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Духовність

З Форуму видавців у Львові

Літні мандри
Неквапливо рухаємося через ранковий лип-

невий Київ. Місто вражає  масштабами й зов-
нішньою привабливістю, заворожує величчю 
архітектури, упорядкованими парковими ан-
самблями, авангардними новобудовами та 
стрімкими мостовими розв’язками. В салоні 
нашого автомобіля меланхолійний спокій час 
від часу порушується захопленими, емоційни-
ми вигуками дітей – це  реакція на кожний но-
вий вуличний «подразник» сучасного великого 
міста.

ДОРОГА «З КРОПИВОЮ»

Поснідавши варениками в ресторані «Батьків-
ська хата», прикупивши там на згадку акційний диск 
із піснями «співаючого ректора», продовжуємо рух 
одеською трасою.  Дорожньо-будівельні роботи, 
що активно ведуться тут, жодним чином не заважа-
ють рухові транспорту і майже не впливають на без-
пеку. Місцями узбіччя нагадують виставково-де-
монстраційні майданчики  сільськогосподарської 
техніки, елементів сервісу дорожньої інфраструк-
тури та об’єктів малої архітектури.  Пшеничні, куку-
рудзяні і соняшникові поля вздовж шляху захище-
ні протипожежними смугами,  агротехнічно впоряд-
ковані,   забезпечені інформаційними покажчиками.

Час у дорозі минає швидко. Ось уже й Одеса. Ру-
хаємося містом за маршрутом, який нам  люб’яз-
но рекомендували місцеві поліцейські. Перетнувши 
першу-ліпшу трамвайну лінію, повертаємо одразу 
наліво й, нікуди не звертаючи, їдемо вже  в напрям-
ку  Миколаєва, Очакова.   

Та раптом на контрастній околиці міста потра-
пляємо у велику «тягучку».  Під мелодію пісні «Кро-
пива ти моя, кропива» розглядаємо тутешні екзо-
тичні краєвиди.  Як ні парадоксально, зміст пісні 
майже відповідає пейзажам мегаполісу.  

Стан вулиць та дорожнього покриття можна від-
сканувати за оголошеннями на вуличних білбор-
дах: «реставрую ресори», «відновлюю амортизато-
ри», «шиномонтаж зі знижкою», «ремонтую дизель-
ні двигуни». До самої дамби через лиман тягнуться 
пристосовані до рельєфу  місцевості  автомайстер-
ні з горами використаних шин і різного металобрух-
ту в лагуні  барвистих південних  бур’янів.    Не ви-
падково, що на фасаді  двоповерхового будинку 
помічаємо  величезний синьо-білий банер зі світ-
линою молодика та красномовним закликом: «Де-
путат Хомутенков приглашает  граждан на друже-
ственную встречу». 

ОЧАКІВ

До  місця  призначення в Очакові нас веде су-
часний автомобільний «лоцман» – GPS.  Ось вули-
ці Чижикова, Леніна, далі – Луначарського, Сверд-
лова, Юрасова, Володарського, Шмідта,  Горького, 
Миру, 8 Березня… Мабуть від таких, трохи забутих, 
прізвищ  та назв радянської доби «поводир» наш 
зніяковів і безапеляційно повідомив: «Сигнал GPS 
втрачено».          

Далі, під ту ж саму мелодію популярної та драж-
ливої пісні «Кропива ти моя, кропива», повільно їде-
мо вулицею Будівельників. І ось уже на обрії – та-
ка довгоочікувана блакить моря, легкий туман на 

солоній воді. У повітряному просторі курсують 
незвичні для нас галасливі  мисливці моря – бакла-
ни.  У небі, проти вітру, вони артистично зависають 
горизонтальним хрестом – незворушні, із синюва-
то-червоним  чубчиком та розчепіреним світло-ко-
ричневим хвостиком. Пташки іноді виконують у по-
вітрі ледь помітне сальто, потім  складають крильця 
й акробатично падають униз, своєчасно розправля-
ючи їх біля землі, та під захоплені крики присутніх, а 
особливо дітей,  знову  піднімаються вгору, повер-
таючись у попередню позу й раз-по-раз повторюю-
чи цей пірует, наче дякуючи глядачам за присутність 
і оцінку їхньої високої майстерності.  

Через деякий час у не-
бі, на висоті близько 2 ти-
сяч метрів, із боку острова 
Березaнь з’являється двій-
ка військових літаків Су-24, 
розфарбованих у стилі ма-
скувального «кубізму». В ці 
дні  в чорноморському регі-
оні України завершувалися 
міжнародні військові навчан-
ня «Сі-Бріз».  Початок відпо-
чинку  просто феєричний!  
Ось літаки, пролетівши над 
морем, розвертаються десь 
за  морським портом і у зво-
ротному напрямку проліта-
ють майже над пляжами. Й 
так декілька разів. Присутні, 
із вдячністю за таке видови-

ще, піднімають руки догори, вітаючи  пілотів. В ос-
танньому рейді літаки на шаленій швидкості  розді-
ляються, один із них піднімається вгору й на про-
щання, над акваторією моря бездоганно виконує 
фігуру вищого пілотажу. «Це «бочка»! – вигукує та 
схвально коментує побачене один із відпочиваль-
ників – знавець льотної справи. 

У дитячих же голосах відчувалися неприхована 
радість, емоційне піднесен-ня   від  перших вражень.   
Де та і втома поділася… Швидше до води – купатися!  

І ось уже навипередки летять до моря наші ма-
ленькі шибайголови.

                                      
ІСТОРИЧНІ    МИТТЄВОСТІ Й ПАРАЛЕЛІ
                                        
Очаків – давнє, старовинне, багате своєю куль-

турою та історією місто – бере початок іще з часів 
Скіфії та грецької колонізації – розповідає місцевий 
краєзнавець, депутат міськради Анатолій Петро-
вич Москальський (до ре-
чі, наш земляк,  родом із 
Мени). 

У 1788 році місто, як 
і фортеця, було повністю 
зруйноване під час чер-
гової російсько-турець-
кої війни, апогеєм якої 
стало захоплення росій-
ською армією Кінбурн-
ської коси, острова Бе-
резань і фортеці Оча-
ків.  Як записано в укра-
їнській версії висвітлення  
цих подій, тоді особли-
во відзначилася козацька 
флотилія отамана  Війсь-
ка Запорізького Антона 
Головатого. Розгромив-
ши турецький гарнізон, вони захопили острів Бере-
зань.  На згадку про ці події в Очакові, вже в тепе-
рішній час біля міського музею О. Суворова вста-
новлено величні погруддя Антона Головатого та ще 
п’ятьох відомих учасників тієї війни. 

Після підступної руйнації Запорозької Січі Ан-
тін Головатий довгий час вірно й віддано служив ім-
перії. Через особисту звитягу у військових баталі-
ях отаман намагався зберегти українське козацьке 
військо з притаманними йому вольностями та сво-
бодами. Але досягти цієї мети йому так і не вдало-
ся,  попри протекцію фельдмаршала Григорія По-
тьомкіна та аудієнцію у Катерини ІІ.

    Єдине, чого домігся Антін Головатий, – це фор-
мування Чорноморської флотилії на основі 300  вій-
ськових козацьких суден, яку  в подальшому було 
реформовано в Чорноморський флот.

З кінця XVIII століття планування міста і його за-
будова здійснювалися в  так званому «французько-
му стилі» – прямі вулиці з парковими зонами та пло-
щами перетинаються одна з одною по вертикалі й 
горизонталі. Це для зручності доставки лісу в пор-
ти, зауважує краєзнавець.  До того як було розбу-
довано Одесу, Очаків був головним містом-портом 
російської імперії, через який ліс поставлявся на 
будівництво кораблів, розбудову військової та ци-
вільної інфраструктури  завойованого Причорно-
мор’я, звідки відбувався експорт товарів за кордон.

Майже всі будинки у старому місті – одноповер-
хові, котеджного типу, з присадибними садочками 

та яскравими південними квітниками. Найвища, в 
чотири поверхи, будівля  належить  райраді та РДА.  
Багатоповерхові сучасні  житлові будинки розта-
шовані на околицях.  За тими будівлями на пагор-
бах видно фантастично привабливі вітрові електро-
станції. 

Як розповідає Анатолій Петрович,  за часів ту-
рецького володіння з XVI по XVIII століття  місто сто-
яло на катакомбах із численними  підземними хода-
ми як цивільного, так і військового  призначення. За 
легендами, центральними ходами-вулицями підзе-
мелля  міг вільно проїхати вершник.  

У місті Очакові 1906 року відбувся суд над учас-
никами революційного повстання  моряків-севас-
топольців крейсера «Очаків» на чолі з лейтенантом 
Петром Шмідтом. У місті йому встановлено один із 
найвеличніших пам’ятників радянської доби. 

Очаківці пишаються своїм земляком – худож-
ником-мариністом В. Г. Судковським. У місті є му-
зей художника з гарною колекцією його картин. По-
хований митець на цвинтарі біля Свято-Миколаїв-
ського кафедрального собору, де колись служив 
настоятелем його батько. 

У XVIII столітті у мальовничому місці, біля моря, 
поряд із фортецею, стояла велична мусульманська 
мечеть – єдина будівля, що збереглася після кро-
вопролитної руйнівної  війни 1788 року. Деякий час 
там містився військовий госпіталь. По закінченні 
війни мечеть переобладнали у православний хрис-
тиянський собор. 

У центральному парку міста – монументальний 
пам’ятник землякам, полеглим у роки Другої світо-
вої війни. Поруч – мармурова чорна дошка тринад-
цятьом воїнам-учасникам АТО, що загинули на схо-
ді України у 2014-2017 рр., захищаючи право мати  
свою власну Державу. Серед загиблих – два коман-
дири загону «морських котиків».

Незважаючи на те, що 
населення міста і району ба-
гатонаціональне, монумен-
тальні пам’ятки тут майже 
всі – радянської епохи. 

Синьо-жовті прапори 
України  помітили тільки бі-
ля органів влади, на військо-
вих частинах та будівлі, де 
розміщена редакція місь-
кої газети «Очаків». Коли ми 
поверталися додому через 
Миколаїв, Нову Одесу, Воз-
несенськ,  Южноукраїнськ 
та Первомайськ, тут впада-
ли в очі назви установ, ре-
кламна продукція (пере-
важно державною мовою), а 
ще – розмаїття  українських 

прапорів і державницьких кольорів. 
Присутність у містах національних прапорів, по-

чута там рідна мова заспокоюють, піднімають на-
стрій. Відчувається що ти у своїй країні – нехай  бід-
ній, із поганими дорогами, часто – корумпованій, 
бюрократично заангажованій. Але це наша Україна, 
ми за неї відповідаємо, боремось із цими спадко-
вими вадами навіть у стані війни. Захищаємо її ці-
лісність – резюмує  відпускник, учасник АТО із Кри-
вого Озера.

Іван КИРІЄНКО, 
член  Національної спілки краєзнавців України            

Липень-серпень 2017 року
Чернігів-Очаків

Фото автора
(Далі буде)

На південь – до морського кордону України

Хто сказав таку дурни-
цю, що раю на землі не іс-
нує? То все не так, повір-
те мені на слово. Він існує, 
і на нього можна потрапити 
протягом чотирьох верес-
невих днів. Де те блаженне 
місце? У Львові, у палаці По-
тоцьких. Цього року рай за-
вітав до славного міста Лева 
на період із 13 по 16 верес-
ня. І, як каже класик, я там 
також був.

Кілька хвилин у черзі за 
квитком (недорогим, до ре-
чі, лише 25 гривень за один 
день). Іще з хвилину – біля 
входу, і ось у мене на руці зе-
лений браслетик, а я сам – на 
території палацового комп-
лексу. Йшов, аби придба-
ти звичайний підручник. Але 
хто ж міг подумати, що по-
траплю у найсправжнісінький 
рай книгомана? З півгодини 
блукання лабіринтом наметів 
із найрізноманітнішими ви-
давництвами. Огляд десят-
ків назв друкарень. Перегляд 
сотень книжок. І ось нарешті 
насмілююся переступити по-
ріг справжнього храму книги. 
Довідка в міні-бюро інформа-
ції – і я піднімаюся на другий 
поверх палацу, щоби знай-
ти чернівецьке видавництво 
«Букрек». Заплутані, до ре-
чі, ходи тут: аби потрапити на 
перший чи другий поверхи, 
потрібно піднятися на третій. 

Ще мить – і я серед кни-
жок. Знаєте, що спершу бу-
ло найважчим? Не загубити-
ся серед них. Точніше – не за-
губити себе. Проходячи повз 
новий намет іще якогось ви-
давництва, нагадував собі, 
що у мене є справа, що треба 

знайти «Букрек», а вже тіль-
ки потім можу насолодитися 
всім цим розмаїттям книжок.

Ось пройшов першу залу, 
далі другу, поворот праворуч, 
спускаюся на другий поверх. 
А далі швидко дістаюся видав-
ництва, купую книжку і віддаю-
ся нарешті своєму захоплен-
ню. Десятки видавництв заві-
тали на Форум видавців. Кож-
не презентувало свої книж-
ки. Ціни різні. Іноді більші, ніж 

у книгарнях чи Інтернет-мага-
зинах. Іноді менші. До слова, 
підручник, що я купив, був як-
раз дешевшим, аніж у книжко-
вих магазинчиках. 

А видавництва... Різнома-
нітні. З них від сили третину 
знаю. Тут і «Ранок», відомий 
чи не всім школярам. І «Клуб 
сімейного дозвілля» з пре-
зентацією нової книжки Ва-
силя Шкляра. І «Фоліо», не 
менш відоме, аніж два попе-
редні. І тернопільський «Бог-
дан», який потихеньку по-
чинає завойовувати ринки 
шкільних зошитів та підручни-
ків. І місцеве, львівське, «Ви-
давництво Старого Лева». 
Трапляються і досить цікаві за 
своєю суттю назви: «Пегас», 
«Перун», «Арій». А ще знайш-
лося й видавництво «Зелений 
пес», яке асоціюється у мене 
чомусь із книжками відомих 
українських авторів братів Ка-
пранових  (бо вони є власни-
ками цього видавництва).

І книжки не тільки україн-
ською мовою. Є й польською, 
і російською, й білоруською, 
і англійською. І не тільки ху-
дожня чи навчальна літерату-
ра, але й наукова та полеміч-
на. А окрім книжок знайдуть-
ся й журнали, газети та навіть 
звичайні дитячі розмальов-
ки. І плетені кошики, вітальні 

листівки – як звичайні та звич-
ні плоскі, так і фігуристі та, як-
що так можна сказати, триви-
мірні.

На жаль, часу мав мало. 
Тож не міг насолодитися спов-
на цим неймовірним видови-
щем. Але то нічого. Наступно-
го року, коли цей маленький 
львівський рай відкриє свої во-
рота для справжніх книгоманів 
та поціновувачів справжньої 
паперової книги, я знову при-
їду сюди, щоби побути хоча би 
коротку мить серед розмаїття 
книжок. А поки прямую до ви-
ходу з цього раю, бо навіть гар-
не повинно мати свою міру. І не 
можна, аби щось подібне за-
пам’яталося тільки тому, що 
додому ледь дійшов, настільки 
втомився.

Але скрізь є мінуси, навіть 
у чомусь подібному. І у «Фо-
румі» є ці мінуси, але їх тіль-
ки два. Це ціни та люди. Жар-
тую. Ціни не такі вже й високі 
як на книжки. Та й із людьми 
то жарт, не такий то вже й мі-
нус. Навіть як і є великі міну-
си, їх усі перекриє один-єди-
ний плюс – запах нових кни-
жок. Такий манливий і незви-
чайний. Коли вдихаєш його, 
то чуєш у собі тихий голос, 
який запрошує тебе поман-
друвати якоюсь незвичайною 
книжкою. Так, я справжній 
книгоман, для котрого книж-
ки – то все. І хіба що чай мо-
же позмагатися з ними. Про-
те лише тоді, коли він настіль-
ки добрий, що, п’ючи його, ти 
бажаєш тільки одного – роз-
горнути нову книжку й летіти 
у незвідані світи, аби насоло-
дитися неймовірними приго-
дами, пережити найрізнома-
нітніші емоції. 

А тому запрошую всіх від-
відати наступного року Фо-
рум видавців у Львові якогось 
чудового вересневого тижня. 
З усіма найкращими поба-
жаннями – ваш «львівський» 
книгоман.

Ігор ТАТАРИН

Сповідь «львівського»
книгомана

В ОУНБ ім. В. Г. Короленка нещодавно відкрила-
ся виставка подарованих світлин «Краса та духовність 
творів Миколи Турчина» пам’яті чернігівського фото-
художника, голови Чернігівської обласної організа-
ції НСФУ. Представлені фотографії – це колекція робіт 
фотохудожника зі звітних виставок організації за ос-
танні декілька років. Микола Павлович завжди зали-
шав свої світлини книгозбірні, говорячи, що саме тут 
вони збережуться для майбутніх поколінь і дарувати-
муть красу людям.

Фотографування спо-
чатку було лише хобі Ми-
коли Павловича. Але по-
тім, коли припинила іс-
нування будівельна орга-
нізація, де він трудився, 
захоплення перетвори-
лося на нову професію. 
І завдяки своїй майс-
терності Микола Турчин 
став членом Національ-
ної спілки фотохудожни-
ків України.

Митець працював у 
різних жанрах – пейзаж, 
портрет, макрозйомка. 
Він постійно вдоскона-
лював техніку своєї ро-
боти й цікавився новин-
ками фотографіки. От-
римував безліч відзнак і 
нагород, серед яких – золота медаль за 1-ше місце у фо-
токонкурсі газети «День» та Почесна грамота митрополи-
та Київського і всієї України Володимира. У 2016 році Ми-
кола Павлович був головою журі обласного фотоконкурсу 
«Життя як книга», котрий щорічно проходить у бібліотеці.   
Його фотороботи у складі виставок НСФУ побували в Іра-
ні та Румунії. 

Також у творчому багажі Миколи Турчина – фотоілю-
страції до книг. А в літописі Чернігівщини митець назавж-
ди залишиться видатним співавтором художніх видань про 
історію нашого краю, талановитим фотохудожником і до-
брою, світлою людиною.

  Вічна пам’ять Майстрові!

Катерина СКРИПКА

Виставка подарованих світлин 

Краса та духовність 
творів Миколи Турчина

У рамках відзначення 50-річ-
чя створення Національного ар-
хітектурно-історичного заповід-
ника «Чернігів стародавній» 20 
вересня у Колегіумі на Валу від-
крилася виставка унікальних за 
красою та історично-культурною 
цінністю ікон «Богородиця ми-
лостива», приурочена до свята 
Різдва Богородиці та Дня визво-
лення Чернігова.

В експозиції представлено 
39 образів Божої Матері з 
фондів НАІЗ «Чернігів ста-

родавній», які репрезентують іко-
нопис Чернігівщини XVIII – почат-
ку ХХ ст.

Колекція ікон заповідника ство-
рювалася близько 50 років (від часу 
його заснування в 1967-му) і налічує 
понад 900 експонатів. Джерела її 
формування різноманітні: передан-
ня святих образів державними ор-

ганами, представниками релігійних 
громад і приватними особами під 
час науково-пошукових експедицій, 
дарування, придбання у мешканців 
Чернігівщини, колекціонерів та в ан-
тикварних крамницях.

Протягом 70-80-х років мину-
лого століття співробітники запо-
відника здійснили численні науко-
во-пошукові експедиції по області 
з метою виявлення, взяття на облік 
і врятування пам’яток мистецтва, 
коли значну кількість храмів закри-
ли. Переважна більшість ікон була 
в аварійному стані або значно по-
шкоджена, тому святі образи від-
новлювали фахівці реставраційних 
майстерень Чернігова та Києва, що 
врятувало чимало виявлених тоді 
ікон, зібраних майже в усіх районах 
області.

Завідувачка відділу музейної та 
науково-фондової діяльності НАІЗ 
Ольга Травкіна розповіла, що на ви-
ставці представлені численні обра-
зи Богородиці — найпоширеніші та 
найулюбленіші іконописні сюжети 
в Україні, адже багато поколінь на-
ших предків утілювали в цьому об-
разі ідеал жінки — вірної захисниці, 
доброї і дбайливої матері. У наро-
ді Богородицю вважають Небесною 
Заступницею перед Богом та вірять, 
що Її допомога – найдієвіша, оскіль-
ки Ісус Христос, за переказами, не 
може відмовити Матері, якщо Вона 
попросить.

В експозиції представлені пере-
важно ікони типу Одигитрії – як од-
ного з найпоширеніших зображень 
Діви Марії у XVIII-ХІХ ст., а також ін-
ші іконографічні типи: Замилуван-
ня, Знамення, Живоносне Джерело, 
Неопалима Купина, Коронування Ді-
ви Марії, Покрова.

Насамперед привертають ува-
гу чудотворні образи Чернігівщини 
– «Троїцько-Іллінська» (копія най-
популярнішої ікони), «Домницька», 
«Ладинська» (з Прилуцького мо-
настиря, 1840 р.). На виставці ек-
спонуються також і інші чудотвор-
ні ікони, зокрема «Покрова», «Пе-
черська», «Іверська» (стилізована 
в національному форматі), «Нев’я-
нучий Цвіт» (символ Богоматері, 
чия краса вічна), «Неопалима Ку-
пина» (що рятувала дерев’яні бу-
динки людей від частих пожеж), 
«Боголюбська» (тримає в руці су-
вій зі словами з Євангелія ), «Усіх 
Скорботних Радість» (із іконостасу 
с. Вертіївки, записана поверх яко-
їсь ранньої ікони), «Охтирська» (чу-
дотворний образ ХVІІ ст. із містеч-
ка Харківської губернії, що нині є 
райцентром Сумщини. До речі, на 
освяченні цієї ікони  був Чернігів-
ський єпископ), «Милування» (да-

ла назву виставці, створена жін-
кою – черницею Пелагією Зінчен-
ковою, що є рідкістю).

Також тут є копія відомої ікони 
В. Васнецова «Благодатне Небо», 
реставрована (на жаль, ручку Ісуса 
Христа не вдалося відновити) за до-
помогою Національної академії об-
разотворчого мистецтва, якій ви-
повнюється 100 років і вона вже до-
помогла реставрувати для Черніго-
ва 100 святих образів! 

Деякі ікони записані – себто на 
одній основі поступово зображу-
валися нові ікони поверх старіших, 
що вдалося встановити рестав-
раторам, знайшовши різні шари 
фарби. До речі, подібні відкриття 
характерні для дорогоцінних кар-
тин колекційних художників Євро-
пи, проте там за допомогою новіт-
ніх технологій удається відокрем-
лювати нанометри кожного шару 
фарби і врешті мати унікальні аук-

ціонні експонати з мільйонними 
цінниками.

Значну частину колекції при-
свячено образам, які розповіда-
ють про життя Богородиці, зокре-
ма «Різдво Богородиці», «Благо-
віщення», «Введення до храму», 
«Свята Родина».

Набув поширення і трапляється 
в колекціях іще один тип богородич-
них ікон – «Три Радості». Це зобра-
ження Божої Матері з Немовлям Ісу-
сом Христом та Іоанном Хрестите-
лем, яке було запозичене та пере-
осмислене в національних традиці-
ях зі знаменитої картини Рафаеля 
«Мадонна делла Седіа».

А найдавнішою датованою іко-
ною (що нечасто буває) на вистав-
ці став образ «Знамення», викона-
ний коштом Кіндрата Семенченка у 
1772 році.

Як було зазначено, основна ме-
та виставки – показати самобут-
ні традиції іконопису Чернігівщини 
в розвитку впродовж XVIII – почат-
ку ХХ ст.

Ікони, що експонуються на ви-
ставці, різноманітні як за стилем та 
манерою виконання, так і за рівнем 
професійної майстерності. Вони ре-
презентують різні епохи: передусім 
привертають увагу барокові велич-
ні образи Богородиці XVIII ст., з ре-
алістичними українізованими риса-
ми, в пишних мафоріях на тлі жовто-
го тисненого орнаменту з квітами. 
Ікони ХІХ ст. засвідчили вплив панів-
них на той час стилів класицизму та 
романтизму.

Виставка образів Богородиці дає 
уявлення про характерні риси іконо-
пису Північного Лівобережжя – лі-
ричність, м’який колорит, адже Чер-
нігів був потужним духовно-культур-
ним осередком, де, безсумнівно, 
сформувалися і розвивалися іконо-
писні традиції, властиві для Сівер-
ського краю.

Як зауважив генеральний ди-
ректор НАІЗ «Чернігів стародав-
ній» Юрій Соболь, на честь 50-річчя 
закладу планується максимально 
розкрити глядачам фондові колек-
ції, проводячи виставки художніх 
творів, що відображають пам’ят-
ки краю (зокрема вітряки та мли-
ни Чернігівщини), а також запро-
сив усіх 5 жовтня на урочисте свят-
кування ювілею до філармонійного 
центру.  

Тож пропонуємо чернігівцям та 
гостям міста відвідати чудесну ви-
ставку, аби насолодитися спогля-
данням прекрасних ікон і збагатити-
ся духовно.

Ігор ГІЛЬОВ

Богородиця Милостива
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