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Левко Лук'яненко 
і Українська Гельсінська 
Спілка
У Чернігівському музеї-заповіднику М.Коцю-

бин ського була організована виставка, присвя-
чена видатному землякові, Герою України Левку 
Лук'яненку і його активній участі в Українській Гель-
сінській Спілці. Експонувалися його  книги «Не дам 
загинуть Україні», «Народження нової ери», «Націо-
нальна ідея і національна воля», «Незнищенні», ви-
дання  про рух опору в Україні та УГС.

Центр «Ресурс» — 
для учасників АТО та їхніх 
родин
Заснований на волонтерських засадах центр 

працює від 2014 року. Тут воїни АТО та їхні роди-
ни можуть отримати психологічну реабілітацію й 
підтримку, а також пройти курс фізіологічних про-
цедур. Нарешті волонтери отримали приміщення 
за пільговою орендною платою в 1 гривню. Це — 
окремий будинок поблизу Болдиної гори, з боку 
Єлецького монастиря. Тут просторо й затишно. До 
послуг — масаж, унікальний тренажер «Сухожил», 
флоат-камера — спеціальна ванна.

Нині центр існує за рахунок коштів небайдужих 
громадян і волонтерів, проте гостро потребує дер-
жавної підтримки.

Презентація видань 
про учасників АТО
24 листопада о 15.00 в обласній бібліотеці ім. 

В. Короленка відбудеться презентація книг «По-
братими» та «Відчайдухи» — бібліотеки журналу 
«Військо України».

Героями нарисів військових журналістів стали 
учасники антитерористичної операції на Донбасі, 
зокрема й наші земляки — з Чернігівщини. Кни-
ги будуть розповсюджуватися по бібліотеках, на-
вчальних закладах, військових частинах тощо.

Виставка «Світи і всесвіт 
Євгена Кріпа»
У  виставковому залі обласної організації Наці-

ональної спілки художників України відкрилася пер-
сональна виставка  відомого чернігівського худож-
ника Євгена Михайловича Кріпа, який у серпні 2016 
року на 69-ому році  пішов із життя, залишивши по 
собі сотні художніх та графічних полотен. Цього року 
він став лауреатом престижної обласної літератур-
но-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського. 

Студентам педуніверситету 
почали викладати 
медіаграмотність
Який він, інформаційний простір Чернігівщини? 

Такою була тема розмови представників Департа-
менту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА зі студентами Чернігівського 
педуніверситету ім. Т. Шевченка, де старшокурсни-
ки філологічного факультету почали вивчати новий 
курс «Медіаосвіта і медіаграмотність». Він поки що 
запроваджений лише в цьому виші. Перший тиж-
день студенти спілкувалися з місцевими журналіс-
тами, активістами, держслужбовцями.

«Десна» серед лідерів
Три тури підряд — три з перемогою. Такий ре-

зультат чернігівської «Десни» в чемпіонаті України 
з футболу в першій лізі. І це при тому, що команда 
все перше коло грає на виїзді, в тому числі домашні 
за календарем матчі, які проводить у Києві. Бо за-
тяглася реконструкція Чернігівського стадіону ім. 
Гагаріна, що мала б завершитися в жовтні. 

Отже, з рахунком 2:1 «Десна» перемогла в Ки-
єві місцевий «Арсенал». Гучною перемогою відзна-
чилися в наступному турі: виграли в лідера турніру 
«Іллічівця» з Маріуполя — 3:1. У наступному турі пе-
ремогли «Миколаїв» — 3:1.

В останніх матчах відзначилися голами Олек-
сандр Філіпов (він серед кращих бомбардирів ліги), 
Денис Фаворов і капітан команди Вадим Мельник, 
визнаний кращим гравцем «Десни» за жовтень. 

На жаль, у черговому турі в цю неділю «Дес-
на» на виїзді в Охтирці Сумської області програ-
ла команді «Нафтовик-Укрнафта» — 0:2. Тому з 
  другого місця в турнірі перемістилися на третє.  

Уперше за п’ять років свого існування 
Ризький український народний театр ви-
ступає в Україні, в тому числі зіграли ви-
стави в Ніжині й Чернігові. На сцені Черні-
гівського міського палацу культури пока-
зали виставу «За двома зайцями».

Театр створений 5 років тому. Вже га-
стролювали по Європі. Говорить Марія Се-
менова, режисер театру: «Ми виступали на 
міжнародному фестивалі в Кракові (Поль-
ща) і гастролювали в Естонії (Нарва, Тарту, 
Таллінн), об’їздили всю Латвію».

Актори театру — аматори: лікар, ху-
дожник, викладач. Головну героїню виста-
ви грає латиська юристка.

Поки що театр живе завдяки самофі-
нансуванню. Режисер власноруч шиє кос-
тюми. Актор театру, відомий у Латвії худож-
ник Георгій Крутий малює для вистав деко-
рації. Він каже: «Це четверта вистава, де 
я граю і роблю декорації. Це вистави: «На-
талка Полтавка», «Лісова пісня», «За двома 
зайцями», «Назар Стодоля».

У репертуарі театру — винятково укра-
їнська класика. Більшість акторів — пред-
ставники української діаспори, проте є й ла-
тиші, вони українську мову освоїли добре. 

Режисера дивує, що в Україні далеко не всі 
говорять українською, хоча латиші вивча-
ють нашу мову.

Українська діаспора в Латвії налічує 
близько 60 тисяч осіб. Вони хоч і далеко 
від рідної землі, однак про традиції не за-
бувають.

Говорить Тетяна Дудченко, акторка те-
атру: «Ми цінуємо свою мову, зберігаємо. І 
в Латвії стараємося нести нашу українську 
культуру і мистецтво. Два роки тому від-
крили пам’ятник Тарасу Шевченку в Ризі, 
збирали гроші для цього».

Георгій Крутий: «У нас громада дуже 
цікава. Проводимо всілякі свята. Ось 
проводили свято гарбуза. Наварили ко-
тел гарбуза, все було цікаво, і концерт 
влаштували, співали й танцювали. Ро-
били і свято «Українському борщу — 300 
років»».

Українську культуру в Латвії публіка 
сприймає «на ура». І в Чернігові в залі теж 
був аншлаг.

Віталій Терентійович і Лю-
бов Василівна Коржі (на знім-
ку) — унікальне подружжя. Це 
я вам точно кажу — як свідок, 
котрий упродовж усіх своїх со-
рока років уважно, із захоплен-
ням спостерігає за їхньою що-
денністю (бо хіба приховаєть-
ся щось від племінниці в роди-
ні, де тісно спілкуються далекі 
й близькі родичі, де разом від-
значають коловорот свят і на-
роджень?). Я жодного разу не 
чула, щоб вони сварилися, щоб 
хтось із них голосно обурював-
ся чи хоча б раз підвищив один 
на одного голос. Тільки «Люба-
шенька», тільки «Віталєнька», 
тільки взаємна турбота, допо-
мога і невтомна робота думки. 
Коли дядя Віталій торував свій 
шлях від радянського науковця 
через великий бізнес на парла-
ментську трибуну (він — народ-
ний депутат ІV, V та VІ скликань 
у Верховній Раді України), тьотя 
Люба в кожному кроці й рішен-
ні підтримувала свого чоловіка. 
А він завжди дослухався до дру-
жини, цінував її мудрість, схи-
лявся перед її чарівністю. І ра-
зом вони й справді творили ве-
ликі справи! 

Чому раптом пишу це? Нещо-

давно вони знову приголомши-
ли нас, рідних, запросивши... на 
своє вінчання! 47 років, прожи-
тих гідно і в любові, на благо дер-
жави і як світлий приклад для 
оточення, двоє розумних і успіш-
них синів, чудові онучата — все 
це прекрасний «доробок» для 
подружжя. Ніхто не сумніваєть-
ся, що Любов Василівна й Віта-
лій Терентійович створені Богом 

один для одного. Тож вінчання 
стало логічним і красивим про-
довженням їхніх красивих сто-
сунків. 

День видався й справді 
благословенним: після тиж-
нів негоди на Покрову сонце 
сяяло щедро і заливало про-
мінням склепіння Свято-Воло-
димирського Патріаршого ка-
федрального собору. Миряни, 

побачивши вже не юних моло-
дят, дивувалися й передумува-
ли розходитися після святко-
вої служби з храму, дехто пи-
тав дозволу сфотографувати 
особливу пару. «Вона — наче 
англійська королева», «Я його 
знаю, це відомий письменник!» 
— чувся шепіт із різних боків. І 
всі мали рацію. Так, королева! 
Так, майстер слова: адже Віта-
лій Терентійович, окрім депу-
татської роботи, має більше де-
сятка видань власного автор-
ства, його публікації постійно 
з’являються і на шпальтах «Го-
лосу України».

Із благословення Святійшо-
го Патріарха Київського і всієї 
Руси-України Філарета настоя-
тель храму отець Борис провів 
урочистий обряд вінчання. Фан-
тастичний спів хору, розчулені 
рідні, дух свята — все укріплю-
вало віру в щире Кохання... І я 
там була, фотознімки робила, а 
скільки разів лунало «Гірко!» — 
про це вже й не скажу, бо швид-
ко втратила їм лік! А цілувалися 
молодята так само пристрасно, 
як і того осіннього дня 47 років 
тому... 

Юлія САМОКИШ 
Фото автора 

Наші земляки у столиці

Красиве продовження красивих стосунків 

Віталій Терентійовмч Корж родом із села Дроздівка Куликівського 
району. І будучи депутатом парламенту, і нині як громадський діяч, 

активний член Чернігівського земляцтва в Києві 
він підтримував і підтримує тісні зв’язки з Чернігівщиною. 

У Ніжині — міжнародний 
театральний фестиваль

На сцені Ніжинського академічного українського дра-
матичного театру ім. М. Коцюбинського  відбувся  ХІІ міжна-
родний театральний фестиваль жіночої творчості імені Ма-
рії Заньковецької. 

Протягом одинадцяти днів  виступили театри з  України, 
Молдови, Латвії, Білорусі. А всього за роки проведення фес-
тивалю на ньому виступили понад 70 театрів. 

У номінації  «Краща жіноча роль на фестивалі»  відзна-
чена заслужена артистка України Оксана Стеценко у виста-
ві «Оркестр» за твором Ж. Ануя,  Харківський  академічний 
український  театр ім. Т. Шевченка. У номінації «Краща жіно-
ча роль другого плану» відзначена Ірина Лозовська   у виста-
ві «Комедія помилок» за твором В. Шекспіра,  Чернігівський  
академічний театр ім. Т. Шевченка.

Театр ім. Т. Шевченка 
серед переможців фестивалю 
ХІ міжнародний фестиваль комедії «Золоті оплески Бу-

ковини» відбувся в Чернівцях. Шевченківці представили дві 
вистави: музичну комедію «Ніч перед Різдвом» за повістю 
Гоголя та моновиставу «Целофанове щастя» Каріне Ходікян 
у виконанні заслуженої артистки України Оксани Гребенюк.

За результатами фестивалю Чернігівський обласний 
академічний український музично-драматичний театр ім. 
Т.Г. Шевченка визнаний переможцем у номінаціях «кращий 
режисерський задум та втілення», «краще музичне вирі-
шення вистави» (режисер-постановник, заслужений артист 
України Андрій Бакіров), «краще пластичне вирішення» (ба-
летмейстер Катерина Гриськова). 

В обласній бібліотеці ім. В. Коро-
ленка проходить цикл заходів про ві-
домих діячів театру. Чергова зустріч 
відбулася із заслуженим діячем мис-
тецтв України, режисером-постанов-
ником Чернігівського обласного ака-
демічного українського музично-дра-
матичного театру ім. Т. Шевченка Ві-
рою Тимченко — до 75-річчя від дня 
народження.

Віра Андріївна народилася в То-
резі Донецької області. На посаді ре-
жисера-постановника працює близь-
ко 40 років, з них 30 — у Чернігів-
ському театрі. Має дві вищі освіти: 
закінчила акторський факультет Хар-
ківського інституту мистецтв ім. І. Кот-
ляревського, а пізніше там само — ре-
жисерський факультет. Кілька років 
працювала актрисою в Кіровоград-
ському театрі ім. М. Кропивницького. 

У творчому доробку Віри Тимчен-
ко — понад 70 вистав зарубіжної та 
української класичної драматургії. У 
Чернігівському театрі це, зокрема, 
вистави «Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, «Лісова піс-
ня» Л. Українки, «За двома зайцями» 
за п’єсою М. Старицького, «Сватання 
на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, 
«Кайдашева сім’я» за повістю 

І. Нечуя-Левицького, «Слуга двох па-
нів» К. Гольдоні, «Назар Стодоля» 
Т. Шевченка, опера «Катерина» за 
поемою Т. Шевченка, «Циганка Аза» 
М. Старицького.

Наступна її вистава, яку невдо-
взі побачать глядачі, — жарт-оперета 
«Пошилися в дурні» Марка Кропив-
ницького.

Віра Тимченко: «Театр — моє життя» 

Український театр зі столиці Латвії — на чернігівській сцені 
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