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Не в силі Бог, а в правді!

БЛДКИТН ИИ
ЕКОЛОГІЧНИЙ БЕНЗИН
почали виробляти у Бобровиці

Наприкінці 2015-го під час церемонії відкрит
тя VI Міжнародної книжкової виставки «Книжко
ві контракти» Державний комітет телебачення та 
радіомовлення оголосив переможців щорічного 
конкурсу «Найкраща книга України». Голова нашої 
обласної організації Національної спілки пись
менників України Олена Конечна не дарма при
їхала на це свято: на чернігівських видавців і лі
тераторів чекав тріумф — найкращою у номінації 
«Моя країна» стала «Чернігівська Шевченкіана».

— Наприкінці 2013 року ми, спілчани, зібралися, аби 
обговорити, як відзначатимемо 200-річчя з дня народжен
ня Тараса Шевченка, — згадує Олена Михайлівна. — Ось 
тоді письменник, краєзнавець і заслужений журналіст 
України Володимир Сапон і запропонував зібрати у по
дарунковому виданні твори чернігівських літераторів про 
Шевченка починаючи з ХіХ століття і до наших днів. А ми цю 
ідею підхопили.
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ЗНАЙ НАШИХ! №  5, 28 січня, 2016 рік

«ЧЕРНІГІВСЬКА ШЕВЧЕНКІАНА»
-  серед найкращих книг України

(Продовження.
Початок на стор 1)

— Ще років за п ’ять до цього я по
чав готувати книжку про перебування 
Кобзаря в наших краях, до якої мали 
увійти і його твори, написані на Чер
нігівщині, і малюнки, виконані у нас, 
і сучасні світлини шевченківських 
місць, — пояснює Володимир Сапон.
— Уже й назва склалася — «Чернігів
ська земля у творчості і долі Коб
заревій». Але така робота видалася 
непосильною, адже стільки пов’язано 
на нашій землі із Тарасом! Та ще й 
гроші треба було шукати на видання. 
Відтак деякі розділи з написаного уві
йшли до моїх книжок «Моя Шевчен
кіана» та «Меди і полини історії», а 
деякі ще й досі в «комп’ютерній шух
ляді». А тут до моєї ідеї додалися дум
ки і пропозиції членів редколегії, отак 
і народилася книга, названа найкра
щою в номінації «Моя країна». Може,

Володимир Сапон

мені, як члену редколегії, не личить 
пишатися «Чернігівською Шевченкіа
ною» привселюдно, але гадаю, що з 
часом вона стане експонатом нашого 
історичного музею і разом із «Перлом 
многоцінним» Кирила Транквіліо- 
на Ставровецького (першою книгою, 
надрукованою і в Чернігові, і загалом 
на Лівобережній Україні ще 1646 ро
ку) нагадуватиме про етапи книгодру
кування у нашому місті.

Усього до «Чернігівської Шевчен
кіани» редколегія у складі Олени Ко
нечної , Дмитра Іванова, Михася 
Ткача, Володимира Сапона та Ві
кторії' Солонікової  відібрала 63 пое
зії, 18 оповідань та 42 публіцистич
них твори .

— Робота над книгою тривала по
над рік, — каже Олена Конечна. — Із 
самого початку матеріали ми шука
ли в архівах Чернігівської облас
ної універсальної наукової бібліо
теки імені В. Г. Короленка. У цьому 
нам значною мірою допомогли фахо
ві знання і невичерпний ентузіазм бі
бліографа відділу краєзнавства Ві

кторії Солонікової. Вона познаходи
ла дійсно унікальні речі. Наприклад, 
в архівах значилось, що є книга Іва
на Коновала про Тараса Шевченка, 
присвячена 100-річчю з дня його на
родження (згодом вона знайшлася 
в Національній бібліотеці України 
імені В. Вернадського). Датувалася 
ця книга 1914 роком і була написа
на давньою мовою. Довго ми думали, 
як ї ї  надрукувати, і врешті-решт вирі
шили залишити мову оригіналу, лише 
трохи адаптувавши ї ї  літературно для 
широкого загалу. Потім, дізнавшись 
про нашу роботу, матеріали надавали 
спілчани і чернігівські письменники, 
які до спілки не входять. Отак і працю
вали. Від чогось відмовлялися, щось 
додавали, щось змінювали...

— Можу сказати точно: ми «ви
збирали» найкращі твори — від Пан
телеймона Куліша, Леоніда Глібо- 
ва, Павла Тичини і Олександра Д о
вженка до нинішніх письменників 
краян, — запевняє Володи
мир Сапон. — Лауреат На
ціональної премії Украї
ни імені Тараса Шевчен
ка Дмитро Іванов напи
сав до книги чу
дову передмову 
«Як соняхи до 
сонця». Крім 
того, цікаве ви
дання ще й тим, 
що проілюстро
ване малюнка
ми самого Шев
ченка, виконани
ми на Чернігівщи
ні, і картинами (в тому чис
лі й малюнками до «Коб
заря») понад тридцяти ху
дожників і майстрів народ
ної творчості. А ось дизайн 
обкладинки зробив Михась 
Ткач — не тільки талановитий 
прозаїк, а й  не менш таланови
тий художник.

Надрукували книгу за Програ
мою підтримки розвитку інфор
маційно-видавничої  сфери Чер
нігівщини на 2 0 1 2 -2 0 1 5  роки ко
штом обласного бюджету в ПАТ «ПВК 
«Десна».

— Для нас це також велика наго
рода, — говорить голова правлін
ня ПАТ «ПВК «Десна» Микола Вер
бовий. — Виробничих потужностей 
у нашого видавництва вистачає. Ми 
можемо друкувати будь-які форма
ти книг будь-якої якості. У тому числі 
і подарункові видання. Ще у 2010-му 
ми почали закуповувати нове облад
нання, частину оновлювали минуло
го року. На жаль, у  нашій області ви
робництво книг розвивається слабо
— поряд Київ, який забирає усі великі 
замовлення. У 2013 році ми виграли 
великий тендер у видавництві «Нау
кова думка», випускали 9 книг. Піс
ля цього таких замовлень більше не 
отримували. Тільки-но оголошується 
тендер на велику партію друку, як за
значається, що видавництво має бути 
у Києві. Тож тепер той ринок для нас 
закритий. Хоча за ціновими пропози
ціями і якістю ми можемо скласти гід
ну конкуренцію столичним видавни
цтвам. Підтвердження цього — «Чер
нігівська Шевченкіана». Спасибі авто
рам книги, які підняли цікаву тему і так 
добре її  розвинули, і керівництву об
ласті, яке знайшло можливість про- 
фінансувати випуск! А наш колектив 
лише технічно постарався втілити цю 
ідею в життя.

І це йому вдалося! Щоправда, у 
продаж книга не надійде. Видані за 

Програмою книги призначе
ні, в першу чергу, для на
повнення бібліотек облас
ті. Наклад книги незначний
— лише 6 0 0  примірників. 
Частина його розійшлася 
між авторами (їх більш ніж 

сто), музеями та бібліо
теками країни.

— Якщо чес
но, коли книга 
уже частково бу
ла підготовле
на, почався бу
ремний 2014 
рік і ми взага
лі не були впев
нені, що вона 
зможе вийти у 

світ, ~  зізнаєть
ся Олена Конеч

на. — Проте розпоча
тої справи вирішили 
не кидати. І ось маємо
— тепер «Чернігівська 
Шевченкіана» по пра
ву може стати літера
турною візиткою на
шої області.

Катерина 
Д РО ЗД О В А .

Фото автора

Нагорода імені Ернеста Хемінгуея
П

риємна новина на
дійшла з Канади: 
відомі письменни

ки і журналісти з Черніго
ва Тетяна Дзю ба (Тетя
на Анатоліївна також і на
уковець, доктор наук із 
соціальних комунікацій) і 
наш колега з газети «Дес
нянська правда» Сергій 
Дзю ба нещодавно ста
ли лауреатами почесної 
міжнародної нагороди — 
премії імені Ернеста Хе- 
мінгуея в номінації «Краї
ни і континенти» за зміц
нення творчих зв’язків між 
народами. Засновники ці
єї престижної відзнаки — 
канадське видавництво

«Litsvet» і відомий журнал 
«Новий Світ».

Сергій і Тетяна Дзю- 
би — лауреати багатьох 
почесних нагород у Кана
ді, Великобританії, Німеч
чині, Болгарії, Македонії, 
Росії, Білорусі, Казахста

ні. їхні твори перекла
дені вже 60-ма мова
ми світу і надруковані 
в 36 країнах. А книж
ки вийшли в США, 
Канаді, Великобри
танії, Швеції, Поль
щі, Болгарії та Казах
стані. Зараз готують
ся до друку збірки ві
ршів Тетяни і Сергія 
у Франції та Чехії. А 
роман-серіал для ді

тей «Потягуськи» Сергія 
Дзюби (створений у спі
вавторстві з Іриною Кула- 
ковською) цього року бу
де виданий у Канаді та Ві
рменії.

Віталій ЛЕУС

-  на зло біддм усім
Бахмацький район на довгожителів багатий. 
Недавно ми писали про 105-й ювілей Варва
ри Лихошерст з Осічі, а 20 січня своє 107-річ- 
чя відзначила Олександра Горлач (на знімку) 
із села Гайворон. У неї двоє онуків, четверо 
правнуків і одна праправнучка. А доглядає її 
дочка Марія Данилівна, якій і самій уже 79.

— Ми з матір’ю удвох. Із близьких поряд — нікого. Батько 
не вернувся з війни, я — єдина дитина. Мій чоловік уже по
мер, а діти далеко: син — у Києві, дочка — аж на Донбасі, на 
окупованій території. Так непокоюсь за неї, що, мабуть, че
рез це торік інфаркт перенесла.

Олександра Несторівна, хоч і найстарша, пережила сво
їх трьох братів і сестру (жоден із них не дожив до 100 ро
ків). Однак вона запевняє, що жодних секретів довголіття не 
має.

— Мати про себе говорить: «Мабуть, народилася здоро
вою і зростала ситою». Розповідає, що хоч їхня родина й бу
ла багатодітною, та жили небідно.

...Це вже потім Олександру Несторівну, як і багатьох жі
нок її покоління, спіткали доля вдови й матері-одиначки, по
воєнна бідність і роки тяжкої праці.

— У школі мати жодного дня не вчилася, та читати вміє. 
Ще все пам’ятає. А ось здоров’ям уже похвалитися не мо
же. Каже: було, ходила в ланку й ніколи не відчувала, як це — 
спина болить. Та вік бере своє. Проте вона тримається, мо
же вийти зі спальні в іншу кімнату. І, коли до неї приїжджали 
вітати гості (голова райдержадміністрації Віктор М іщ ук, го
лова райради Віталій Кочерга та гайворонський сільський 
голова Валентин Бойко. — Авт.), зізналась їм: «Помирати 
все одно ще не хочеться!»

А ліна  КО ВАЛЬО ВА.
Фото із сайта Бахмацької РДА

Хай щастить 
вам робити 

добро
У №1 від 1 січня 2016 року ми писали про те, що у Вели

кому Злієві Ріпкинського району стався вибух газового кот
ла у шкільній котельні. Внаслідок НП ніхто не постраждав, 
однак котельню було зруйновано, тому школа залишилася 
без опалення. Днями до редакції «Гарту» надійшов лист — 
подяка всім, хто забезпечив повернення тепла у школу:

«Після виходу з ладу котла знову стало тепло в нашій Ве- 
ликозліївській школі І-ІІІ ступенів. Керівництво району й об
ласті оперативно розв’язали нашу проблему. Було встанов
лено газову котельню. У стислі терміни роботи з демонтажу, 
перевезення і підключення блочно-модульної системи ви
конало виробничо-торгове підприємство «Перспект» (ке
рівник — Ігор Чернін). Щира вам подяка за вашу небезпеч
ну і необхідну роботу та за ваші умілі руки!

Сердечна вдячність за допомогу і підтримку Чернігів
ській обласній держадміністрації в особі першого за
ступника голови Леоніда Сахневича, голові Ріпкинської 
рДа Борисові Мелашенку, заступнику голови Світлані 
Тризні, голові районної ради Романові Шупелю, началь
нику районного відділу освіти Леоніду Багмуту.

Велика подяка батькам учнів школи, особливо — Михай
лові Вечірському, Михайлові Клименчуку, Сергієві Ту- 
жику та Вікторові Семеняку, а також нашим односельцям 
Миколі Бивалькевичу, Миколі Несен, Василеві Копичу, 
Володимирові Пилеко та Василеві Дмитровичу Копичу.

Хай Бог помагає вам робити добро, а ваші серця завжди 
несуть віру в наше краще майбутнє!

Із  вдячністю —  адміністрація, вчителі 
та учн і В ел икозл іївсько ї ш коли».
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