сьогодення з пам'яттю
зрослось,
Сучасне із минулим поріднилось.
У парк ходили люди відпочить,
Потім до церкви йшли і там
молились.
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То ж я раджу вам, панове
Не марнуйте всує слово,
А скоріш купуйте квіти,
Насолоджуйтесь, як діти,
Бо із квітами жінки
З вами будуть залюбки.
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Ода

На честь
606річчя народин
преславного козака

Павла
Кривоноса
Де приудайські луки у росах,
Де просториться Київ здаля,
Слава йде про Павла Кривоноса,
Аж здригається рідна земля.

Не одна там послиха поляже
Хоч і подумки в буйну траву.

А з літами і мудрість, і воля
Уорались в високе чоло.
Хоч нелегко складалася доля,
Але зради ніде не було.

І якщо говорити про зраду
(Хай дружина зітхне і простить),
Любить рідні Прилуки, як правду,
І до них, як на прощу, летить.

Він роботу любив без принуки,
Забуваючи часом дівок –
Це посвідчать і нині Прилуки
У сіянні священних зірок.

Знає добре мала батьківщина
Козака Кривоноса Павла.
Не одного рожденного сина
Його іменем нарекла.

Та козак – однолюб чинний
свійський,
Мабуть, дух Кривоноса Максима А тим більше, коли назагал
Доньки честь стереже
Поселився у нього колись,
Войцехівський,
Бо любов до людей невситима
І лицарство у ньому злились. Недрімаючий тесть генерал.

Сам себе сотворив, та одначе І в земляцтві він свій у шельовку,
Не в погорді столичній живе. Він доступний, як Бог наш Ісус.
В шістдесят має серце юначе, Першим йде на земляцьку
толоку,
За водою в Дніпрі не пливе.
З оковитою стеле обрус.
Много літ він на "ти" із послами,
Тож і нині, як дата округла
Вже не кажучи про аташе.
Україну він славить ділами, Перестріла в путі козака,
Привітаймо його, яко друга,
Ворогів уклада на туше.
Хай ще довго лицарська потуга
А як бабочку чорну пов’яже, У дорогу його заклика!
Леонід ГОРЛАЧ
Вирушаючи на рандеву,
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