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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книж-
ки «Меди і полини історії» – відомого чернігів-
ського письменника, журналіста, краєзнавця Во-
лодимира Миколайовича Сапона (20.07.1951 – 
02.10.2017). Поч. в №№ 175, 177 – 183, 185 – 203.

Шахрайськi та злодiйськi хитрощi, з якими ми зустрiчаємося 
у нашому непростому сьогоденнi досить часто, справдi iз дов-
гою бородою. Озирнiмося хоча б на на початок минулого сто-
ліття, погортавши вкритi архiвним пилом сторiнки «Чернигов-
ских губернських ведомостей» та «Черниговского слова», де 
iнформувалося про всi кримiнальнi пригоди, що траплялися вiд 
Новозибкова i Стародуба на пiвночi до самiсiнького Києва на 
пiвднi, від Радуля i Добрянки на заходi та до Шостки i Конотопа 
на сходi – таку територiю обіймала тодi Чернiгiвська губернiя.

Чи не найбiльше таких пригод було у губернському 
мiстi. Якось у травнi 1903 року прибув до Чернiгова iз Паку-
ля Чернiгiвського повiту селянин Павло Гаркуша – збирач 
податкiв при тамтешньому волосному правлiннi: щоб здати 
до казначейства 270 рублiв зiбраних грошей. Йдучи вулицею 
Гончою, побачив перед собою чоловiка, який раптом, нахилив-
шись, пiдняв щось iз землi. Коли ж iз ним порiвнявся пакулець, 
той пояснив:

– Оце знайшов вузлик, подивився, а там – грошi. Ти ж був 
свiдком, то давай роздiлимо їх пополам...

Але подiлити знайдене не втигли. Пiдiйшов третiй i став ви-
магати повернути йому щойно загублений вузлик iз грошима. 
Перший розв’язав вузлика, проте грошей у ньому не виявило-
ся. Вiдтак «власник» вузлика став вимагати в обох, щоб показа-
ли свої гаманцi, мовляв, уже подiлили грошi... Оглянув гаманцi, 
однак своїх грошей не виявив i вибачився. На тому всi троє i 
розiйшлися. Гаркуша попрямував своєю дорогою, а той, хто 
знайшов вузлик, зiтхнувши, поспiшив за його «власником». У 
казначействi Гаркуша вийняв гаманець iз казенними грiшми, 
щоб здати до каси, але замiст них побачив... камiнець. Обдурений 
селянин мерщiй кинувся у полiцiю, де йому лише поспiвчували, 
пояснивши, що це вже не перший подiбний випадок у мiстi...

Дурили нашого брата предка i по iншому. На початку 1909 
року звернулося у полiцiю кілька покупцiв лавки Аронова, що 
за чернiгiвським Красним мостом. Поскаржилися, що прода-
вець для зменшення ваги товару всипає купленi покупцями 
цукор, рис, крупу у паперовi пакети iз заклеєним у них на днi 
пiском.

Полiцiя зацiкавилася фактом i за кiлька днiв виявила 
подiбне i в iнших магазинах, а також встановила осiб, котрi 
такi пакети клеїли. За шахрайство на два тижнi тюремного 
ув’язнення були засудженi Янкель Черняк, Фiшер Василев-
ський i Борух Серебряний, на три тижнi – Гiрша Фрiдберг i 
Нахiм Примаков, на мiсяць – Шльома Сац.

«Працювали» шахраї та злодiї i бiльш круто. Скажiмо, у сiчнi 
1895 року чернігівський купець Шльома Шлеп’яков отримав iз 
Варшави посередництвом «Российского общества транспор-
тирования кладей» ящик iз замовленими золотими i срiбними 
речами, що були застрахованi на 1200 рублiв. Ящик прийшов 
пошкодженим, отож його вiдкрили у присутностi полiцейського 
чиновника. Виявилося, що у ньому замiсть 32 золотих i срібних 
годинникiв на суму 526 рублiв лежали шматки цегли...

Втiм, краще було отримати цеглину замiсть коштовного 
металу, анiж те, що отримав двома роками ранiше стародуб-
ський міщанин Афанасiй Шведов. А отримав вiн iз Гомеля від 
якогось Смирнова невеличку посилку, оббиту полотном. Коли 
полотно зняли, побачили ящичок, заповнений... вибухiвкою. 
Вона мала вибухнути при вiдкриваннi кришки ящичка. На щас-
тя, пружинка вибухового механiзму розслабилася i рушничний 
капсуль не було пробито...

Траплялися i фальшивомонетники. До того ж не десь у 
мiстах, а у провiнцiйнiй сiльськiй глибинцi. Як, наприклад, у 
селi Волинка на Сосниччинi, де на початку 1909 року поліція 
виявила на квартирi у фельдшера з мiсцевих козакiв Федора 
Володька приладдя для виготовлення срiбних монет вартiстю 
1 рубль, 50 i 15 копiйок.

I ще дещо про злодiїв. Хоч i менше їх було, анiж тепер, про-
те грабували i бiдних, i багатих, i навiть... професорiв. Якось 
обiкрали «хатинку» предводителя губернського дворянства, 
графа Григорiя Милорадовича, у травнi 1908 року залiзли у бу-
динок предводителя дворянства Чернiгiвського повiту Григорiя 
Глiбова, поцупивши столового срiбла бiльш нiж на 300 рублiв.

А через два мiсяцi, коли у Чернiговi проходив ХIV археоло-
гічний з’їзд, на який зiбралися з усiєї Росiї майже 300 вчених, 
не пощастило академiку Iмператорської академiї наук О. I. Со-
болевському та професору Київського унiверситету В. М. Пе-
ретцу. Повернувшись у номер дворянського пансiону, де вони 
мешкали, перший не знайшов свого гаманця iз грошима i сріб-
ного годинника, що лежав на нiчному столику, а другий – сакво-
яжу iз бiлизною та рукописами наукових праць, серед яких була 
i доповiдь, яку вчений мав прочитати наступного дня перед де-
легатами з’їзду. Злодiїв так i не спiймали. А свою доповiдь Воло-
димир Миколайович все ж прочитав... по пам’ятi.

Старе, як світ, 
«мистецтво» шахраїв

Нещодавно побував у 
приватному музеї Юрія Дах-
на, що на Чернігівщині. Отри-
мав від побаченого неймо-
вірні враження. 

Здійснив цю подорож за-
вдячуючи моєму приятелю, 
відомому меценату та актив-
ному громадському діячу Во-
лодимиру Коліньку. Марш-
рут поїздки пролягав україн-
ським Подесенням, був дуже 
цікавим, наповненим від-
віданнями історичних місць 
Київщини та Чернігівщини. А 
тепер про музей. Пан Юрій 
зумів створити у маленькому 
селі Москалі Чернігівського 
району етнографічний музей, 
експозицією якого не зможе 
порівнятися жоден подібний 
державний музей в Україні. 

За власні кошти Юрій 
придбав чотири старі хати-
ни, в яких вже ніхто не жив, 
і оживив їх духом високої 
української культури. 

Окрім збирання мате-
ріальних експонатів, Юрій і 
його родина є носіями збе-
реження інформації про істо-
рію свого села і краю, історію 
церкви, місцевих звичаїв, пі-
сень, особливості мови, ле-
генд, а також інформації про 

історію людей які проживали 
в цьому селі.

Для мене, народженого 
на Поділлі, було дуже цікаво 
пізнати культуру побуту Чер-
нігівського Полісся, відмін-
ності ткацтва і вишивки. 

Від початку знайомства 
із Юрієм я зрозумів, що для 
нього і його родини колек-
ціонувати старожитності – 
це не просто захоплення, це 
справжній, свідомий вияв 
українського патріотизму. 

Якби в кожному україн-
ському селі чи містечку були 
такі музеї і такі подвижники, 
я думаю, що Тарас Григоро-
вич Шевченко, споглядаючи 
на нас із небес, більше б не 
докоряв нам гнівно:

«...Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..»

Ніколи не пізно вивчати 
і відроджувати своє минуле, 
досліджувати історію кожно-
го села, міста, врешті дослі-
джувати своє генеалогічне, 
родовідне древо, це буде від-
новлювати і на далі форму-
вати нашу національну, укра-
їнську ідентичність.

Створення і діяльність та-
ких музеїв навряд чи може 

спиратися на волю і широку 
допомогу держави, у ниніш-
ньому вигляді вона може ві-
дігравати скоріше допоміжну 
функцію.

Спиратися такі музеї мо-
жуть, перш за все, на окре-
мих ентузіастів (яких є не так 
мало на теренах України), а 
також на недавно створені 
Об’єднані територіальні гро-
мади, окремих меценатів. 
Важливу роль в цьому про-
цесі мала б відігравати укра-
їнська церква.

Юрій Дахно, колишній ке-
рівник районної пошти, по-
чав збирати експонати для 
музею у 2006 році і, як ми по-
бачили, йому вдалося зроби-
ти навіть більше, як на один 
музей.

Як говорив Юрій: «Музей 
створював, щоб відкрити для 
всієї України Чернігівське 
Полісся». Як на мене, Юрію 
це вдалося.

То ж відкриваймо і ми, 
дорогі українці, за його при-
кладом кожен свій край.

Степан БРАЦЮНЬ,
голова Конгресу 

Українських Націоналістів
Київ

17 липня в місті Ічня з нагоди 31-ї 
річниці прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України урочисто 
відкрито меморіальні дошки на честь 
борця за незалежність України в 20-му 
столітті та захисника нашої незалежної 
держави.

Меморіальну дошку на честь пол-
ковника медичної служби Армії УНР, ви-
датного борця за незалежність України, 
громадського діяча Юрія Добриловсько-
го (07. 01. 1891 – 11. 07. 1955) встанов-
лено на фасаді будинку Комунального 
некомерційного підприємства «Ічнян-
ський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги». Урочистий захід відкрив 
заступник голови Ічнянської міської 
ради Ярослав Животяга, про життєвий 
шлях Юрія Добриловського присутнім 

розповів співробітник Північно-Східно-
го міжрегіонального відділу Українсько-
го інституту національної пам'яті Сергій 
Бутко, також виступили голова правлін-
ня ГО «Українська Ініціатива» Юрій Ко-
сенко та керівник місцевого осередку 
організації, секретар Ічнянської міської 
ради Григорій Герасименко.

Ініціатором і організатором увічнен-
ня пам’яті видатного земляка виступила 
ГО «Українська Ініціатива» за сприяння 
міської ради та Українського інституту 
національної пам’яті.

Докладніше з біографією цього бор-
ця за незалежність України можна озна-
йомитися в публікації «На Різдво, 130 
років тому, народився воїн армії УНР із 
Чернігівщини Юрій Добриловський» за 

посиланням (http://surl.li/aagph ).
Того ж дня на фасаді будівлі гімна-

зії імені Степана Васильченка вста-
новлено меморіальну дошку на честь 
українського воїна Сергія Петрауска-
са, який загинув захищаючи Україну. 
Воїн 72-ї окремої механізованої бри-
гади імені Чорних Запорожців наро-
дився 18 грудня 1977 року в Ічні. Його 
батько – литовець, мати – українка з 
Ростова-на-Дону. Активний учасник 
Помаранчевої революції і Революції 
Гідності, оборонець Луганського аеро-
порту в 2014 році. Загинув 22 лютого 
під час ворожого обстрілу в районі Ав-
діївки. 

На урочистому заході виступили го-
лова міської ради Олена Бутурлим, ке-
рівник ГО «Спілка учасників бойових дій 
АТО Ічнянського району» Костянтин Куп-
ка, а також Юрій Косенко і Сергій Бутко.

У цей же день Сергій Бутко передав 
Ічнянському історико-краєзнавчому му-
зею видання УІНП.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам`яті

Чернігів

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 
В. Короленка видала щорічний календар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської області» – на 2021 рік. Укладачі: Л. В. Сту-
дьонова, І. Я. Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. Алі-
ференко. Друкуємо серпневу частину календаря.

1 – народився у с. Атюша Коропського р-ну Анатолій Мико-
лайович Карацюба (1946) – генерал-майор міліції у відстав-
ці, заслужений юрист України, почесний громадянин Коропа. 
Живе в Києві.

2 – народився Ілля Ананійович Оліферовський (1921–1997) 
– член Спілки журналістів України, заслужений працівник куль-
тури України, працював редактором Чернігівської районної га-
зети «Наш край», в обласній газеті «Деснянська правда» тощо, 
автор краєзнавчих публікацій.

6 – народився с. Роїще Чернігівського р-ну Микола Леоні-
дович Панько (1951) – різьбяр, член Спілки художників України, 
заслужений майстер народної творчості України.

18 – в с. Переходівка Ніжинського р-ну народився Олек-
сандр Якович Кониський (1836–1900) – український письмен-
ник і громадський діяч, шевченкознавець. Випускник Чернігів-
ської гімназії та Ніжинського ліцею.

23 – в с. Сахнівка Менського р-ну народився Данило Кос-
тянтинович Мороз (1841–1894) – письменник, автор «Арифме-

тики для недільних шкіл», оповідань, драматичних творів. Жив у 
рідному селі.

24 – народився Леонід Полтава (Леонід Едвардович Пархо-
мович) (1921–1990) – поет, прозаїк, драматург, публіцист, гро-
мадський діяч в еміграції. Закінчив школу в Любечі та Ніжин-
ський учительський інститут. Учасник українського підпілля під 
час Другої світової війни, в’язень нацистських таборів. Помер у 
Нью-Йорку.

25 – в Ічні народився Іван Оксентійович Кмета (Іван Кмета-
Ічнянський) (1901–1997) – протестантський пастор, доктор те-
ології, професор, поет, прозаїк, перекладач. Закінчив учитель-
ську семінарію в Прилуках. У 1929 році емігрував до Канади. 
Похований у Філадельфії (США).

– народився в с. Хороше Озеро Борзнянського р-ну Володи-
мир Іванович Рожок (1946) – хоровий диригент, доктор мисте-
цтвознавства, професор, народний артист України, ректор На-
ціональної музичної академії України імені П. Чайковського у 
2004–2018 рр. 

– 1951 – заповідник «Тростянець» в Ічнянському районі за 
постановою Ради Міністрів УРСР перетворений у дендрологіч-
ний парк і переданий у відання АН УРСР.

26 – 1966 – селище Борзна віднесено до категорії міст ра-
йонного підпорядкування. 

Календар серпня

Краса України – в сільському музеї

В Ічні відкрито меморіальні дошки 
на честь українських героїв
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