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190-річчя від дня народження Леоніда Глібова

Надовго, на все життя Надовго, на все життя 

Уже двадцять п’ять років працює в Городнянському районному тери-
торіальному центрі  соціального обслуговування Тамара Василівна 
КУЦА. У неї найжіночніша з професій, адже головна  риса справж-

ньої жінки – віддавати. Свою любов, душу, допомогу.  Як іще можна сказа-
ти про роботу соціального працівника, який дарує людям тепло, радість, на-
дію, впевненість  у тому, що труднощі минають, а добра все-таки більше, ніж 
зла? А головне те, що її підопічні не почуваються самотніми, бо знають: у пев-
ний час до них завжди прийде допомога. А в разі потреби можна звернутися 
до  терцентру.

Кожен із дванадцяти 
підопічних  Тамари Васи-
лівни щиро їй подобаєть-
ся, в  усіх вона знаходить 
цікаві риси. Наймолодшій 
– близько сімдесяти.  А ін-
шим, як  от Ніні Кирилів-
ні Дудко,  набагато більше. 
Цього року жінці випов-
ниться дев’яносто. Ніна 
Кирилівна за все життя ні з 
ким не посварилася. Та й її 
ніхто ніколи не лаяв.  Жін-
ка   сорок років без жодної 
перерви старанно пропра-

цювала  у бібліотеці  першої школи, яку й закінчувала.  Тут  минуло все її свідоме жит-
тя. Тепер  навчальний заклад має статус районної гімназії. Трудовий стаж Ніни Ки-
рилівни почав нараховуватися ще в часи навчання, коли вона разом із іншими  стар-
шокласниками працювала в колгоспі та ремонтувала  школу. 

В охайному теплому будинку Ніни Кирилівни в кожній кімнаті – ціпки. Привітав-
шись, ми вмовили господиню зробити фото разом із соціальним працівником і тро-
хи розповісти про себе. 

– У 1998 році я впала й поламала  ногу. Мені  її, спасибі, хірург вилікував. Нині хо-
джу із  «цвяхом» у нозі.  Рік була на  милицях. Тому не можу нахилитися  низько, взу-
ватися мені теж важко. Пересуваюсь  із ціпком. 

Що розповісти про життя? Один брат загинув на фронті у Другу світову,  другий  
помер у 1992 році, а за ним – мама.  Я залишилася круглою сиротою. Є двоюрідна 
сестра, їй за сімдесят. Племінник часто приходить… У зрілі роки зрозуміла: моя до-
ля – самота. Вирішила, що треба дожити так, аби ніхто не доглядав. Іще до 2010 ро-
ку обходилася без соціального обслуговування. Погодилася, бо  втрачала сили, від-
чувала, що  слабшаю. Спочатку приходили з Червоного Хреста. Тоді  познайомилася 
з  Тамарою Василівною. Вона  каже: «Як згодні, допомагатиму». Я погодилася. Тіль-
ки  спитала: «А ви надовго?» А вона й каже: «Надовго, на все життя». Не знаю як би 
я без своєї помічниці обходилася – вона ж найдобріша людина… Допомагає мені у 
всьому, город садить. Із нею разом я згодна – кругом і всюди. Тамара Василівна – 
скарб. Узагалі, дуже вдячна всій службі  Городнянського територіального центру, її 
керівникові  – Наталії Костянтинівні Семеновій.  Не знаю,  хто  службу таку вигадав, 
але то дуже розумна людина.

Проводжаючи мене, Тамара Василівна з повагою говорить: «Ніна Кирилівна має 
характер.  Вона самостійна людина. Коли  має  найменшу змогу, завжди мені допо-
магати старається». А ще, усміхаючись,  додає:

– У нашій праці ще треба і психологом бути. Наприклад, у жодному разі не мож-
на поспішати. Так, щоби свої справи зробив і побіг. От, знаєте, одна моя підопічна 
зовсім нічого не бачить. Інвалід по зору. Сидить удома сама, не має з ким навіть по-
розмовляти. Як від неї піти, залишивши без теплої бесіди?  Вислухаєш кожного, по-
співчуваєш, підтримаєш – і вже старенькі  задоволені. Добре слово для них не менш 
важливе, ніж хліб та ліки.

Тамара Василівна Куца – лише один із 77 соціальних робітників, а загалом у Го-
роднянському територіальному центрі працюють 111 осіб. 

Анастасія НЕМИРОВА

Щира допомога

Так назвали цьогорічне свя-
то з нагоди 190-річчя від 
дня народження видатного 

українського письменника та гро-
мадського діяча Леоніда Глібова і 
15-ліття вручення Чернігівської лі-
тературно-мистецької премії іме-
ні Л. І.  Глібова. Чудового весняного 
дня урочистості відбулися в облас-
ній універсальній науковій бібліоте-
ці імені В. Г. Короленка. Було бага-
то тепла, душевності, дуже пози-
тивної енергетики, щасливих, ра-
дісних та щирих усмішок. За май-
же 30 років мого життя в Чернігові 
це свято – безперечно, одне з най-
кращих! 

Вели дійство знаний прозаїк, очіль-
ник Літературної спілки «Чернігів», го-
ловний редактор журналу «Літератур-
ний Чернігів», голова журі премії імені 
Леоніда Глібова Михась Ткач і співро-
бітник обласної бібліотеки імені В. Ко-
роленка Вікторія Солонікова. На святі 
було багато весни, любові та Глібова! 

На церемонію нагородження за-
вітала практично вся чернігівська лі-
тературна й мистецька еліта. Говори-
ли гарно та зворушливо. І атмосфе-
ра в залі була щирою, невимушеною. 
Власне, йшлося не тільки про видат-
ного класика української літератури, 
який тривалий час мешкав та працю-
вав на Придесенні (автора знаменитих 
байок, творів для дітей і пісні «Стоїть 
гора високая», в якій поет прославив 
краєвиди Седнева та річечку Снов); не 
лише про заслуги нинішніх лауреатів, 
цілком справедливі. 

Звучали пропозиції щодо нового, 
достойного пам’ятника Леонідові Глі-
бову – на чернігівському Валу – й рес-
таврації пам’ятника славетному бай-
кареві на Болдиній горі; створення в 
Чернігові його музею; ґрунтовного й 
ошатного видання геніальної спадщи-
ни Леоніда Івановича, котра фактич-
но не перевидавалася... з радянських 
часів. Узагалі, варто говорити про фе-
номен Чернігова, адже саме тут осе-
лилися відомі діячі культури, які на-
стільки полюбили наше місто, що При-
десення стало для них рідним; і саме 
тут вони створили свої найкращі тво-
ри. Це, зокрема, Михайло Коцюбин-
ський, котрий народився на Вінниччи-
ні, й Леонід Глібов, який родом із Пол-
тавщини. 

Майбутній видатний байкар упро-
довж шести років успішно навчався в 
Ніжинській гімназії, як і Микола Гоголь 
та Євген Гребінка. А переїхавши до 
Чернігова, почав видавати з друзями 
тижневик «Чернігівський листок». При-
чому водночас був не лише видавцем, 
а й редактором, кореспондентом, ко-
ректором та кур’єром. Утім, його по-
движництво не оцінили: письменник 
потрапив в опалу, змушений був за-
лишити роботу вчителя й кілька років 
мешкав у Ніжині – в адміністративно-
му засланні. Та згодом відомий байкар 
таки повернувся до Чернігова й до кін-
ця свого життя завідував тут земською 
друкарнею. В останні роки життя Ле-
онід Глібов уславився і як автор тво-
рів для дітей: поезій, загадок, акровір-
шів…

Нагороджував лауреатів очільник 
Літературної спілки «Чернігів» та жур-
налу «Літературний Чернігів», які у 
2002 році заснували цю почесну від-
знаку, прозаїк Михась Ткач. Він наго-
лосив, що Україна й Чернігівщина ма-
ють пишатися таким справжнім Патрі-
отом і видатним Подвижником, як Ле-
онід Глібов; це письменник світового 
рівня! 

Тепло відгукнувся Михайло Михай-
лович і про лауреатів попередніх ро-
ків. Це – такі відомі письменники й на-
уковці, як Василь Струтинський (пер-
ший лауреат цієї почесної відзнаки), 
Тетяна та Сергій Дзюби, Василь Сла-
пчук, Володимир Сапон, Володимир 
Кузьменко, Олександр Забарний, Ві-
талій Леус, Олексій Брик, Ніна Ткачен-
ко, Василь Буденний, громадський ді-
яч, директор Чернігівського літератур-
но-меморіального музею-заповідника  
Михайла Коцюбинського Ігор Коцю-
бинський, що героїчно захищав Укра-
їну від віроломних загарбників, мужні 
фотожурналісти Мар’яна Харді й Ігор 
Волосянкін, котрі талановито і навічно 
зафіксували події Революції гідності 
на київському Майдані, невтомний до-
слідник життя гетьмана України Івана 
Мазепи, журналіст Сергій Павленко, 
автор історичних романів Іван Корсак, 
українська письменниця з Болгарії Ан-
на Багряна, поетеса з Австралії, наша 
землячка Олеся Білоцвіт, головний ре-
дактор газети «Деснянська правда», 
поетеса Людмила Пархоменко та інші 
відомі, шановані люди.

Проникливо виступили письмен-
ник, заступник головного редактора 
газети «Деснянська правда», прези-
дент Міжнародної літературно-мис-
тецької Академії України Сергій Дзю-
ба, актор Чернігівського молодіжно-
го театру Олексій Биш, капела банду-
ристів імені Остапа Вересая (керівник 
– Раїса Борщ, хормейстер – Микола 
Борщ), інші учасники свята. 

І ось настала урочиста, хвилююча 
мить – нагородження цьогорічних ла-
уреатів Літературно-мистецької пре-
мії імені Леоніда Глібова. Нині почесні 
відзнаки отримали поет і перекладач 
Володимир Фриз, письменники Пе-
тро Сорока, Володимир Сенцовський, 
Станіслав Маринчик, громадський ді-
яч, меценат, депутат Чернігівської об-
ласної ради Віктор Кияновський та 
актори обласного театру ляльок іме-
ні Олександра Довженка Олександр 
Олійник, Марина Лахно, Ольга Рудь-
ко, художник Тетяна Коваль (директор 
театру), режисер Віталій Гольцов (ху-
дожній керівник театру), письменник, 
сценарист Анатолій Покришень. 

Співробітники лялькового театру 
також представили талановиту мис-
тецьку композицію, присвячену Леоні-
дові Глібову. Анатолій Покришень де-
кламував вірші та чудово співав, аком-
пануючи собі на гітарі. Лауреатів при-
вітала директор обласної наукової бі-
бліотеки імені Володимира Короленка 
Інна Аліференко. Після завершення 
свята його учасники ще довго не роз-
ходилися – вшановували Леоніда Глі-
бова, спілкувалися, домовляючись про 
майбутні творчі зустрічі в бібліотеці. 

Сергій КВІТНИЦЬКИЙ

«Сузір’я зачарованої Десни»«Сузір’я зачарованої Десни»

У світі моди та краси

ВІДКРИВАЄМО СКАРБИ ВІДКРИВАЄМО СКАРБИ 

Закінчення. Поч. на стор. 1.

Галина ВУЛВЕРСОН, автор проекту, відо-
мий фотомайстер: 

– «Fashion скарбниця» вперше відбулася  ще на 
початку нашого століття. Й одразу стала подією у світі 
моди. У 2005 та 2006 роках натхненницею заходу бу-
ла Олена Рогова. І от у нашому відродженому проекті 
«Fashion скарбниця Чернігова-2016» узяли участь 12 
дизайнерів одягу та 10 художників. Ескізи вбрання в 
народному стилі були професійними й довели, що во-
ни відповідають тенденціям світової індустрії. 

Знаючи історію «Fashion скарбниці»,  захотіло-
ся продовжити цей проект. І ми з Оленою Роговою 
взялися за таку важливу для Чернігівщини спра-
ву й цьогоріч. Коли я заглибилася в історію одя-
гу Сіверянщини, його крій, різноманітні техніки, то 
зрозуміла, наскільки ми унікальні. Особисто знаю 
чимало талановитих дизайнерів, котрі відомі ли-
ше вузькому колу шанувальників. А місце їхніх ко-
лекцій – на широких подіумах, можливо, не тіль-
ки України. Це, власне, не просто одяг, а культур-
на спадщина дивовижної Чернігівщини, яка нібито 
й поряд зі столицею, але, закрита лісами та, мож-
на сказати, первісною природою, береже прадав-
ні традиції. Це стосується  й вишивки, і крою. Ди-
зайнерський одяг, який  тут шиється і носиться, – 
це вираження й нашої ментальності. Отже, ми  ви-
рішили про це не просто розповісти, а й показа-
ти, зібравши талановитих дизайнерів. Відтак вони 
вийдуть на новий рівень, знайдуть партнерів та по-
купців і тут, і за межами Чернігівщини. Наприклад, 
у нас є такі майстри, котрі відомі в Європі, а вдо-
ма – ні. Однак хочеться, щоби наші таланти розви-
валися, а люди підтримували місцевих виробників. 

Маю сказати, що партнер та  організатор 
«Fashion скарбниці» – Чернігівська регіональна 
торгово-промислова палата – дуже зацікавлена у 
розвитку  сфери легкої промисловості, а без та-
лановитих дизайнерів це просто неможливо. То-
му чим більше обдарувань ми відкриємо, тим біль-
ше про нас знатимуть, і, є надія, інвестуватимуть у 
розвиток затребуваного у світі напрямку моди.

Олена РОГОВА, автор «Fashion скарбниці» 
та інших креативних проектів:

– Ми з Галиною Вулверсон повернулися до мо-
го колишнього проекту і до минулорічного. За цей 
час ми запросили ще чотирьох учасників. Головне, 
щоби «Fashion скарбниця» сподобалася гостям, 
адже наші учасники – то справжній скарб Чернігів-
щини, вони талановиті й позитивні.

Сьогодні у нас подіумний перегляд. А завтра 
у Мегацентрі можна буде поспілкуватися з  диза-
йнерами, купити річ, котра сподобалася. У про-
екті беруть участь 12 дизайнерів. У тих, хто пра-
цює не тільки в Чернігові, є клієнти у столиці, в ін-
ших країнах, а на малій батьківщині їх часто  мало 
хто й знає. Тому ми хочемо, аби їхній одяг носили 
в Україні, зокрема й чернігівці, тому й займаємося 
цим проектом. 

Світлана ДОЛЕСКО, керівник Центру укра-
їнської культури та мистецтва: 

– Чернігівські дизайнери дуже талановиті й са-
мобутні. На них, на радість, немає великого впливу 
європейської та американської сучасної моди, то-
му все,  що ці талановиті майстри роблять, – кре-
ативне й автентичне до певної міри. І належить до 
традицій Чернігівського та Новгород-Сіверського 
Полісся. Це культурний пласт – сучасний, але по-
значений історією, а ще добротою, ніжністю по-
лісянок. Ось це основні риси дизайнерських зна-
хідок регіону.  Тетяна Верба з Ніжина, наприклад, 
у нашому Центрі в Києві відкривала ще й свою бі-
серну виставку, а тут демонструє свій авторський 
одяг.  

Загалом же, чернігівський дизайн, повторюся, 
унікальний – затишний, щирий,  глибокий.  

– Пані Світлано, а у вашому гардеробі є 
щось від наших дизайнерів?

– Я сподіваюся, що незабаром з’явиться. І 
хтось із чернігівських дизайнерів пошиє сукню мо-
єї мрії. Я, здається, вже здогадуюся, хто це буде. 
А загалом – цікаво, як розвиватиметься творчість 
ваших молодих дизайнерів далі. Перші ж колекції 
багатьох вражають і стилем, і виконанням.  

не – свій Театр моди. Я шию авторський одяг на 
замовлення. Для мене, аби створити вбрання, на-
самперед потрібно бачити людину. І завжди важ-
ливо в усьому дотримуватися стилю, нехай то бу-
де Бохо шик чи винтаж,  ретро або морська тема-
тика. Чи військова (моя улюблена). У Мегацентрі я 
покажу морську тему, яку втілять на подіумі мами 
й доньки. 

Сьогодні представляю дві колекції. Одна – ка-
пелюшків «Кокетливий рай». Інша – «Мадмуа-

Ірина ЯКУШЕВА,  дизайнер фірми «Лавіс»: 
– Сьогодні ми представляємо глядачам дві 

колекції: «Classic collection для ділових леді» та 
«Street collection для енергійних дівчат і жінок». 
Вбрання – для весни і літа. Перша колекція – чор-
но-біла – більш офісний напрямок. Жилетки – то 
писк моди, як і сорочки, а не блузи. Всі тканини, 
зазначу, натуральні. Одяг гарно виглядає і з підбо-
рами, й із тими ж сліпонами.  Колекція для літа – це 
трішки ретро. Свобода. Для цього використовує-
мо денім. Із цієї тканини шиються і джинси, й сук-
ні, й інші речі. Для нас важливо, щоби такий одяг 
з підборами можна було носити на роботу, а з ба-
летками – на той же пляж. Для сучасних ділових жі-
нок якість і комфорт – це вкрай важливо. Адже во-
ни не сидять на місці, а живуть активним життям, 
мають скрізь устигати, а при цьому – виглядати на 
всі 100. 

«Біло-чорна колекція» від Вікторії КОРНІЄН-
КО, керівника сучасної майстерні «Вікор» бу-
ла підтвердженням того, що дизайнерка врахо-
вує у своїй творчості індивідуальність і налашто-
вана на ексклюзив. А майстерня за два роки на 
ринку зарекомендувала себе як сучасний та якіс-
ний бренд. 

А далі на подіумі був одяг від відомої у світі моди  
Світлани КАРПОВОЇ, дизайнерки й директорки 
«RedCat», членкині Асоціації російських модельє-
рів у Європі, лауреатки міжнародних конкурсів та 
фестивалів моди в Парижі, Брюсселі, Люксембур-
зі, Москві, Санкт-Петербурзі, Києві:

– Я працюю вже 22 роки у сфері моди та ди-
зайну одягу.  І  пишаюся організаторами нашо-
го заходу, який є серйозною подією для міста. Я 
– патріотка Чернігова, сама намагалася влаш-
товувати такі шоу, тому розумію, наскільки це 
складно. 

Сьогоднішня моя колекція називається «Час 
Z». Така загадкова назва тому, що нинішня колек-
ція ніби випадає з мого звичного ряду. Адже жін-
ка сьогодні дуже активна соціально. А до цього – 
вона і дружина, й матуся... І все треба  встигнути. 
А при цьому гарно виглядати – бо Жінка! Хочеть-
ся романтики – рюшів, мережива. Але час вима-
гає динамічності, темпу, настрою. І оця дуаль-
ність жінки й буде яскраво вираженою в сьогод-
нішній колекції. У нинішньому гардеробі сучасним 
пані треба мати таке вбрання, котре одягається 
за п’ять хвилин – і виглядає неперевершено. Жі-
ночність – то моя вічна тема. А одяг цієї колекції – 
майже весь «від кутюр». Темп, жіночність, тоталь-
на значимість, активність – усе це в ній поєдну-
ється. 

Олена ХРУСТИЦЬКА, минулорічна перемож-
ниця та учениця школи Андре Тана, виступила з ду-
же сучасною та креативною колекцією «Неу Brо». Її  
вона створювала разом із онкохворими дітьми, а 
виручені від продажу колекції кошти будуть пере-
раховані на лікування дітей.

Наталія ФЕДОРИНЕНКО представила колек-
цію «Весна-красна» і українським колоритом та 
сакральним підходом зачарувала глядачів.  На-
дія ПИРОЖКОВА дебютувала з першою колекці-
єю «Перлинове сяйво». І її одяг справді сяяв ніжні-
стю та самобутністю.  Будинок моди «Verba» з Ні-
жина виступив із колекцією «Pussy Willow». Його 
дизайнерка Тетяна Верба ще раз підкреслила те, 
що її моделі затребувані, мають власний стиль та 
елегантність.

Весільний салон «Slonovskiy» представив ви-
шукані сукні для наречених, чим неабияк зачару-
вав публіку.

Глядачів також дивували й надихали пер-
форманси від Анастасії ІСУПОВОЇ та магазину 
«Terrasse».

А Естет Студію Тетяни ГЛЄБОВОЇ варто від-
значити окремо. Окрім того, що в ній працюють ви-
знані майстрині перукарського мистецтва на чо-
лі зі своїм креативним керівником пані Тетяною,  
треба зазначити, що всі зачіски моделей, котрі де-
монстрували одяг, виконали саме працівниці сту-
дії. Тобто – майже сотню! Це титанічна і разом із 
тим – творча праця! За що можна сказати найщи-
ріше дякую!

Окрема вдячність ведучому  Іванові Матвєєву 
та  гуртові «Jam вubble Band» за авторську про-
граму. 

І ось він – головний момент свята. Нагороджен-
ня дизайнерок  дипломами. Особливо відзначено 
було Олену Хрустицьку. Й  Анастасію Ісупову – за 
«калину в косах». А також переможницю  конкур-
су ескізів «Весняна красуня України» Катерину 
Чернявську. А Світлану Каплун – за флористичне 
оформлення «Fashion скарбниці». 

Віце-президент Торгово-промислової палати 
Лариса Циган підкреслила, що, ставши організа-
тором конкурсу, ЧРТПП переслідувала місію – під-
тримати швейну галузь регіону, якої на Чернігів-
щині цілий спектр, і дати зрозуміти, що пора люби-
ти своє, чернігівське. 

Людмила ПАРХОМЕНКО

ЧЕРНІГІВЩИНИЧЕРНІГІВЩИНИ

У рамках заходу відбулися покази дизайне-
рів одягу й торгівельних марок, спеціалізованих 
на пошитті одягу; конкурс ескізів «Весняна красу-
ня України»; мистецький перформанс від стилістів 
міста. Свої колекції представили як досвідчені ди-
зайнери,  так і новачки цієї справи.

  Колекція «Леді з мегаполісу» від студії «Воро-
бей» (дизайнер Наталія Воробей) першою підко-
рювала подіум. І успішно!  Одяг виглядав вишука-
но, тенденційно та креативно.

Наступною була Євгенія ГОРДЮК, дизайнер 
дитячого та дорослого одягу, автор колекцій 
«Від кутюр» і «Прет-а порте»:

– Я з міста Сновська. Дизайнер авторського 
одягу,  конструюю й дитяче вбрання. Також у ме-

зель».  Це ретро, 20-ті роки минулого століття,  Ар-
мстронг, потерті валізи, мундштуки. Епоха дека-
дансу, Срібний вік... Вишукано й красиво. 

Відома в Чернігові своєю фантазією  Вален-
тина СВИСТУН – дизайнер капелюшків та ак-
сесуарів для волосся – знову вразила глядачів 
творчим підходом і вишуканістю. 

А від колекції  учениць авторської школи шит-
тя та рукоділля «від А до Я» Інни ПАШКО «Мрії 
здійснюються» віяло свіжістю, вбрання виглядало 
зручним і комфортним. 

Знана й за межами Чернігівщини фірма «Лавіс» 
укотре довела, що її одяг не тільки вартий подіу-
мів, а й має багато прихильниць, котрі його носять 
у повсякденному житті.
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