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против  свободного доступа евреев в 
Восточный Иерусалим. 

Пройдёт 15 лет после тех пе-
реговоров в Кэмп-Дэвиде – и 3 000 лет после того, как 
еврейский царь Соломон воздвиг на этой самой горе в 
Иерусалиме Храм Богу Израиля – главную святыню иу-
даизма! – и вот уже в октябре 2016 года в Нью-Йорке 
Исполком Комиссии ООН по образованию, науке и культу-
ре (известный больше как ЮНЕСКО) принял резолюцию, 
отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой. 
В проекте документа говорилось об особой связи ислама 
с Храмовой горой и Иерусалимом, речи о правах евреев 
на эти святыни в документе даже не шло.

Да уж… Трудно даже представить более бессовест-
ную, циничную резолюцию организации, декларируемые 
цели которой – содействие укреплению мира и безопасно-
сти за счёт расширения сотрудничества государств и на-
родов в области образования,   науки и культуры; обес-
печение справедливости и соблюдения законности, 
всеобщего уважения прав и основных свобод человека, 

провозглашённых в Уставе Организации Объединённых 
Наций, – для всех народов, без различия  расы, пола,  
языка, ориентации или религии. Ухвачусь за спасительное 
–  «No comment»…

А президент Дональд Трамп, в заявлении которого 6 
декабря 2017 года прозвучали такие слова:  «Израиль – 
суверенное государство с правом на столицу. Признание 
Иерусалима столицей Израиля приближает мир как никогда.

Иерусалим – это дом Кнессета, парламента Израиля. 
Это дом Верховного суда Израиля. Это место резиденций 
премьер-министра и президента Израиля. Десятки лет 
президенты США и главы госдепартамента приезжали с 
визитами в Иерусалим. Останавливались здесь, проводи-
ли встречи. Так сделал и я.

Иерусалим был и должен остаться тем местом, где 
евреи молятся возле Стены плача – своей святыни. Это 
место должно оставаться тем местом, где мусульмане 
молятся у Аль-Аксы – своей святыни. Это место должно 
оставаться тем местом, где христиане молятся в Храме 
гроба господня – своей святыни. Но Иерусалим – это сто-
лица Израиля. Это факт, и его надо признать, что я и де-
лаю», – уже навечно вошёл в историю не только Америки, 
но и в историю еврейского народа и историю еврейского 
государства – Государства Израиль.

Семён БЕЛЬМАН

Окончание. 
Начало на стр. 2.
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ИЕРУСАЛИМ – ВЕЧНАЯ СТОЛИЦА ИЗРАИЛЯ

З нагоди 60-річчя від дня народження Григорія Кура-
са в рамках засідання клубу «Краєзнавець» відбулась 
година пам’яті цього талановитого вченого, історика, ар-
хівознавця, краєзнавця-дослідника, активного читача та 
доброго друга нашої бібліотеки.

Григорій Михайлович Курас народився 22 грудня 
1957 року у Харкові в родині лікаря та вчительки, проте 
його дитинство, юнацькі роки пройшли у Щорсі (нині – м. 
Сновськ), на батьківщині тата, який упродовж майже 30 
років обіймав посаду головного лікаря місцевої залізнич-
ної лікарні.

У 1975 році Григорій Курас закінчив Щорську середню 
школу №3, у 1980 році – Чернігівський державний педа-
гогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою, у вере-
сні того ж таки року почав працювати вчителем історії у 
школі м. Щорса. А ще він ні на мить не полишав науковий 
пошук. У 1992 р. Григорій Михайлович Курас у Дніпро-
петровському національному університеті успішно захи-
стив дисертацію на тему «Чернігівська архівна комісія та 
її внесок у вивчення історії України» та здобув науковий 
ступінь кандидата історичних наук. З часом визначилося 

коло його наукових зацікавлень: дослідження біографій 
та наукового спадку призабутих діячів кінця ХІХ – пер-
шої половини ХХ ст., тісно пов’язаних з нашим краєм. Це 
Ілля Шраг, Петро Добровольський, Дмитро Дорошенко, 
Михайло Могилянський, Василь Дубровський, Олек-
сандр Оглоблин, Валентин Шугаєвський та багато ін. А 
ще він цікавився представниками репресованого краєз-
навства, єврейсько-українськими діячами, церковною 
історією Чернігівщини  тощо.

З 1998 року Григорій Курас жив у Нью-Йорку. Він вста-
новив контакти з співробітниками Української Вільної 
Академії Наук (УВАН) у США, Наукового товариства ім. 
Шевченка (НТШ), досліджував архіви, бібліотечні зібран-
ня, колекції періодики цих поважних установ. І не поривав 
зв’язок з рідною Чернігівщиною. Публікував свої розвідки 
у часописах «Сіверянський літопис», «Літературний Чер-
нігів» та ін., очолював Нью-Йоркське відділення редакції 
журналу «Сіверянський літопис».

Саме про це говорили друзі, колеги, дослідники 
діяльності та поціновувачі творчості науковця, вчителя, 

краєзнавця Г. М. Кураса. Тепла 
невимушена обстановка затиш-
ної конференц-зали бібліотеки 
сприяла щирості спілкування.

Ініціатор зустрічі, доцент ка-
федри історії України Навчаль-
но-наукового інституту історії, 
етнології та правознавства імені 
О. М. Лазаревського Національ-
ного університету «Чернігівсь-
кий колегіум»  імені Т. Г. Шев-
ченка, кандидат історичних наук 
Тамара Демченко, характери-
зуючи науковий доробок Г. М. 
Кураса, підкреслила, що «це 
була людина, фанатично віддана ідеї служіння історич-
ній науці».

Спогадами про інтелігентну та порядну людину, нау-
ковця, вчителя, друга поділились наші гості зі Сновська – 
історик Володимир Ребкало та науковий співробітник 
Сновського історичного музею Юрій Донченко.

Враженнями від особистого та опосередкованого 
знайомства з надзвичайно скромною, розумною та 
допитливою людиною – Григорієм Курасом – діли-
лись також директор Чернігівського центру перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, кан-
дидат історичних наук Володимир Бойко, науковий 
співробітник Чернігівського історичного музею ім. 
В. В. Тарновського Світлана Половнікова, викладач 
Навчально-наукового інституту права та соціальних 
технологій Чернігівського національного технологіч-
ного університету, кандидат історичних наук Олена 
Герасименко, голова правління Чернігівського обла-
сного об’єднання єврейських громад та організацій, 
головний редактор газети «Тхія» Семен Бельман. 
Щиру зацікавленість присутніх викликав презентова-
ний Семеном Григоровичем черговий номер часопису, 
де опубліковано статтю Григорія Кураса «Над речкой 
Сновью» та нарис про нього. 

Коментуючи книжково-інформативну виставку 
«Привабливість його особистості – незгасна», моде-
ратор заходу, завідувач відділу краєзнавства Ірина 
Каганова наголосила, що Григорій Михайлович ніколи 
не забував про бібліотеку ім. В. Г. Короленка, надсила-
ючи у подарунок цінні діаспорні видання. 

Після передчасної смерті Г. М. Кураса, яка сталася 
16 березня 2008 року, його мама Марія Йосипівна та 
сестра Софія Михайлівна також надіслали посилки з 
цікавими виданнями, які зберігаються окремою колек-
цією у фонді відділу основного книгозбереження Чер-
нігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, і, за сприяння дру-
га нашої бібліотеки Тамари Демченко, відомий чер-
нігівський художник-графік Василь Леоненко створив 
книжковий знак – екслібрис для колекції книг Григорія 
Кураса. Серед подарованих бібліотеці видань майже 

повний комплект часопису «Укра-
їнський історик» за 1965–2008 рр. 
з особистої бібліотеки Григорія Ми-
хайловича, фундаментальна пра-
ця з україністики, створена під егі-
дою Наукового товариства ім. Т. Г. 
Шевченка у Європі «Енциклопедія 
українознавства», окремі випуски 
надзвичайно цікавого видання «Ві-
сті УВАН» тощо. 

Подаровані видання вже стали 
у нагоді історикам, краєзнавцям-
дослідникам, музейним та архів-
ним працівникам, вчителям і сту-
дентам.

Ірина Каганова, 
завідувач  відділу краєзнавства 

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 
заслужений працівник  культури України

«Людина доти жива, доки про неї пам’ятають, говорять і продовжують її справи»

 

Запрошуємо до участі 
у XIII Міжнародному науковому семінарі

«Євреї Лівобережної України. 
Історія та культура»,

який відбудеться 22 березня 2018 р.

Заявки на участь у семінарі подавати 
до 15.03.2018 р.

Доповіді та повідомлення (обсягом до 10 сторінок) 
подавати в електронному вигляді. 

Текст повинен бути надрукований 
14 шрифтом Тimes New Roman. 

Інтервал полуторний, поля: 
зверху та знизу – 20 мм, 

зліва – 35 мм, справа – 10 мм.
Посилання на джерела та літературу – наприкінці тексту. 

Матеріали будуть надруковані.

Транспортні витрати для іногородніх – 
за рахунок організації, що відряджає.

 
З повагою, оргкомітет семінару.

Контактні телефони та адреса:
14017, м.Чернігів, вул.Мазепи, 58.

Тел. (0462) 67-67-93, моб. 0979444981, 0930871440.
е-mаіl: vicamudra@gmail.com

14017, м. Чернігів, вул. Мазепи, 58. тел. 66-24-94, 
тел./факс 66-28-31.
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Справа наліво – Світлана Половнікова 
та Тамара Демченко 

ІрІрина КаКагаганоновва
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА 
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