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ерез конституцію народ виражає
свою суверенну волю, реалізує
природне право на самовизначен"
ня, утверджує основні цінності і
принципи державотворення. Конституція в
демократичному суспільстві слугує найго"
ловнішою гарантією реалізації прав і свобод
людини. Й воістину крилатим став вислів од"
ного із фундаторів новітнього вітчизняного
конституціоналізму, першого голови Конс"
титуційного Суду України Леоніда Юзькова
про те, що над Конституцією – лише Бог.
У цей день, згідно Указу Президента Укра"
їни "Про відзначення 22"ї річниці Консти"
туції України", заплановано покладання квітів
до пам'ятника автору першої української
Конституції гетьману Пилипу Орлику в Києві,
а в інших населених пунктах – до пам'ятників
і пам'ятних знаків видатним діячам українсь"
кого державотворення. Указом також пе"
редбачено проведення заходів, спрямова"
них на роз'яснення значення норм Консти"
туції України в утвердженні правової держа"
ви, а також формування правової культури,
виховання громадянської свідомості та поваги
до Основного Закону України.
У непрості роки становлення і поступового
зміцнення незалежності України ми стали
свідками конституційних змін як наслідку
зіткнення різноспрямованих, у тому числі й
егоїстичних інтересів. Та це аж ніяк не прини"
жує Основного закону нашої держави, бо ж
будь"яка конституція, навіть найбільш доскона"

ла, приречена на оновлення. Однак удоскона"
лення Основного Закону має не лише від"
повідати кращим взірцям конституційних ре"
форм у демократичних державах, загальновиз"
наним міжнародним стандартам, а й слугувати
зміцненню соборності і забезпеченню єдності
України. А значить усі пропоновані зміни по"
винні пройти перевірку на їх відповідність спра"
ведливим суспільним очікуванням.

да", "Права, за якими судиться малоросійський
народ", "Пакти і конституції законів і вольностей
Війська Запорозького", "Книга буття українсь"
кого народу", Універсали Української Централь"
ної Ради, конституційні проекти Георгія Анд"
рузького, Михайла Драгоманова, Михайла Гру"
шевського, діючі конституції Радянської
України, "Декларація про державний сувере"
нітет України", "Акт проголошення незалежності
України". Пам'ятаючи про це, не слід забувати й
того, що однією з найбільших нинішніх небез"
пек є повторення помилок, допущених ук"
раїнською провідною верствою минулих часів.
У цей великий день відзначення чергової
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засобом формування правової культури і вихо"
Нещодавно наукова і освітянська гро"
вання наступних поколінь патріотами своєї
мадськість відсвяткувала столітній ювілей Конс"
країни. Й пам'ятаймо при цьому слова одного
титуції УНР, який нагадав нам важливу істину
із творців національної державності та вітчиз"
про те, що вдосконалення Конституції України
няного конституціоналізму Михайла Грушевсь"
має спиратися на історію становлення та розви"
кого, який зазначав, що добре робити історію
ток конституцій і конституціоналізму на укра"
важливіше, ніж гарно писати її, а добра консти"
їнських землях. Про те, що Україна має
туція цінніша за геніальну поему.
Володимир ГОРБАТЕНКО,
столітні конституційні традиції, зафіксовані в
доктор політичних наук
документах різних епох, таких як "Руська прав"

ів !
До уваги земляк

Немає нічого радіснішого за перемогу.
ЦИЦЕРОН
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У ЧЕРВНІ СВЯТКУЮТЬ СВІЙ ЮВІЛЕЙ:
ЗУБЕЦЬ Петро Іванович – 75$річчя.
Народився 15 червня 1943 року в с. Нова Басань
Бобровицького р"ну. Працює начальником
відділу перевезень, безпеки руху, охорони
ПАТ "АТП"0904" в м. Києві.
ОКСЬОН Ольга Гордіївна – 75$річчя.
Народилася 20 червня 1943 року в с. Нова
Б а с а н ь Б о б р о в и ц ь к о г о р " н у. П р а ц ю в а л а у
цукровій промисловості.
ІКРАНОВ Анатолій Олексійович – 70$річчя.
Народився 2 червня 1948 року в с. Браниця
Б о б р о в и ц ь к о г о р " н у. Го л о в а К и ї в с ь к о г о
відділення Української секції Міжнародної
поліцейської асоціації.
ЄРМОЛЬЧЕНКО Людмила Лав$
рентіївна – 70$річчя. Народи"
лася 12 червня 1948 року в
Ніжині. Колишній директор
Ніжинського училища куль"
тури і мистецтв ім. Марії
Заньковецької.
КАПЛЮЧЕНКО Михайло
Миколайович – 70$річчя.
Народився 15 червня 1948
року в с. Петрівка Херсон"
ської області (рідня з Черні"
гівщини). Був президентом
благодійного фонду "Рокінг"
хорс". Нагороджений орденом
Іллі Муромця ІІІ ступеня та Олександ"
ра Невського ІІІ ступеня.
КОЛЬЦОВА Надія Тимофіївна – 70$річчя.
Народилася 16 червня 1948 року в с. Анто"
нівка Варвинського р"ну. Працює бібліотека"
рем в с. Требухів Броварського р"ну. Громад"
ський діяч, обиралася депутатом районної та
сільської рад. Автор ряду поетичних збірок,
член Національної спілки журналістів України.
ДОЦЕНКО Людмила Порфіліївна –
70$річчя. Народилася 22 червня 1948 року в
с. Нова Басань Бобровицького р"ну. Приват"
ний підприємець.
СИРОВЕЦЬ Петро Петрович – 70$річчя.
Народився 27 червня 1948 року в с. Лебедів"
ка Козелецького р"ну. Працював у Міністер"
стві промислової політики начальником
відділу організаційної роботи.
ХАМАЙКО Володимир Олексійович –
65$річчя. Народився 1 червня 1953 року в
с. Вільшана Ічнянського р"ну. Останнім часом
працював завідувачем аптеки № 99 КП
"Фармація".
ГУБАР Микола Федорович – 65$річчя.
Народився 2 червня 1953 року в с. Новий

Глибів Козелецького р"ну. Працівник проку"
ратури.
МИСНИК Валентин Кирикович – 65$річчя.
Народився 9 червня 1953 року в с. Біло"
шицька Слобода Корюківського р"ну. Адво"
кат.
САЧЕНКО Володимир Ілліч – 65$річчя.
Народився 9 червня 1953 року в с. Лемеші
Козелецького р"ну. Працював заступником
міністра промислової політики, зараз – го"
лова Ради Асоціації "Ліга машинобудівни"
ків та роботодавців "Укрмашбуд". Почес"
н и й ч л е н Р а д и То в а р и с т в а " Ч е р н і г і в с ь к е
земляцтво".
СУХОВЄЄВ Володимир Воло$
димирович – 65$річчя. Наро"
дився 18 червня 1953 року в
смт. Радуль. Працює завіду"
вачем кафедри в Ніжинсько"
му державному універси"
теті імені Миколи Гоголя.
Заслужений діяч науки і
техніки України, доктор
хімічних наук, професор.
Науковий доробок – понад
400 друкованих праць, у т.
ч.: 2 монографії, 23 навчальні
і навчально"методичні посіб"
ники, 22 патенти, 2 авторські
свідоцтва, 10 оглядів та понад 140
статей. Автор трьох поетичних збірок.
БОНДАРЕНКО Валентина Андріївна –
65$річчя. Народилася 25 червня 1953 року в
Козельці. Займалася журналістською діяль"
ністю, працювала директором творчого
об'єднання ДТРК "УТР".
КОВТУН Віктор Іванович – 60$річчя.
Народився 1 червня 1958 року в с. Мезин
К о р о п с ь к о г о р " н у. П р о ф е с о р , а к а д е м і к ,
Народний художник України, заслужений
художник України, лауреат Національної
премії України ім. Т.Г. Шевченка, член Спілки
художників України.
РЕКУН Любов Іванівна – 60$річчя. На"
родилася 9 червня 1958 року в с. Короп'є
Козелецького р"ну. Працювала бухгалтером.
БАРАБАШ Марія Іванівна – 60$річчя.
Народилася 21 червня 1958 року в с. Орлівка
Н о в г о р о д " С і в е р с ь к о г о р " н у. П р а ц ю в а л а
адміністратором кафе ПП "Щеглюк".
К И С Л О В С Ь К А Те т я н а О л е к с і ї в н а –
60$річчя. Народилася 28 червня 1958 року
в с. Короп'є Козелецького р"ну. Працівник
банкнотно"монетного двору.

Дорогі земляки!
Рада ГО “Товариство “Чернігівське земляцтво” сердечно вітає вас із ювілеєм і зичить усім доброго здо
ров'я, великих успіхів у житті, оптимізму, сімейного щастя, невтомного добротворства в ім'я рідної землі.
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Новітній Ніжин
іжин здавна був перлиною
лівобережжя і приваблював
до себе торговців, представ"
ників інших національностей,
які згодом внесли в розвиток міста
свій посильний вклад.
У рамках святкування Дня міста про"
ходила низка культурних та спортивних
заходів. Напередодні в сквері Гоголя
відкрили пам'ятну дошку відомому
українському меценату, культурному,
громадському діячу,
колекціонеру, благо"
дійнику Василю Тар"
новському молодшо"
му, завдяки якому в
Ніжині з'явився пер"
ший
громадський
сквер та який підтри"
мав зведення пам'ят"
ника Миколі Гоголю.
Ніжинці шанують
своїх відомих земля"
ків. Лише за кілька
місяців в музеї рід"
кісної книги була
створена кімната"му"
зей відомому манд"
рівнику, мореплав"
цю, який обійшов нав"
коло світу, видатному
ніжинцю Юрію Ли"
сянському.
Як зазначає ди"
ректор музею Олександр Морозов,
створення музею розраховували на
два роки, проте, через соціальні мережі
швидко знайшли однодумців, меце"
натів і закипіла робота. За короткий
час виготовили штурвал, щодня над"
ходили експонати морської тематики.
Та к и м ч и н о м в д а л о с я в і д р о д и т и
ймовірну кімнату видатного земляка.
На урочисте відкриття завітало багато
гостей, які були вражені невеличкою
кімнатою, наповненою експонатами і
розповіддю про славетний морський
шлях Юрія Лисянського, його відкрит"

Н

тя, які посіли визначне місце на карті
світу і в історії морських відкриттів.
Голова столичного Чернігівського
земляцтва Віктор Ткаченко був щиро
здивований ініціативою ніжинців, які
так активно працювали над створен"
ням музею, самі шукали експонати,
кошти на відтворення кімнати"музею і
подарував мультимедійну систему,
комплект календарів та унікальну ікону.
Право перерізати символічну стріч"

ку було надано міському голові Анато"
л і ю Л і н н и к у, н а р о д н о м у д е п у т а т у
Олександру Кодолі та очільнику зем"
ляцтва Віктору Ткаченку.
Справжньою родзинкою свята і не"
сподіванкою для Ніжина став музичний
перфоменс живих скульптур "Ніжин
о'Жив". У вечірній Театральний сквер
суботнього вечора завітали відомі
ніжинці та гоголівські персонажі в кос"
тюмах епохи, в якій жили: Микола Го"
голь, Марія Заньковецька, льотчиця
Люба Губіна, Юрій Лисянський, Богдан
Хмельницький, Яків Батюк, Ольга Хох"

лова, король Речі Посполитої Сігіз"
мунд ІІІ, який надав Ніжину Магдебур"
зьке право, гоголівські Оксана, Пан"
ночка, Солоха. Вечірній перфоменс
викликав у ніжинців та гостей міста не"
абияке захоплення.
Протягом дня у Ніжині 6 травня
відбувалося грандіозне дійство. На ву"
лиці Гоголя майстри виставляли свій
крам. Привітати ніжинців зі святом
завітали майстри не лише Чернігівщини,
а й Сумщини. Біля
церкви Всіх Святих
відбувся фестиваль
історичної реконст"
рукції "Ніжин старо"
давній".
У рамках святку"
вання заклали капсу"
лу часу, яку відкриють
через 50 років, збері"
гатиметься вона в
Ніжинському крає"
знавчому музеї. В неї
поклали зернятка ні"
жинського огірка, лис"
тівки про Ніжин, місь"
ку газету "Вісті" і звер"
нення до майбутньо"
го покоління. Перед
відкриттям учасники
пройшлися Гоголів"
ською, а саме від"
криття відбулося на
головній площі міста, де свою майстер"
ність і вміння демонстрували творчі
колективи міста. Свято закінчилося
великим концертом та дискотекою для
молоді. За думкою організаторів і
містян, перший день міста, який святку"
вали в травні, вдався. Кожен відвідувач
міг знайти локацію до вподоби, помилу"
ватися виступами творчих колективів,
одягнути рицарське вбрання, позмага"
тися у спарингу, відвідати фестиваль
вуличної їжі.

Валерій КИЧКО
Фото автора
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рочисті заходи ініціював ке"
рівник Прилуцького відділен"
ня Чернігівського земляцтва
Павло Кривонос. Його ідею з

радістю підтримали члени Талалаїв"
ського відділення вихідець із села
Українське кандидат історичних наук
Іван Забіяка та Тарас
Чопілко, очільник тала"
лаївців у земляцтві.
До участі у святкуван"
ні організатори запроси"
ли видатних діячів куль"
тури України – директора
видавництва "Криниця",
народного художника
України, лауреата Націо"
нальної премії України
імені Тараса Шевченка
Леоніда Андрієвського,
Юрія Буряка – поета, лау"
реата Національної премії
ім. Тараса Шевченка, Бо"
риса Войцехівського –
члена правління Громад"
ського організаційного ко"
мітету проекту "Григорій

Сковорода"300", Валерія Франчука –
живописця"графіка, лауреата Національ"
ної премії України імені Тараса Шевчен"
ка, Миколу Махінчука – поета, дирек"
тора Прилуцького краєзнав"
чого музею ім. В.В. Маслова.
У поїздку на малу батьків"
щину вирушили й найактив"
ніші члени Чернігівського
земляцтва Тетяна Літошко,
Микола Гордієнко, Олександр
Коваленко, Алла Поплавсь"
ка, Надія Карпова, Марія Са"
ричева, Євген Калін, Ганна
Дудка"Лесік, Володимир Не"
цора, Юлія Тесленко та інші.
Оскільки Прилуцьке відді"
лення об'єднує місто Прилуки
та три райони, подорож за"
планували здійснити за марш"
рутом, який охоплює Прилу"
ки, Прилуцький, Срібнянсь"
кий та Талалаївський райони.
Подорож розпочали знайомством
із запрошеними поважними представ"
никами культури України. Павло Кри"

вонос люб'язно представив кожного
гостя, потім детально оголосив план
заходів поїздки.
Дорогою до Прилук в салоні автобу"
са демонстрували фільми про діяльність
Чернігівського земляцтва, свою поезію
презентувала землякам Ганна Дудка"
Лесік.
Проїжджаючи села, подорожуючі з
захопленням розповідали цікаві історії
своїх родин та рідних місць. Так, зем"
ляки почули чудову розповідь Ганни
Дудки"Лесік про село Сухоярівка, її
активно перехопила Тетяна Літошко,
котра розповіла історію своєї родини
із села Нова Басань. Про рідні місця
згадала й Марія Саричева. Надія Кар"
пова запевняла, що її рідне село Пере"
волочна найкрасивіше, бо кожне
обійстя села омивається водами річки
Удай. Надія Олексіївна подарувала
землякам чудову українську пісню у
власному виконанні.
Пісенний вернісаж вирішили про"
довжити мелодіями у виконанні зем"
лячки Катерини Василенко, відомої
української співачки. Оскільки цього
разу Катерина Михайлівна за станом
здоров'я не мала змоги приєднатися
до земляків, про багатогранність її
творчості розповіла Ірина Алексєєнко,
зачитала її вірші та гуморески.
Низку своїх поетич"
них творів Катерина Ми"
хайлівна присвятила
землякам: "Земляки",
"Козацька" – Миколі Бор"
щу, "Диво солов'їне" –
М и к о л і Х а л и м о н е н к у,
"Отаман" – очільнику При"
луцького відділення Пав"
лу Кривоносу.
У Прилуках зустрічала
делегацію міський го"
лова Ольга Попенко, як
і завжди, радісна, усміх"
нена, привітна, енер"
гійна.
Павло Кривонос ра"
зом з нею встановили
кошик з квітами біля
постаменту Ве"
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ликого Кобзаря. Кожен член делегації
мав нагоду покласти квіти та вклонитися
великому генію України. Слово взяла,
на правах господині, міський голова
Ольга Михайлівна, яка від імені При"
луцької громади щиро привітала земляків
з Києва, висловила подяку всім присут"
нім за добрі справи та небайдужість до
рідної землі, вручила "Почесну грамоту"
Борису Войцехівському та відзначила
його вагомий внесок у відродження
духовності українського народу, і перш
за все у пропаганду творчості Тараса
Шевченка. А Павло Кривонос, очільник
делегації, на згадку про зустріч пода"
рував прилучанам вишитий рушник.
Зустріч з Кобзарем у Прилуках ста"
ла преамбулою до відкриття ще однієї
шевченківської світлиці на Талалаїв"
щині, куди і вирушила наша делегація.
Дорогою Юлія Тесленко розповіла
історію району, його населених пунктів,
про видатні постаті Талалаївського краю.
Її розповідь доповнив Юрій Дзюбан –
голова Талалаївської районної ради,
котрий разом з Анатолієм Дупою – голо"

вою райдержадміністрації, радо зустрів
делегацію земляків на кордоні Талалаїв"
ського району.
В цей час на подвір'ї Талалаївської
школи з хлібом"сіллю нетерпляче чекали
земляків учні школи та представники
району: Лариса Шевченко – заступник
голови райдержадміністрації, Юрій
Величко – голова селищної ради,
Микола Сердюк – заступник селищно"
го голови та інші.
Усіх запросили до кімнати, де вже
було розміщено експозицію Шевчен"
ківської світлиці, експонати для якої
ще раніше передав Прилуцький осере"
док: фотокопії оригіналів рукописів,
рисунків"акварелей Т. Г. Шевченка, його
твори, фотографії та портрети, погруд"
ний скульптурний портрет Т.Г. Шевчен"
ка з гіпсу, створений в Національній
академії образотворчого мистецтва і
архітектури, та інші предмети, що про"
мовисто презентують творчу спадщину
Великого Кобзаря.
Ведуча заходу Тетяна Михно предс"
тавила гостей, познайомила їх з гос"
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подарями свята.
Вітальне слово ви"
голосив Павло Кри"
вонос. Про історію
та географію ство"
рення світлиць ці"
каво розповів Бо"
рис Войцехівсь"
кий, основний іні"
ціатор ідеї. Нада"
ли слово і Леоніду
А н д р і є в с ь к о м у,
Юрію Буряку, Ва"
лерію Франчуку,
Миколі Махінчуку.
Гості вручили при"
сутнім книги та кар"
тини, що можуть
стати чудовими
експонатами світ"
лиці. Діти зачитали твори Великого
Кобзаря.
Після цього учасників чекала вели"
ка зала, де планувалося проведення
конференції, присвяченої 165"річчю
від дня народження Василя Горленка.
На зачин
відбувся чудо"
вий концерт
учнів Талала"
ївської школи
мистецтв та
місцевого ан"
самблю "На"
родні наспіви".
Вірш у вико"
нанні наймо"
лодшого чле"
на делегації
земляків Тані
Тесленко "Те"
че вода з"під
явора…" викли"
кав гучні оплес"
ки присутніх.
Го с п о д а р і
свята вручили грамоти та подякували
за плідну співпрацю найактивнішим
членам Чернігівського земляцтва.
Павло Кривонос вручив талалаївсь"
ким землякам подяки та пам'ятні по"
дарунки.

Вела конференцію Лариса Шевчен"
ко – заступник голови Талалаївської
райдержадміністрації. Перше слово
було надано Івану Забіяці, який цікаво
розповів про життєвий та творчий
шлях Василя Горленка, його погляди і
переконання та подарував Талалаїв"
ській школі книжку В. Горленка "Укра"
инскія были" раритетного видання. Не
менш захопливою була розповідь
Тетяни Зоць про рід Василя Горленка.
Виступи супроводжувалися демон"
страцією архівних документів та фо"
тографій.
По завершенні конференції всі поп"
рямували до села Українське. На в'їзді
до нього гостей зустріла голова Ук"
раїнської сільської ради Лариса Ли"
сенко, якій П. Кривонос вручив виши"
тий український рушник та герб Києва,
виконаний шовковими нитками в
техніці "гобелен".
Після відвідання могили деле"
гація попрямувала до школи села
Українське, де свого часу було вста"
новлено пам'ятну дошку Василю Гор"
ленку. Земляки поклали квіти до
дошки та висловили задоволення від
того, що все заплановане здійсни"
лося.

Актив відділення
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Люди під
рушниками
О

собливою родзинкою для при"
сутніх була велика виставка укра"
їнських хусток та вишитих руш"
ників "Обереги української ро"
дини", організована заступником ди"
ректора видавничого дому "Справи сі"
мейні" Людмилою Грабовенко, яка з
особливою любов'ю розповідала цікаві і

щемні історії хусток, зібраних із різних
областей України, як окремі історії з
життя людей, які є сумними і веселими,
такими, що гріють душу, і такими, що від
доторку стискається серце.

Рушник матуся вишивала
У пізній вечір за столом,
У нього душу свою вклала,
Благословляючи добром.
Цвіте на ньому та доріжка,
Що повела мене у світ,
Її ласкавая усмішка,
Як цвіт калини край воріт.
У барвах там життя відбито:
І кольорові, й сірі дні…
Цвітуть там маки, квітне жито,
І очі мамині сумні.
Вклоняюсь низько тобі, мамо,
За все "спасибі" я кажу,
А твій рушник над образами,
Як спомин теплий бережу.

Микола Засульський з особливою теп"
лотою розповідав про рідний Чернігівсь"
кий край, про людей праці – своїх земля"
ків, про ставлення кожного до своєї бать"
ківщини. Говорив про кожного присутнього
на цьому заході, але з окремою гордістю
розповідав про одного з активних ор"
ганізаторів Новгород"Сіверського осе"
редку земляків То"
вариства "Чернігів"
ське земляцтво"
Володимира Шиш"
кова, пенсіонера
Міністерства обо"
рони України, пол"
ковника, інваліда ІІ
групи Другої світо"
вої війни, який про"
довжує працювати
у ветеранських ор"
ганізаціях Києва,
генерал"лейтенан"
та Козацтва.
Народився В. М.
Шишков 12.08.1923 р.
у м. Новгород"Сі"
верський. У 1943 р. закінчив Київське
самохідно"артилерійське училище, брав
участь у боях на Курській дузі, визволяв
Глухів, Кролевець, Конотоп, Бахмач,
Ніжин, Лютізький плацдарм. Визволяв
Київ, Житомирщину. Після закінчення

війни він служив у дев'яти гарнізонах
України, Румунії, Німеччини, Казахстану.
Після виходу у відставку в 1969 році
працював інженером Київського управ"
ління пасажирського транспорту. За
заслуги пред Батьківщиною В. Шишков
нагороджений трьома орденами й 24"ма
медалями, Почесною грамотою Прези"
дії Верховної Ради УРСР.
Володимир Миколайович, натхнен"
ний великою любов'ю до родини й Украї"
ни, відшукав архівні матеріали та від"
творив "родовідне древо" свого роду
Шишкових"Зубкових, що є прикладом
для нас та сучасної молоді, як треба
берегти історію роду та народу в цілому.
До речі, у День пам'яті та примирен"
ня голова Новгород – Сіверського відді"
лення Микола Засульський привітав
Володимира Миколайовича та його ро"
дину із Днем Перемоги над нацизмом.
Щиро вітали земляки і Людмилу Мико"
лаївну Ященко"Салюту – самобутню
співачку і композитора, яка торкнулась
найпотаємніших куточків серця кожного,
бо тільки в пісні відчувається, як тонко
натягнуті струни душі кожного з нас.
Читаючи свої вірші та уривки з опо"
відань, я спостерігала, як усміхаються
очі статечних дам і поважних чоловіків,
адже в них ішлося про рідний поріг, кри"
ницю біля воріт і калиновий кущ, про ви"
шитий рушник і мамину
хустку, про долю людини і
держави в цілому.
За чашкою чаю та смач"
ними пирогами ще довго
тривали приємні тихі роз"
мови, цікаві спогади зем"
ляків, українські задушевні
пісні і щирі слова вдячності
Миколі Засульському за
теплий прийом.

Ольга ХОДАЦЬКА,
член Національної
спілки журналістів
України
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Очима
дітей Чернігівщини
перших років після Чорнобиль"
ської трагедії здійснюється ор"
ганізація виїзду наших дітей на
оздоровлення та відпочинок,
підтверджуючи підписані домовленості
між італійською асоціацією "Кассаго
кличе Чорнобиль", Чернігівським облас"
ним відділенням Дитячого фонду Украї"
ни і комітетом "Діти Чорноби"
ля" Всеукраїнської громадсь"
кої організації інвалідів "Союз
Чорнобиль України".
У середньому 700–800 ді"
тей із Чернігівщини щороку
не менше 35 днів (часто й по
два місяці) відпочивають в
італійських родинах.
Італійська організація "Діти,
побачені з Місяця" також ак"
тивно допомагає чернігівцям.
Громадська організація "Друга
сім'я" (з провінції Наварра)
свого часу сама знайшла коор"
динати обласного відділення
Дитячого фонду і запропону"
вала співпрацю.
Окрім традиційної оздо"
ровчої програми, діє проект "Допомога
на відстані": майже 400 дітей області,
які з різних причин не можуть поїхати в
італійські родини, раз на три місяці
отримують від них грошову допомогу.
Традиційно, гостинні українці зуст"
річають всіх з хлібом"сіллю. Але цього
разу не тільки коровай чекав на шанов"
них гостей. Українська народна пісня
"Зеленеє жито, зелене" у виконанні
капели бандуристів ім. О. Вересая під
керівництвом заслуженої артистки
України Раїси Борщ та заслуженого
працівника України Миколи Борща про"
лунала у фойє бібліотеки.
Як зазначила ведуча заходу, дирек"
тор Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Коро"
ленка Інна Аліференко, "Італія очима
дітей Чернігівщини" – це не просто
виставка малюнків, а експозиція вра"
жень українських дітей про Італію, що
висловлені за допомогою образотвор"
чого мистецтва.
Перший заступник голови Чернігів"

З

ської ОДА Юлія Свириденко привітала
італійських гостей на Чернігівській
землі та зазначила, що такі заходи
підкреслюють високий рівень довіри у
відносинах між Україною та Італією.
Надзвичайний та Повноважний Посол
Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа подяку"
вав директору бібліотеки, представни"

кам адміністрації міста, громадянам Іта"
лії, присутнім на заході, всім гостям, та,
звісно, пану Кріппа, як головному натх"
неннику, що започаткував цей проект.
"Мені дуже приємно, що хлопчики й
дівчатка, які побували в Італії, відтво"
рили всі свої відчуття, емоції та вра"
ження, все, що їм сподобалося в нашій
країні, в малюнках, які ми сьогодні пре"

зентуємо. Через кілька днів деякі з
представлених робіт будуть експонува"
тися в Києві на виставці, присвяченій
річниці Чорнобильської катастрофи.
Армандо Кріппа, президент асоціації
"Кассаго кличе Чорнобиль", подякував
представникам адміністрації Чернігова
та Валентині Хуторненко, голові Чернігів"
ського обласного відділення
Дитячого фонду України, за
допомогу в організації даної
виставки.
Начальник відділу міжна"
родних відносин Чернігівсь"
кої міської ради Борис Ат"
рощенко привітав гостей
від імені чернігівського
міського голови Владисла"
ва Атрошенка та подякував
за політичну підтримку Італії
на користь європейського
вибору України.
Музичним привітанням
для гостей став виступ
народної артистки України
Лариси Роговець (концерт"
мейстер Марина Найдьон),
яка на високому професійному рівні
виконала ліричну народну пісню "Нащо
мені чорні брови" та пристрасну арію
"Хабанера" з опери "Кармен" Жоржа
Бізе.

Катерина СКРИПКА,
провідний бібліотекар

Фото Юрія ХРОМУШИНА,
заслуженого журналіста України
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Чернігівські

УЗОРИ

Ц

ього погожого травневого
ранку було весело та гамір"
но на заквітчаному подвір'ї
сім'ї Кольцових –
Надії Тимофіївни, поете"
си, бібліотекаря філії №8
Броварської ЦБС та дбай"
ливого господаря Леоні"
да Кириловича. До них
на свято з нагоди Дня
вишиванки завітали ви"
хованці Требухівського
сільського дошкільного
закладу "Ромашка" разом
з вихователями Юлією
Житиною, Валентиною
Бабич, музичним керів"
ником Оксаною Корнійко
та завідуючою дитсадка
Людмилою Фенюк. Усі у
красивих вишиванках, з
квітами, прапорцями та
стрічками.
Діти відразу почали з
цікавістю розглядати на
подвір'ї дивовижних лебедів, лелек,
вітряки, озеречко з фонтаном і во"
доспадом, на якому плавають каче"
нята, зелена жабка на листку латаття,
а збоку – човен, у ньому дід Макар
перевозить переляканих зайченят з
острова на суходіл, бо його можуть
затопити весняні води Десни, що
вже вийшла з берегів. Все це майс"
терно виготовив і встановив господар
садиби.
Потім маленькі гості дивилися
світлицю, у якій з любов'ю зберіга"
ються різні предмети побуту, пере"
везені з Чернігівщини. Колись ними
користувались предки родини Коль"
цових. Надія Тимофіївна показала і
численні вишивки своєї мами Уляни
Нестерівни Фесенко, колишньої вчи"
тельки з села Антонівка на Варвин"
щині: килими, картини, рушники,
наволочки, ткані доріжки. Діти по"
сиділи"побавилися на стародавньо"

му ліжку, розди"
вилися сімейне
дерево роду, що
зберігається в
світлиці на почесному місці. Поете"
са прочитала малечі власні вірші
про маму, про родину, про вишиван"

ки і, зокрема, поезію "Мамин ки"
лим".
А потім виступали діти: читали
вірші, співали про
маму та бабусю,
про Україну. Все це
вони підготували
разом з музичним
керівником Окса"
ною Леонідівною до
свого першого ви"
пускного балу, а
потім був святко"
вий флешмоб. На
святі також висту"
пив учень Надії Ти"
мофіївни Сергій Са"
поненко, – учасник
і переможець ба"
гатьох літератур"
них конкурсів чит"
ців.
Діти та дорослі

зробили фотосесію біля різних екс"
понатів і вишивок, господиня при"
гостила дітлахів солодощами, по"
дарувала книги зі своїми поезіями
вихователям та для дитячого зак"
ладу. Малюки по черзі групами гой"
далися на гойдалці під черешнею,
сиділи за імпровізова"
ним столом "На поляні",
заглядали у озерце, щоб
побачити карасів, які з
переляку заховалися під
водорості.
Врешті"решт довело"
ся малечі залишати гос"
тинне подвір'я родини
Кольцових. Вихователі
двічі перерахували не"
посид, завідувачка Люд"
мила Миколаївна вкотре
подякувала господарям
за теплий прийом і ціка"
ве спілкування, за збе"
реження пам'яті поко"
лінь. Довгою вервечкою,
вишикувавшись по двоє
в колону, юні гості виру"
шили до дитсадка, бо
вже і обід скоро.
Свято вдалося!

Ростислав КОРНІЙКО
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Постаті
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Жива вода
поезії
Чарівна жінка і любляча матір.
Залюблена у рідну землю і людей.
Патріотка України і активний гро
мадський діяч. Співуча душа і така ж
щира у поезії. Все це одна людина –
Надія Кольцова. Ми добре знаємо
її у земляцькому колі, а українські
л і т е р а т о р и ш а н у ю т ь Н а д і ю Ти м о ф і 
ївну за земну лірику , у якій вільно почуваються і незабутня Антонівка на Варвинщині,
і пристоличний Требухів, зрештою, вся неповторна Україна. У цю червневу
ювілейну пору зичимо їй щастя, добра, а ще щоб жива вода її поезії наснажувала
земляків доброю силою на щастя неповторної України.

Криниця
юності моєї

А щоб сподобатись Василькові,
На груди кинула косу.

Своїм шатром, мов парасолею,
Вкривав мене високий в'яз,
Опікувавсь моєю долею,
У серце вріс, немов зав'яз.

І спомини оці не стерти,
Вони приходять уві сні,
Вони вкладаються в конверти
І залишаються в мені!

В його тіні малою гралася,
Тож згадую вряди3годи.
Чарівним все тоді здавалося:
Криниця чистої води,

Тільки б
вистоять

Відро летіло вниз торпедою,
Коли пускала баранець,
Неначе думка Архімедова,
Цепок дзвенів насамкінець.

Не вела я долю за уздечку,
Це вона кудись мене вела.
Не встрявала в ревну суперечку,
А тихцем собі за нею йшла.

На дужці згорбленій, скарьоженій
Шматок металу (для ваги).
Хлюпочеться вода стривожено
Об цямрини, як в береги.

Ну і що ж? Давно позаду весни,
Блискавкою спалені літа.
Пов'язала осінь перевеслом:
Нині ти не той, і я не та.

Відро пірнуло й заховалося,
Щоб виринуть уже вповні.
Крутила корбу я й здавалося:
Вода всміхається мені.

Разом пройдено доріг багато,
Та незвідана в майбутнє путь.
У житті не завжди буде свято,
Тільки б вистоять, не збочить,
не звернуть.

Вода хвилюється, мов грається,
Виплескується із відра,
І все навколо забавляється,
В криницю сонце зазира.
І спину вигнуло коромисло
Та на плече моє вляглось.
Ну, як без нього? І моє село
Без нього теж не обійшлось.
Я підчепила відра цинкові,
Додому бережно несу,

Це моя Україна
Коли тиша кричить німотою,
Коли човен пливе за водою,
Коли вітер заплутався в віти,
Коли мрію тебе я зустріти,
Коли жито в полях колоситься
І навкруг половіє пшениця,
Коли річка тихенько хлюпоче,
Кінь водиці напитися хоче,

Коли сонце яскраве й привітне,
Все навкруг усміхається й квітне,
Коли сонях схилився до тину,
Коли мати колише дитину –
Це життя. Це моя Україна.

Рідний
край
Сумирно кінь пасеться на отаві,
А день новий погоду обіця.
Неподалік від Удаю – в заплаві
Я усвідомила, що мить оця
Божественна, хвилююча,
мінлива,
Вона мене у юність поверта
І неповторні відчуття бурхливі
Дарує вкотре. Я уже не та –
Не юна і гінка провінціалка,
Що із Антонівки у світ широкий
Разом з духмяністю бузку й
фіалки
Сум за селом взяла й неспокій.
Життя мене обіруч підхопило
І понесло. Бували віражі –
Додала їх уперто і невміло,
Наблизилась, здавалось, до межі.
До лінії отої, за якою
Я думала, назавжди зупинюсь.
Так ні – мене життєвою рікою
Кудись несе. Але я не боюсь.
Мені б лише почути спів
пташиний,
Пірнути в сад – у яблуневий цвіт,
Хоч поглядом обняти край
дитинний,
Той, із якого вирушила в світ.
Надія КОЛЬЦОВА
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Пером краєзнавця
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– Двотомне дослідження "Село"
назване документальнопубліцис
тичною оповіддю. То що це таке,
Миколо Степановичу?
– Це, по"суті, історія України з ко"
зацької доби і до 70"х років минулого
століття, подана че"
рез призму села.
Тобто написана з
низів, на основі тих
первинних доку"
ментів, які чекали
свого часу у спец"
фондах. Працюючи
над двотомником
"Село", я прагнув
виокремити ті чи
інші факти і вмон"
тувати Їх у сюжет"
ний розвиток подій.
Отож мікроісторії,
які читач знайде у
книзі, мають за"
чин, кульмінацію,
розв'язку – тобто,
елементи, властиві
для публіцистич"
них текстів.
– Знайомля
чись з Вашою до
кументальнопуб
ліцистичною опо
віддю, неважко
помітити спробу
автора дати чи
тачеві енцикло
педичні знання
про українське
село.
– Та к , п о д і ї в и к л а д е н і х р о н о "
логічно, але в межах хронології по"
казані деякі понятійні речі, яких ма"
совий читач не знає. Або виніс ще з
радянської школи викривлені уяв"
лення про те чи інше явище. Нап"
риклад, про так зване куркульство,
яке у 30"х роках було знищене най"
жорстокішим чином. Я прагну з'ясу"
вати, які форми правління практику"
вали в українському селі, кому воно
підпорядковувалося. Отож доношу
до читача, що таке волості, які
проіснували до 20"х років минулого
століття. Чи управи, які з'явилися за
часів Центральної Ради: як їх ство"

рювали, як вони працювали, коли їх
ліквідували… Тобто сільське життя
подано не відрубно, а в контексті
історичному.
– Приступаючи до розробки тієї
чи іншої теми, жоден історик не

ІСТОРІЯ

службу на протязі багатьох літ дару"
вали землі з усіма природними бага"
тствами. Це тривало на Лівобережній
Україні до приходу на царський трон
Катерини ІІ, бо ця хвойда вже наділя"
ла багатствами лише своїх фаво"
ритів До таких земель належали й
угіддя довкола Ніжина. Так ось хутір
гетьмана Трясила неподалік моєї ма"
лої батьківщини – села Данини – ще
донедавна пам'ятали сільські старо"
жили. Його знищили у 30"х роках ми"
нулого століття під час колективі"
зації. Печальна доля хутора Сот"
никівського (пізніше його стали на"
зивати в народі "хутір Тарасевичів")
– це трагедія здорової душі українсь"
кого села, яку всіляко намагались
вихолостити біль"
шовики, насаджу"
ючи пияцтво, ліно"
щі, злодійство, під"
лість… У Данині
чверть століття слу"
жив громаді свя"
щеником Петро
Огієвський. Сьо"
годні байки цього
чоловіка вивчають
у школах і вишах.
Це один з перших
журналістів на Ліво"
бережній Україні,
особливо часто він
виступав зі своїми
публікаціями на
сторінках "Черни"
говских губернс"
ких ведомостей".
А Петро Скорина,
за ініціативи якого
в моєму селі збу"
довано церкву на
тисячу душ, пра"
цював окружним
благочинним. Тоб"
то, свого часу се"
ло було центром
духовного округу.
– Що очікує
нині українсього науковця чи
краєзнавця, який починає збира
ти матеріали про своє село чи
містечко?
– Звісно, наполеглива і системна
робота. Але пов'язана не тільки з
творчим процесом, який ніколи не
був легким. Держава зробила все
для того, щоб утруднити роботу
дослідників. По"перше, видача усіх
архівних документів – це платна пос"
луга за певними розцінками. Я ще
можу зрозуміти платний доступ до
архівних документів, хоч не на таких
здирницьких умовах. Але чому я маю
платити гроші за те, щоб власноруч
зробити копію потрібної

ЖИВОГО
СЕЛА
може бути певним, що йому по
щастить знайти цікавий фактаж.
– Ніхто з науковців не має і не
може мати таких гарантій. Але… Мої
архівні знахідки наводять на думку,
що навіть мале, невиразне, нічим не
примітне, на перший погляд, село
має своє цікаве обличчя.
– А як Вам вдалося натрапити
на коріння козацькостаршинсь
кого роду Тарасевичів, що за пе
реказами бере свій початок від
гетьмана запорозьких нереєст
рових козаків Тараса Федоровича
(Трясила)?
– Як відомо, козацькій старшині за
вдалі бойові походи чи загалом вірну
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мені публікації з газети чи журналу
довоєнного періоду? А ми дивуємося,
чому досі не маємо правдивої історії.
Та покажіть мені такого аспіранта чи
навіть професора, який готовий
віддати свою місячну зарплату за
доступ до потрібних йому архівів! Чи"
тачі будуть здивовані, але сьогодні
найбільше відкритий архів СБУ. До
речі, тільки там можна отримати
безплатно копії та електронні варіан"
ти документів. По"друге, тіснота у чи"
тальних залах архівів. По"третє, чи"
мало наших архівів відчинені лише до
16"години, а далі – все на замок. Од"
не слово, свідомо чи несвідомо зроб"
лено все для того, щоб люди помен"
ше заглядали в архіви, цікавились ми"
нулим своєї родини, свого села чи
міста, своєї Батьківщини.
– Про які періоди українського
села залишено найменше "слідів"
у вітчизняних архівах?
– Три періоди найскупіше відобра"
жені документально. І чесної, об'єктив"
ної історії написати неможливо, бо
все практично знищено. І як це не
прикро говорити, до цього доклало
рук Головне архівне управління нашої
країни вже після відновлення Україн"
ської незалежності. Тоді і "почисти"
ли" місцеві архіви від документів, які
стосувалися трьох періодів нашої
недавньої історії. Зокрема, період,
пов'язаний з правлінням Централь"
ної Ради; 30"ті роки – час масової ко"
лективізації, так званого розкурку"
лення і, звісно, Голодомор; Друга
світова війна. До речі, з воєнних років
можна знайти хіба що документи зі
вказівками обкомів партії провести
евакуацію молочного поголів'я, щоб
воно не дісталося ворогові. Так худо"
бу з Ніжинського району мали перег"
нати аж на береги Волги поблизу Са"
ратова. Важко навіть уявити собі, як
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цих тварин дорогою годувати, доїти,
де дівати молоко у спекотну літню
днину? Телефонограма з району
прийшла в Данину із запізненням.
Швидко почали збиратися в дорогу.
Погнали череду з 280 колгоспних
корів. Трактор, який супроводжував
цей коров'ячий караван, заглох на
15"му кілометрі – закінчилася со"
лярка. Сільські погоничі догнали ху"
добу до сусіднього Ічнянського
району – там їм дорогу перепинили
німці, які швидко наступали, і повер"
нули з худобою додому. Пригнали
лише 60 корів, бо решта поздихала
від ящура, яким заразилася. Немає у
місцевих архівах майже жодних до"
кументів про діяльність німецьких
комендатур, які працювали під час
окупації у великих селах, що викону"
вали функції волосних центрів.
– Які основні висновки зробили
ви, Миколо Степановичу, як уче
ний, як громадянин, працюючи над
цією фундаментальною книгою?
– Їх декілька. По"перше, генетич"
на боязнь людей старшого покоління
і сьогодні говорити правду. Скажімо,
одна моя односельчанка, яка обіцяла
розказати, як закривали на початку
60"х років церкву, хто з активістів ви"
носив із храму ікони, хто глумився
над церковним начинням, раптом ні з
того, ні з сього все раптом "забула".
І так вчинила не тільки вона. Другий
невтішний висновок: байдужість, а то
й антиукраїнство сучасної сільської
інтелігенції. Нинішня пасивність, не"
сприйняття нових віянь часу сільсь"
кою інтелігенцією просто вражає.
Доходить до того, що її представни"
ки чинять опір процесові декому"
нізації. Так, директор школи в моєму
селі агітує проти перейменування ву"
лиць із комуністичними символами,
бо, мовляв, тоді селяни не зможуть

продати свої земельні паї. Ну, повний
маразм. А по суті, захищає тоталітар"
ний режим, який нищив усе українсь"
ке, який зробив з селянина безп"
равного кріпака, котрий до середини
70"х років не мав навіть паспорта. І
третє, що впадає в око, – повна від"
сутність просвітницької роботи в
с у часному селі. Це є великий гріх
передусім тих, які називають себе
інтелігентами. І держави також.
– А що столичного професора
Тимошика єднає з Чернігівщино?
– Це – колиска мого хліборобсь"
кого роду. У Данині, де народився і
виріс, де поховані всі мої пращури.
Та вже й батьки. І два мої брати Іван
та Андрій – колишні колгоспні ме"
ханізатори, які несподівано пішли в
засвіти ще молодими… Тепер прагну
віддати борг своїй малій Батьків"
щині. Вже сформовані шість особис"
тих фондів із понад тисячі (або до ти"
сячі) книг у кожному – у бібліотеках
Данинської школи, Ніжинської науко"
вої бібліотеки ім. М. Гоголя, Ніжинсь"
кої міської і Носівської районної
бібліотек, бібліотек ім. В. Короленка
та університету ім. Т. Шевченка в Чер"
нігові. Але найбільшу втіху пережи"
ваю від того, що вдалося добитися
прийняття постанови Верховної Ради
України (7 вересня 2016 року) про
повернення моєму рідному селу
історичної назви: тричі "погвалтова"
не" за радянських часів Даніно, Да"
нине, Данино – таки знову стало
Даниною. Дуже хочу, аби моє "Се"
ло" допомогло землякам пізнати за"
х о в а н у в і д н и х п р а в д у. Ту п р а в д у,
яка очищує душу, спонукає думати,
змінюватися самому і змінювати
все довкола.
Розмову вів Володимир

КРАСНОДЕМСЬКИЙ
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Цього року 13 березня виповнилося
165 років від дня народження Василя
Го р л е н к а , л ю д и н и , в е л и ч н і ш о ї в і д н е ї ,
в районі немає, як однозначно і в Україні
мало кого можна поставити поруч із
ц и м і м е н е м . Гр о м а д с ь к і с т ь Та л а л а ї в 
щини, Чернігівщини має достойно, на
високому рівні, відзначати цей ювілей.
Відзначення ж на державному рівні
вже давно не робиться навіть із визнач
нішими особистостями.

зв'язку з тим, що йде реко"
нструкція дороги до Трос"
тянця – родинного гнізда
Скоропадських,
їхнього чудового денд"
ропарку, є крайня необ"
хідність і реконструкції
могили Василя Горлен"
ка. Село Ярошівка (Укра"
їнське) лежить на шляху
Качанівка"Тростянець"
Батурин. І могила Гор"
ленка має бути туристич"
но привабливим об'єк"
том, адже сам Горленко
мав найтісніші стосунки
із Тарновськими, Скоро"
падськими. Недаремно
ж гетьман П. Скоропад"
ський у своїх спогадах
писав: "Завдяки моєму
дідові і батькові, сімей"
ним традиціям, Петру
Яковичу Дорошенку, Ва"
силю Петровичу Горлен"
ку, [Якову] Новицкому
та іншим, не дивлячись
на свою службу в Пет"
рограді, я постійно ціка"
вився історією Малоро"
сії, завжди пристрасно
любив Україну не тіль"
ки як країну з неосяж"
ними полями, з прек"
расним кліматом, але і
зі славним історичним
минулим, з людьми, вся
ідеологія яких різнить"
ся від московської...".
Біля могили Горлен"
ка годинами можна
розказувати про небіж"
чика, його рід, його
епоху.
Свого часу перший етап упоряд"
кування могили Горленка відбувся:
визволено її від хащів, зроблено
ланцюгову огорожу, встановлено
верхівку на пам'ятнику. Але для май"

У

бутнього це зовсім мало, майже
ніщо. Кілька років недогляду й хащі
знову заполонять могилу. Необхідно

села. Уже є домовленість із керівни"
ком Прилуцького осередку Чернігів"
ського земляцтва у Києві П.О. Кри"
воносом, що за спри"
ятливої погоди влітку
могила буде реконст"
руйована. На всій Чер"
нігівщині не так уже й
багато таких світочів,
як Василь Горленко,
щоб дозволити кинути
це ім'я знову в забуття і
згадувати лише одним
рядком.
Як правило, чисто"
сердечні зізнання у сус"
пільному житті, науко"
вій творчості піддають"
ся сумнівам, додатко"
вим і поглибленим ана"
лізам. Із В. Горленком
же вийшло навпаки. Він
сам себе покарав зі"
знаннями, адресовани"
ми проти самого себе,
що нібито на початку ХХ
століття, в останні роки
він "отбился от нашей
публики". Ці слова були
сприйняті певним ко"
лом української творчої
інтелігенції за чисту мо"
нету. В. Горленко страж"
дав на високу самокри"
тичність (тут інтелігент"
ність зіграла визначаль"
ну роль), певну апатич"
ність (самотність таки
мала свій вплив). А ко"
ли короткочасні хвили"
ни самобичування про"
ходили, брався за ро"
боту. Її в нього було ба"
гато: в останній період
життя постійно писав рецензії, огля"
ди, робив переклади. І найбільше,
що засвідчує на його користь сто"
совно зв'язку з Україною, – це під"
готовка до видання повного

Повернути

ім’я
її так упорядкувати, щоб і навколо
могили, і доріжка до неї від дороги
залишалася непорушною на багато
десятиліть. І це завдання не лежить
на комусь одному чи навіть на рівні
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зібрання творів П. Куліша, яке трива"
ло практично до останніх його днів.
Тому говорити про якийсь там від"
рив – це створювати ще один міф
навколо цієї малодослідженої особис"
тості, самовідданого українського
патріота.
І хоча дещо вже зроблено по збе"
реженню творчої спадщини Василя
Горленка, але попереду ще дуже й
дуже багато роботи по збиранню йо"
го текстів в українських та російсь"
ких виданнях, якомога повного лис"
тування, фольклорних записів. І все
це має з'явитися у вигляді книг. За"
раз іде підготовка до видання його
епістолярної спадщини, яка зберіга"
ється в різних архівах України: Дніп"
ропетровськ, Київ, Полтава, Чернігів.
У Києві та Чернігові – в різних
архівосховищах. Із понад 800 листів
більше 600 ще невідомі або ма"
ловідомі науковому загалу України і
будуть уведені в науковий обіг упер"
ше. За попередніми підрахунками
назбирується на солідне тритомне
видання. Це неймовірно величезний
внесок в загальноукраїнську науку,
культуру.
Треба відверто сказати, що для
Горленка попри все найближчий
адміністративний центр був і зали"
шається Прилуки. Там знають не ли"
ше Василя Горленка, а й Лазаря та
Д м и т р а Го р л е н к і в – п о л к о в н и к і в
місцевого полку, Іоасафа (Горленка)
– єпископа Білгородського, святого
в православній церкві, інших предс"
тавників цього давнього українсько"
го роду. Знають і бережуть пам'ять.
Бережуть що в Прилуцькому крає"
знавчому музеї імені В. І. Маслова,
що в Прилуцькій центральній район"
ній бібліотеці. І, як кажуть, з наймен"
шого натяку відгукується бібліотека,
щоб у її стінах відбулися заходи,
пов'язані з ім'ям В. Горленка: чи
провести презентацію книги про
нього, чи поговорити з нагоди його
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ювілею. Так сталося й цього разу.
Директор цієї бібліотеки В. В. Та"
расенко одразу відгукнулася на на"
шу пропозицію. Земляцтво в особі
Прилуцького осередку, безперечно,
не могло відреагувати інакше, окрім
як позитивно. П. О. Кривонос – очіль"
ник осередку, М. П. Гордієнко – його
заступник зробили все, щоб деле"
гація поїхала: в якості фотографа
Юлія Василенко, в якості доповідача
– Іван Забіяка.
Бібліотека зробила великий стенд"
виставку книжок, періодики "Слав"
ний нащадок козацького роду", при"
свяченій особисто В. Горленку. Вияв"
ляється, в її фондах чимало є дже"
рел, де можна прочитати про нього,
про його творчість.
З доповіддю виступила Т. М. Зоць
– директор Прилуцького краєзнав"
чого музею імені В. І. Маслова. Вона
розповідала про Лазаря, його сина
Дмитра Горленків – полковників. На"
голосила на тому, що Дмитро був
соратником Івана Мазепи і був по"
руч з ним, поки ще жив гетьман. А
потім за кілька років, повернувшись
на батьківщину, зазнав утисків з бо"
ку царя Петра І. Маючи великі стат"
ки, наприклад, Дмитро, сприяв влас"
ними коштами будівництву церков,
особливо що стосується Густинсь"
кого монастиря. Нагадала й про Іоа"
сафа Горленка – єпископа Бєлго"
родського, пам'ятник якому стоїть у
Прилуках, а також про інших предс"
тавників роду Горленків, які жили й
живуть за кордоном.
Про Василя Горленка розповідав
І.М. Забіяка, кандидат історичних
наук, журналіст. Доповідач розповів
про родину В. Горленка, про його
книжки "Южнорусские очерки и
портреты" (1898), "Украинские были"
(1899), "Отблески" (1905), а також
про літературу, що стосується
В.Горленка, видану в Україні та за
кордоном.

Особливість цієї зустрічі поляга"
ла ще й в тому, що обидві доповіді
не були просто доповідями в тра"
диційному жанрі. Вони супроводжу"
вали велику кількість фотографій,
виведених на екран, які переважна
більшість відвідувачів бачила впер"
ше. Все це, безперечно, викликало
інтерес, активізувало увагу при"
сутніх.
Вже після зустрічі виникла ідея
надати Прилуцькій центральній ра"
йонній бібліотеці ім'я В. П. Горленка,
яка знайшла перший позитивний
відгук. Горленки тісно пов'язані з
Прилуками, Прилуччиною. В Прилу"
ках є пам'ятник згадуваному вже
Іоасафу Горленку.
А ще, на наше глибоке переконан"
ня, В. Горленко заслуговує своєю
просвітницькою діяльністю, щоб йо"
го іменем було названо Прилуцьку
центральну районну бібліотеку.
Крім того, заступник голови При"
луцького відділення Микола Гордієнко
та Іван Забіяка зустрічалися в ра"
йонній адміністрації із керівниками
району: головами РДА Анатолієм
Дупою та його заступником Лари"
сою Шевченко, районної ради – Юрієм
Дзюбаном, Талалаївським селищ"
ним – Юрієм Величком, а також ди"
ректором Талалаївської школи Світ"
ланою Михно, редактором районної
газети Олександрою Гострою. Спіль"
но обговорювали питання про
відзначення ювілейної річниці від
дня народження Василя Горленка.
Водночас із ювілейними урочис"
тостями планується відкрити у
школі і Шевченкову світлицю. З цією
метою від земляцтва було подаро"
вано бюст Т. Шевченка, рідкісне ви"
дання "Кобзаря", оформлені в рам"
ки документи, що стосуються життя
і творчості Кобзаря. Вручення
відбулося в теплій, гостинній обста"
новці.
Із Талалаївки делегація поїхала
на батьківщину Василя Горленка – у
Ярошівку (Українське), де разом із
сільським головою Ларисою Лисен"
ко побували у школі, на фасаді якої
встановлена меморіальна дошка
Василю Горленку, та на його могилі.
Загальний рівень культури нації
визначається тим, наскільки вона
знає й оперує своїм минулим; на"
скільки шанує тих, хто зробив вне"
сок у розвиток матеріальної і духов"
ної культури краю, держави в ціло"
му; якими пріоритетами користу"
ється кожен член суспільства. Адже
відомо, що єдина істота на землі,
яку практично неможливо наситити –
це людина. Для Горленка духовні
пріоритети були завжди визначаль"
ними.

Іван ЗАБІЯКА
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Корюківський
самородок
Надія Петренко займає помітне місце в
сучасній українській літературі. Автор низки
п р о з о в и х к н и г, п о е т и ч н и х п у б л і к а ц і й , ч л е н
Національної спілки письменників України.
За плечима має неабиякий досвід, позначений
р і з н и м и в и п р о б у в а н н я м и . Та п о з а т и м в о н а
зуміла зберегти в душі любов до малої
батьківщини, до родини й друзів, що й нади
хає її на поетичні звершення. Свідчення
цього – добірка віршів, яку пропонуємо
читачам.

Ольга СИРОВА,
голова Корюківського відділення земляцтва

Майдан
Прощаються гріхи у каятті.
Та пам’ятаймо: є гріх
непрощенний
І хоч один невинно убієнний
Восстане,
Щоб катів скарати при житті.

Ластівки
прилетіли
Прилетіли ластівки, прилетіли,
Літо прописали розчерком крила.
За минулу зиму коси побіліли.
По весні привітній груша зацвіла.
Літо наливається плодами,
Осінь листопадом замете...
То життя – усе прожите нами
Й щастя в тім, що й досі живете.

***
Летить кульбаби білий пух,
Цвітуть бузки.
Годують перших пташенят
Важкі бузьки.
І сонце обрій облива
М'яким теплом.
А я сумую за селом –
Своїм селом.
За рідним клаптиком землі,
Де мамин мак...
Дрімає місто у імлі
І все не так.
Я тут живу десятки літ –

Достатньо вже.
Та серце раптом заболить:
Чуже... чуже...
З базару мак. Уже зотлів
Старий поріг.
А повернутися – нема
Таких доріг.

***

Котиться літо,
І я поспішаю за ним.

***
Мов срібний дощ – осіння
павутина,
Мов сивина у маминій косі...
І яблуко у вранішній росі.
І гожа днина.

Горить свіча.
До Космосу горить.
До світла – Світ,
До часу – Вічність.
Все міниться,
Усе кудись летить.
Не вицвіли під тиском лихоліть
Два поняття – Любов і Вірність.

Відлунилось зозулиним "ку3ку"
Хрещате літо, скупане
в любистку.
Відраювала полудневим блиском
Любов остання на твоїм віку.

***

Любов остання. А було ж колись
Найперше, найпрекрасніше
кохання.
І дівчина ясна, мов зірка рання,
І теплий лан, що вже заколосивсь.

Точиться літо, мов мед,
Мов нектар на квітках.
Сонце дерева тримає
В дужих руках.
Річка іскриться
Під подувом вітру легким...
Котиться літо,
І я поспішаю за ним.
Котиться літо у осінь –
Далеку, дзвінку.
Котиться літо
У житнім весільнім вінку,
Яблуком котиться
Стиглим, п'янким, запашним.

І з того лану золоте зерно
Довірливо лягло в твої долоні,
А поле спочивало на осонні –
У павутинні сріблянім воно.
Спадає вечір. Десь гуде мотор.
Зима снігами пристрасті
остудить.
Та прийде березень і все розбудить,
І знов життя почне новий
повтор.
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Н
ародився Станіслав Реп'ях
у Глухові тодішньої Черні"
гівської області (нині Сум"
ської), а дитинство провів
у с. Макіївка Носівського району, яке
було рідним селом його батьків.
Свій творчий шлях Станіслав Реп'ях
розпочав ще у середині 50"х рр.
ХХ ст. з Лосинівської районної га"
зети "Ударний труд". Творчий доро"
бок Станіслава Реп'яха
становить понад 50 книг
поезії, прози, публі"
цистики, а також твори,
до редагування яких
він доклав свій талант.
Яскравим променем
мистецтва Станіслава
Реп'яха є його перек"
ладацька діяльність. Пе"
реклади письменника з
білоруської, чуваської,
російської, болгарсь"
кої, німецької мов да"
ють з м о г у д о л у ч и т и с я
д о кращих зразків ху"
дожньої творчості інших
народів. При цьому йо"
го поезії перекладені дванадцятьма
мовами.
З грудня 1976 року до вересня
2011 року С. Реп'ях незмінно очолю"
вав Чернігівську обласну організа"
цію письменників України, це реко"
рдний проміжок часу для такої від"
повідальної посади. Уся діяльність
Станіслава Реп'яха як керівника
письменницької організації була на"
цілена на просвітництво, на те, щоб
його земляки якомога більше читали
українських письменників. А уста"
новчі збори обласного осередку
письменників відбулися у читальній
залі ОУНБ ім. В.Г. Короленка, зв'я"
завши невидимою "ниткою" долі на"
шої бібліотеки і письменників Черні"

гівщини. Станіслав Реп'ях став нашим
другом і однодумцем.
Письменницька та журналістська
діяльність С. Реп'яха відзначена
Міжнародною літературною премією
імені Григорія Сковороди "Сад Божест"
венних пісень", літературною пре"
мією імені Володимира Сосюри, чу"
ваською премією імені Михайла Сес"
пеля, міждержавною премією імені

Бояна, чернігівськими обласними
преміями імені Михайла Коцю"
бинського та імені Василя Блакит"
ного, премією "Тріумф" імені Мико"
ли Гоголя.
У теплій та дружній атмосфері чи"
тальної зали ОУНБ ім. В. Г. Королен"
ка шанувальники творчості і гро"
мадської діяльності Станіслава Ре"
п'яха згадували його непересічний
талант поета, редактора, публіциста
і зрештою доброї, порядної, чуйної
людини. Щиро та відверто говорили
про нього дослідниця його твор"
чості, доцент Чернігівського облас"
ного інституту післядипломної пе"
дагогічної освіти ім. К. Д. Ушинсько"
г о Те т я н а М а т ю ш кіна, Надзвичай"

ний і Повноважний П о с о л У к р а ї н и
Петро Шаповал, письменники Оле"
на Конечна, Михась Ткач, Олена
Мамчич, Микола Лелюк, Михайло
Сушко, директор літературно"ме"
моріального музею Михайла Коцю"
бинського Ігор Коцюбинський.
До творів Станіслава Панасови"
ча неодноразово зверталися і ком"
позитори. На підтвердження цієї
тези звучали чудові піс"
ні на його слова у ви"
конанні чернігівського
композитора Володи"
мира Горленка та лау"
реата літературно"мис"
тецької премії імені
Дмитра Луценка Вален"
т и н и Ку ш н і р е н к о з
М е ни.
Емоційно, з щемною
тугою зустріли присутні
фрагменти з теленари"
су Тетяни Миргородсь"
кої "Чернігівщина в жит"
ті славетних" та ювілей"
ної 2008 р. радіопере"
дачі Олександра Олій"
ника. Адже на екрані був живий
Станіслав Реп'ях, ми чули його роз"
повідь та вірш у авторському вико"
нанні.
У читальній залі бібліотеки була
розгорнута книжково"ілюстративна
виставка "А добра пам'ять житиме",
яку прокоментувала модератор за"
ходу бібліотекар відділу краєзнав"
ства Олена Дорохова.

Ірина КАГАНОВА,
завідувач відділу краєзнавства
Чернігівської ОУНБ
ім. В.Г. Короленка.

Фото Василя КАТІМАНА,
Людмили ВИШНИВЕЦЬКОЇ
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дарка ледве стримувала
себе, щоб не вчепитись
в коси сусідці Гальці. Бо
було за що: та їла, ще й
нахвалювала, її груші, що пада"
ли через тин на сусідське по"
двір'я. На Гальчин го"
род звисала, правда,
тільки одна гілка Одар"
чиної старої груші.
Груші стиглі, запаш"
ні, солодкі. Такі на
базарі в Києві йдуть
по п'ятдесят гривень
за кіло. Сама по те"
левізору бачила. А
Галька, замість того,
щоб зібрати десяток
чужих груш та від"
нести сусідці, їсть їх
так, ніби у житті до
цього нічого не їла.
Не заладилось щось
сьогодні в Одарки.
Розбила глечик з мо"
локом. Кота не док"
ликалась, щоб калю"
жу злизав. На граблі
наступила. Тепер до
гулі холодний моло"
ток прикладає. Був би
чоловік вдома, може,
хоч йому б щось змо"
лолось… А Галька їсть
її груші. Щоб її пранці
з'їли!
Заснула Одарка міц"
но. За день намая"
лась. І сниться їй натурально, як
насправді, ніби до неї в хату
завітав фермер Петро. Раніше
не заходив. Одарка хоч і здиву"
валась, але зраділа. Петро па"

О

рубок вродливий, розумний,
роботящий. Посадила гостя
з а стіл, поставила вареники.
Пішла по сметану. Гульк! А за
столом уже двоє: Петро і Галька.
Звідки вона взялась? Може,

(Що значить "вам": Одарці, Галь"
ці чи обом – порівну? При Гальці
не спитала).
Ті долари Одарці були конче
потрібні. На весільне вбрання
дочці Катерині. Дівка на видан"
ні. А Одарка хотіла б
видати її заміж саме
за Петра, хоч той і не
сватає.
У с у с і д к и Га л ь к и
дочка теж на виданні.
І Петро обом теж ду"
же подобається.
Тільки"но Одарка пе"
ревела погляд з Пет"
ра на щось другоряд"
не, як той кудись зник.
Галька теж. Та голов"
не – зникли долари!
Не хотілось Одарці
прокидатись ні з чим.
Очманіло глянула на
стіл. Доларів таки не"
ма… Замість них –
кілька зім'ятих гри"
вень. Мабуть, чоловік,
йдучи на роботу, на
хліб залишив.
Вселенський розпач
охопив Одарку. Не ве"
зе так не везе. То гле"
чик, то кіт, то граблі…
А тут ще й долари про"
п а л и . М аб у т ь , т а к и
Галька заграбастала.
Більше нікому.
Встала з важкою го"
ловою і жагою помсти. На Гальці
вона таки відіграється! Вийшла
у двір. А там, за парканом, Галь"
ка нахабно їсть її груші…

р
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груші
Одарка спочатку її не помітила?
Тим часом фермер дістає з
кишені пачку новеньких доларів.
Не менше тисячі! Кладе на
краєчок стола і каже: "Це вам".

Валерій ДЕМЧЕНКО
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