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€рлшина - край Аавн|йталегендарний. 1р на
кожному кроц! в1днувасться подих !стор|[.

Бивненням, збереженттям та попу]1яризац|ехо
|сторияно[ та культурно| спадщини област!
займа:оться науково-досл|дн! та тульцрно-осв|тн|
зак.глади. 3араз в област| д|е 1 2 комуна-гьнто< пцзей,
2 лержавй !стортлкьтутьтрй запов!щтгпол''|1очшля''
та у м. |{щивг:|, нац|онапьний запов|дник''фж1в''.

|1ойтне м!сце серед цго< закттад]в зайлас ,{ер-
жавтппй |сгорт*сьц:ътртшй запов|длшс у м. |[ушвлл|,

сгворений ще у 1986 рош|.
6ерел стародавн|х м|ст €рсшини' як ! вс1е]

)/щайи, що ма}оть тисячол!тнхо |отор1ю, почесне
м|сце ншле:*оггь дрвтъому |{угив.тшо, якттй р|щленил]
вдавньоруськтос йтописах, а також у Фзсмергному
"€лов1 о по.тку 1горев|м''.

}у1и пам'ятасмо легендарний подвиг з'сднання
пащизан!в €рлщини п!д команд0/ванн'{м (овпака

та РуАневъ що розпоч:тло св!й |п.,шгх у €падщан-
ському л|с1 п!д |1щивлем.

3|дома ||утивльшина сво]ми храмами та
монастирями' а ма.]1ьовнин| присеймськ| красви-

ди в!дтворен1 на полотнах йиколи Рер|ха та |{етра

-}1евченка.

[ержавний !сторико_цльтурний запов!дник у
м. |!ривл! вже понаддвадцять рок!в пл!дно пра-

лдос над збережен}[ям дш нин|тшн|х та прийАетшн|х

покол!нь дщовн!.п( та матер1альних скарб|в нац|о_

нально| цльтури' чимало робить д.ти розвитщ
|сторинного красзнавства.

Фстанн1ми роками було видано низц книц
буклет1в, пщ1вник|в, щор|нно видас[ься красзнав-

ний зб1рник. Ёин1 презентусмо новий проект _

газету''й|сто .{,рославни''. €под!ватось' що нове

друковане видання буле ш!кавим та п|знавальним

| !ослужить справ! попупяризац|| |сторично|
минув1пини стародавнього |[щивля.

6ерг|й 1упик,
диретсгор.(ержавного
!сгорпшсь:9льцрноп)

заповйника у м. 11угивл!

.*

3БЁРвжЁмо
3олоту нитку
|стоРично1 пАм'ят.

[11ановн! читач!!

Б руках у Бас пер:ший номер
г€шети ''й!сто _{,рославни'', яка
щойто побаш*гта ''св!т'' 1 б1це у по-
даль1шому вигускатися .{ерх<ав-
тшшл |сгортшсо-щдппщф}ппш\{ заповй-
ни|ом у м' |{упвлл1.

|[утивпьський щай мае над-
звичйно 6атыц !сгори'шту спад_

тщшту. Бона з€}о]1уювус нате, щоб
'{[ знали, берегли та ц1нували. 3

ц|ето мсгою у 1986 рош| бщо ство-

рено у |1ушвгт1,{ертсавт*тй 1сгори_

ко-щлъцртпй загтов!дшшс. 9 пер-
л|ц його об'екг|в е ун!кшльн| по
значенн|о пам'ятки археолог1!,
1сгор!| та арх|текури. ,{о сшлащ
з:|пов|дтика входдгь пупвтьсьтош;
краезнавний музей' йузей пар_

тизансько| слави у €падщан-
ському л!с|, йузей збро| та в!й-
ськово| техн|тст' йемор1ал экещ-
вам фатпизплу ''.{зв|н 6корботи'' в
сел| Ёова 6лобода.

,{ержавний 1сторико-куль-
турний запов1дник у м. |{щивл:1

зд|йсхпос знач|у пам'яткоохорон-
ну' науково-досл!дну, науково-
осв|ттпо та видавнич д|яльйсгь.
Ёауковц| закладу займа:отьоя
вивчен|{'{м та досл!.фке:шлям |сго-

ринно? спадщини кр.а|о' друку-
}отьоя у пров1дних 1сторичних
часопис€х налшо{ деркави, берщь

у{асть у м|хстародтлоч всеуща!н-
ських та рег|ональншх нащово-
пракг1{т{н]л( хонферешд|я9 црис-
т:тиьпос форрл€|х' вист€!вк€х тощо.

Б!дв!дування запов!дника про-
тягом останнього десят:дл!ття
зб|ль:штллося урия1 | досшлто 50-
60 тис. на р!к.

Б!дгепщ тш: вт.гуспсапшлемо ще
| пер|одттте в:.1дат*тя. Ёа сгор!тках
пвети !итачев1 б1щггь запропоно-
ван! ц1!€в1 гтубл1кац11; у я:сосвисв!т-
,1!оватим9гься 1сторй|1угтш:ъщцпц

д!япьйсгь н€||цого з?|ш14щ/, ва:клшв1

под|| у щдп'турному >тсггг! рЁоту
та св|ту' Батц| читач1 змо>куть
ознйомргпдся з науковими дороб-
камщ губл1кац!ями м!сцевто< авго-

р|в' а такохс в|т.*тз;индо< ! зщу-
б!х$шо( нщговфв та щасзнавцБ.

3Фрех<етшля та попул:яртвапй
|сторико-цльтурно? спадщини €

нев1д'емними ск.,1адовими .щп(ов-
ного в|дродркен}{'{ н€|[цого ща:ни.
1бхс- з появото''й!сга 9рославтпа''

1-.
ми одер)к€}]1и ошь1|ш мо)к'1ивосп
пропаув:!ги !сгоритну спадццду
кр€}[о, за.туч€!ти в|дв|щвач|в затто_

в!дгпп<4 турисг!в та ексцрсшгг!в.
Ёатце вт,:датштя розповс|одку_

в2!тиметься безкоцгговно у в!тгщоь

середн1х сшец|альних' з!гш1ьно_
осв1тн|х н:1вч:1]ьн|]п( з€1кпад1ж' у
музейтпо< установаь мерей б!б-
л|огечно| сисгеми як |[упдльсько-
го рйощ, так 1 фмсько[ о6тласг|.

[азсга рзр€|хок|на на []]ироке

лоло нщловт{Б, йтерагорБ, г"птсгец_

твознавц1в, щаезнавц1в, вчтгтел1в,

сг)детгг1в ! ус|ц хго ц!лев*ггься си-
во}о д€внино!о |{упвгьсьтого щшо.
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оБЁР!г
в!чност!

8!ктор!я 1ерентьсва,
зав!щпона [1уштв.,|ьським
кра€знавчим му3есм

|1щ:шльський щаезнавний
музей - один з найстар|ппих
музейнпл< зактлад!в €рлсько?
област!. 81н волод|е

ун1кальното колекц1ею з
археолог!|, етнограф!|,

щикпадного ! образотворвого
мистецтва' нум|зматики'
документ|в |!!|-)()( ст.'
давньорусько| збро[ тошо.

Бул1влто щвек)' пам'ятщ
арх1текцри поч.шщ !,|, ст.,
колитцн|й особняк пом1щика
9ерепова, зна}оть як
пугив]шни, так | чиоле:ттт1 гост!
м|ста. 3ведена у нео-
класичному стил!, з

фронтонами, колонами'
декоративним фризом та
маскаронами, вона с одн!с:о з

в изначн}!( п[}м' яток |[щгв.гпя.

йрей заснований |919 р',
за час|в фомадянсько{ в1йни,

з метою збереженлтя ц!нносгей
та твор1в мистецтва' як|
знаходилися в м|ст1, в!д
знищення та пограбування.
1н|ц|атором створення |

пер|шим директором музек)
став |!етро йаксимович
(оренсв - художник' учень
видатного рос|йського
>ктшописця 1.}0. Рсп|на.

3 пертпто< дн|в заснування
музе|о розпочалася коп|тка

робота по збираннто та
збер1ганнло колекц!|. |[ри
пер|о'динних зм|нах влади
ц|нност! охоронялися
дирекгором | спБроб1тниками
заклащпоиерз1.

йирно життя у м!ст| по-
чало налагоджуватися з

листопада 1919 року: вже 3

с1ння наотупного року
делегати пов1тового з'|зду
вч:ател!в стш:и пертш:шли в1р|

дувачами музеино1 експо-
зтдд!!.

Ёезвах<аточи на пост!йн|
по!цуки прим1щення для
музе|о (музейну колекц|то
перем|щув алц ||о р|зних
прим!щеннях п'ять раз|в
протягом \92| - |924 рр),
обсте:кралися арх!тектурн|
пам'ятники ! церкви,
монастир1, каплиц!, прово-
дт,вся обл1к турганБ, стоянок
| городищ. |{етро йакси-
мович 1(оренев довго але
марно клопотав про
в!дбудову п1дземн:о< ход1в

м1ста ||утивля. |{ост|йно
в1дсто:овав недоторкан1сть

бул|вель, котр! мали
культурно-1сторичне
значенн'|' висцпав щоти !х

руйнрання та перебулови.
20_30-1 роки минулого

стол1ття в !стор1|музею були

не мен1ш в€})ккими: з[{'1ття з

ф1нансування, загроза
закриття закладу' нев!д-
пов!дн|сть так звано?
"бур:куазнот'' експозиц|!
"Ащуиас|''.

Б довост*т1 та повоенн| роки
музейну колекц|ю знову
перевозипи з м|сця на м!сце,

розм!шували у €пас о-

||реображенському собор1 (з

1936 роц) та Бознесенськощг
храм|.

з 1966 року музей - ф|л|ал
€умського краезнавчого
музе1о'аз|987 -ф1л|ал
,{ерхсавного 1сторико-
культурного запов|дника у
м. |{уштвл|.
з 197\ року заклад

розта1цований у нин1тпньому
пртал{щенн1. 3агальна |1лоща

його складас 866 $2,
експозиц|йна з57 й2,

фондосховища 50 й2,
лекц|йно-виставочна 89 м?.

Фсновними в|7![ами

д!яльност| кр аез н ав ч о го

музе}о с експозиц!йна,
науково_досл1дна та куль-
турно-осв!тня робота. нин! д1е

експозиц|я |{утивльського
красзнавчого музею, ство-

ренау 1989 роц| до 1000-р1ччя

|!утивля. з 1992 р. вона
доповн1овалась новими
ц1кавими експонатами'
переоформлюв.шись'1? зшли.

Ёа сьогодн1 експозиц!я
висв|тлюс |стор1то краго в!д
найдавн1дпих час1в до 1945

року.
Б експозиц|| представлен!

1 800 ориг!нальхло< предметБ.

Ёайб!льш: ц|нними архео-
лог|чними експонатами е
матер|али ро3копок р1зних
щльтр | епох (мар'ян|всько|,
волинц!всько|, роменсько|,
давньоруського |[утивля):
щелепа бика з малтонками 11

тис. до н.е.' зерцотерка'
поховальн| урни' )каровня-
)кертовник' сщонев| к1льця,

к1стян| амулети, ср|бн| та
бронзов! п|дв|ски 1!-{ ст.,
в!сщя сщ|л, бойов! сокири,
прикраси' пл|нфа з

давньоруського храму з

тризубцем Р:ориковин!в
тощо. 9 числ1 раритет|в-
тронне кр|сло самозванця
/1жедмищ|я 1 та сцльпцра
"{ристос у темнит1|'',
привезен1 з |1ольщ1, дзв1н-
подарунок |{утивлю в|д
пер|цого царя з династ||
Романових йихайла
Федоровинц €ватгыл|е 1 657р.
московського лруц, вироби
в1домого фарфорового
заводу А.й. йгд<лашевського
та багато 1нц:ого.

Ёа сьогодн1 колектив музею
повн|стто ж1ночий - 4
науковто< сп{вроб|т:штка разом
1з зав!.щютото та 4 доглядача:
1ерентьсва 3|ктор|я йиха-
йл!вна, Бедм!дь [етяна
Анатол|!вна, 1решула 1амара
йикола!вна, 1ертиина Фльга
1ван1вна, }(расовська }\ариса
ФлексанАр!вна, )1!тв|нова
1етяна 1ван!вна, Аадик!на
йаргаргга [ещ{хБн4 Банну-
кова Фльга Флександр|вна.

1з 2000 року пост|йно д!с
виставка "1о бщо в т| рат1 1 в

т1 полки'', присвятена 200-

р!ивто пертпоАРуку "€лова о

полку 1горев|м''
Ёа сунасному етап! л|-

яльн|сть |[утивльського
краезнавчого музею спря-
мована на поглиблення
досл1дження 1стор1? кра1о'

розробку нових тематико-
експозиц!йних план|в,
поповнення музейно| коле-

кц1|, екскурс!йну роботу,
роботу з молоддк)' на
виховання поваги до
1сторияного минулого
риног0 щшо та !:шшу нащово_

осв!ш::о д|яльйсть.



"слово'' в оБРА3отвоРчому мистБцтв|
сучАсного путивля

@лена
11спьошк!на,
науковий сп|вроб|тник
сектора "€лова о полку
1горев|м'' {|!(3

"€лово о полщ 1горев1м'' 5/н!кальнтй,
надзвичайно колоритний тв!р
давньорусько[ л|терацри }11 стол1тгя,
який мае виняткову образну силу,
здобуту протягом отол|ть |шляхом
передавання з покол|ння в покол!ння
найсильн!хцих та найяскрав1:ших
мистецьк|л( ц|нностей.

8 основ! сюжец пам'ятки _ розпов1дь
що геро|нний 1 разом з тим щаг1нний
пох!д на половц!в новгороА-о!верськог0
князя [горя €вятослави!{а у кв|тн|щавн!
1 185 р.

9''€лов{ о полку 1горев1м'' |[ривль
згад/еться чотщи рази: в зачин| ("€тяги
стоять в |{утивл!'') та трин! у "|1лат1
9рославни''. |!ут:шль д|йсно пов'язаний
з под!ями та героями поеми: в|н став
це}ттром збору в пох!д руськто< дружин;
в тдьофм1ст1 к!{'{зюв.в старт:ш,тйсттл 1горя

€вятославича 8олодимир; саме в
|1утивл!, на м|ськ!й брам!, плакала-
горювала дружина к}''{зя 9рославна.

Фрган!нний зв'язок головнтл< геро!в та
под|й "ёлова'' з |1утивлем був | с
предметом горАост| його мецлканц|в.
?ому невипадково путивляни з

особливим благогов|нням' |панок) та
л:обов'то в!дносяться до цього твору.
9в!чненню та погуляризац|[ "€лова о
полку 1горев!м'' в |[утивл1 зав)кди
прид1лялось багато уваги. Ёайб!ль:ц

улпобленшли та !||щоко в!домими стали
образи князя 1горя €вятославива, кнлин|
.8рославни, сп!вця Бояна та руських
щуж:лтшлкБ. |1й час похоц 1 битви |гор
в!в себе як сщавжн|й лтлдар: знеситтений
в1д ран, в1н не покищв напри3воляще
во|н1в,. нака3ав|ци вер|цникам зл1зти з

коней ! бъпися у п!тшому строю. €кйьки
щеба було м1пи мужност1, ст|йкост| та
в!дваги' щоб, був:пи пораненим'
протягом 30 годин керрати оточеними
полками, до того шце й умйо!

1сторй, за давн|стю л|т, не зали:пила
жодного зображенлля геро!в т:л< щаг1нтпос
под!й. Багато т[ш{шовитрх щелставппшсБ

образотворного мистецтва зобрахсрали
князя 1горя з карими' трохи
примруженими та розкосими очима'
|цирокими ви.]1ицями' чорним волоссям'
обумовлюлочи це тим' що князь був
т1оркського походження. {к в!домо,
бабуся 1горя, наяк|й одруж:вся його д1д
князь Флец була половнанкою, донько|о
ханаАепи.

,[о образу князя 1горя €вятославича
та {рославни зверталось багато вйомрж

основними кольорами: червоним' син1м
та жовтим. ,{о них додак)ться бтлий та
зелений. {им обмеженим набором
кольорБ давньоруський спаль сгшлволфс
горе та рад1сть, значн1 под|| лтодського
)киття' народжен!{'1' смерть' перемоц
або поразщ. 9ист1, нацральн|, дзв1нк!
кольори' а також сяйво золото| смальти'
краса 1 вели(т декоративних форм, як1

побачен1 щупно ! цй1сно, асоц|тототьоя
зтдовим мисте!(твом давн!х [зощафБ,

укра[нських та рос1йських митц|в'
йайстри образотворчого мистецтва
|[утивльшини також не з,ши!|1илися
осторонь ц|е| теми, тому що князь 1гор

був не т|льки в|дважним захисником
€1версько| земл|, а й ц!леспрямовано}о'
сипьно|о особист!стло.

1ак' велинезний емоц|йний вгшлив на
почуття як путив.,ш{н' так ! гостей м|ста,
справ]1яе монр{ент:шьне моза|чне панно
"Бисцп 1горя в пох|{'', яке щища1шае
високий фасад споруди коли!шнього

районного к|нотеатру ".{,рославна'',
збуАованого у |966 роц|. цей великий
обсяг роб1т викон€ши тог0 ж роц в техйц1
сграф!то (спос!б декоративного
оздоблення ст|н щодряпуванням :шар!в

|птукатурки) та моза[ки льв|вськ1

цложники Р. €йьвесщов та [ .]1евитдька.

|[рщодньо, що, вщ!шцюни таку тему
цдожники з натхненням переймалися
образами давньоруського живопису.
(олорит цьог0 панно обмежений щьома

установлюють опосередкован1' але
досташтьо ч1тк! зв'язки.

]1ьв|воьк! майстрп' як пов|домляла
преса' "точно почувствовали во-
звьтхшеннь:й образньтй лад эпической

цоэмь[' в которой достоверность
истори.{еского документа органш1ески
сочетается с вдохновенной импро-
визацией поэта. Бьлть может, не все в

равной степени удалось авторам' но
так,ш роспись не затеряется среди массь[
безликих, стандарти3ованнь!х прои-
зведений, которь|х' увьп ! не так мало
появ]иется на свот',.
3аслуговуе на увагу ще одна

багатоф!црна робота 
,'|1рощантш князя

|горя з 9рославною'', що знаходиться в
прогон| (на весь розм!р ст!ни) м!ж
пер[цим ! другим поверхами
|[утивльського ун!вермац. |{анно являс
собою зворуц1ливу композиц1ю: руки
.{,рославни у долонях князя, в онах обох

([1ройовэсення на с.4)
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омуток' (нязя !горя зображено у
бойовому спорядженн|, а княгин|о з
короною на голов1 | в облямован1й
дорог|д{ цщом блакитно_бй!й сукн1. 3а
спинами 1горя 19рославни ф|цри коней:
б!лого, який поряд з князем (праворул),
схилив до нього голову н|би вмовля:очи
свого господаря в!дмовитися в!д поход/,
та чорного' що за спиноло княгин|, в
нащуженн! ! горлому пориванн! б|гти у
б|й. 3а сценою прощання княжого
подруж)кя, б!ля щтгв'гльсько|фортеш|, з
найвищо| тт батлти, з сумом
спостер|гають голуб !з голубко:о. !е
чудове витончене панно' виконане в
скгладн!й техн|ц!, з кольорового др1бного
скла, зробив ки|вський цложник.]1еон!д
Ёеброву 1982рош1.
Ёа перпшому поверс| путивльсько|

)китлово_комунально| контори зна-
ходиться портрет у повний зр|ст князя
1горя, зображеного у в|йськовому
спорядженн|, з опущеним великим
мечем. 1аке монументальне зобра}кенн'|
князя асоц1юеться з геро!яним образом
богатщя_охороншя ! вгтглядае фотескно.
{ей портрет було виконане у 1919 рол|
ще молодим тод1 аматором пензля
А.Б.)1уговськплтл .

Бражас своею неповторн|ст}о та
високохудожн|м р1внем панно'
виготовлене в техн|ц| карбування по
лацн! з сюжетним м!шюнком' що

знаходиться на ст!н! операш1йно[ зали

районного вузла зв'язку. Робота
виконана у |982 р. путивлянином
(остянтином (1(ом|нтерном) 1Фр|йо-
вичем Базавщком. ! цьому булинц, в

щольот1 м|ж двома поверх:1мщ знаходи-
ться ще одна ц1кава робота ( }Ф. База-

влука - карбування по латун1,
виг0товлена також у 1 982 рош!.

Б банкетн1й зыл1 кафе_бару "[оотигппдй
дв|р'' (дирекгор 8.й. йетъпшов) сщавляе
приемне вражен}{'{ розгорщпа' наси!{ена
багатьма яскравтлтли барвами композицй
"Ё;д<!д у пох|д''. {ей цдожн1й розпис,
виконаний сумчанкою Альоното
|1ивоваровою в 2004 рош| за 1дейним
зад/мом [ |{. }1еньтцово|.

9рославна ре[шьна 1сторинна особа,
яка уславила на!пе м1сто: "!рославна
рано плачет в |{утивле на забрале,
арцни. . . '' [т язичницьке мол|ння, яке ми

звикли |7азиват\1

"|!ланем .!,рослав}и'', е

чи не найкращим
поетичним м1сцем в

"€лов| о полку
|горев1м'', а образ
самот княгин! е най-
яскрав!шим !з ус|х
персонаж1в поеми. Б
н!й автор вт!лив 1деал

русько! тс1нки х11
стол|ття.

1сторй не донесла до
на1цого часу справ-
жнього портрету
ктшгин![росл!вни' ш1е

!1 образ втйювали по-

р!зному в живопис1,
1,1юстращ.'пь м€}]1юнк€х'

фавюрах' панно' розписах на поршелян|
та фаянс1, в ексл1брисах так| втцатн| м:тгц|

х1х - хх ст., як Б.[ шварц,8.[ |[еров'
й.!{. Рер1х, 1.€. [лазунов, в.о. Фавор-
ський, 8.||. €рмоленко, 8.|.€еменов'
Б.1. )1опата, [Б,{цтовии, атакохс !нпп!

майсщи.

.{,к зазначае л1терацрознавець ||.й.
|[опов: "€корбная, одинокая 9рославна
на стенах |{утивля, таковь1 п1авнь|е
портретнь|е мотивь1 "€лова о полку
14гореве''.

,{о булинку торг!вл! <!{армеш (|{|[

")1гокс'') примикае 6аплта, збулована у
2006 р. у стародавньому стлшл1, висото|о
10 метр1в. Баплта нагадуе княз1вський
терем з в!концями та невеликими
вежками. 8ражае те' що з одного в!кна
дивиться на ме|цканц1в м1ста кн'тгиня
.{,рославна. 1{е невелике панно
високоцдожньо виш|адене з кольорово}

лр|бно| керам1нно! плитки сумським

цдожником-моза|чником 1(.[Фрловим
восени 2006 роц.

Б радянськ| часи на тему "€лова''
виконувалось багато роб|т р!зними
майстрами образотвортого мистецтва
||щгтвлпьщини. Ёайбйьпш попу]1 1рними та
в|домгшлиу 1970 - 1980-хрок.ж вв.рк:|ють

таких цдожник|в, як Бадим |ригоровин
Фагеев, (остяхггтшт ((ом1хперн) }Фрйовин
Базавлук, €ерг1й 1ванович РуАень,
йихайло ?токонович 3ав|таев, [мищо
8асгштьович Фльховик, )1еонй 1Фр1йовин

йазуренко' йихайло йитрофановин
Фхрйетшота1тпг:1.

"€лово о полку 1горев1м'' можна
впевнено назвати 3олотим €ловом
л|тератри сх1дних слов' ян. Ёевеличке
за сво!м розм!ром, а таке довгов1нне,
воно щодовжуе хвипювати нас. 9ому ше

так сталося?
|{алка.тшобов до р|дного щаю надих;ша

нев!домого автора ц!е| пам'ятки. ]ака
велика лтобов | дала твору безсмертя

р1вно зрозумйе 1 водночас бтизьке тподям

р|зтпл< покол|нь.



л!1 ( 1) вересень_жовтень 2010 р. "]т,!|!т0 яР0слА8[|! " 5

пЁчАтки путивльського

купЁцтвА
6вген !1||алик,
зав|дупоний в|ддйом
охоронипам'ягок
!сгор1!та чльтури{|}$

} дрщ1й половин!!{ стол1ття |[утивль перетворюсться у
значний центр торг|вл1. Б цей час у м!ст1 працю1оть 58
магазт*тБ | 1 45 р1зтшос лаво& не раху|очи затотадБ щомадсь}сог0
хартрангтя. 1{отщи р:ши на р|к щоводяться щмарки' ша р{ши
на тиждень базари. €щ1мкий розвиток торг|вл! сщияс
формуванню спадкового купецтва в ||утивл1. 9 м1ст1
постпово ск]1ада}оться цпетьк1 династ||. Ёайбйьцл вйом|щи
з них е династ1| |{ономарьових, (щдюмових, €фремових,
Бслясвпос, €ахаровто< та 3олотарьовто<. 3а переписом 1 897 р.
у м1ст| ме1шкало \72 култм. й|сцеве купецтво мапо певн1
традиц||. {осл|джентшо !стор1| путивльського чпецтва було

щисвг{ено декйька публ{кац{й. Але поза Раго|о досл|дникБ

зали1|!аються печатки
пугивльськ!о( ц'щ;в.
у зв'язку з цим'

звертаемо увагу на
купецьк1 печатки' що
збер1гаються у фондах
запов1дника. Фдна з них
належ,ша купцто }т1.1!1.

Ёикифорову. [атуеться
вона друго}о половино1о
)(1{ ст. Авляе собото
металевий 1штемпель
(матрицю). |1ечатка
кругла' латунна'
д|аметром 26мм.

)/ центр| печатки м1ститься герб !з франщгзьким щитом.
1!ит гербарозтятий 1 перетятий.8 перлшому пол| зображений

меч, розта|шований навск!с, в1стрям догори; у другому -

п.шьмова гйка; у щетьому - напнутий щк з1 сщйою, а в

четвертому - човен, що 11ливе по р1нц|. 1!ит прикрацлений

дворянським |!|оломом та трьома страусовими п|р'|нами'
1римають його двалеви' голови як}п( поверщт1 у р1зн| боки
в1д щита. |{1д гербом по ко]у викарбовано напис: ,- н.н.
никиФоРов''.

Рунка печатки ф!гурна, з виср1блено|о поверхнею'

рельсфн:шли об!дками та щ,[нованою гол!вкою. Бисота !] сягае

65 мм. 3ображення виконане у п1Акреслено нацрал|стиин!й
манер|. |[ривертае увагу гарний декор та майстерн1сть
карбування. €имвол|ка герба красномовно св1днить про.

:пляхетн1сть та значим1сть купецького роду. |{ечатка
сприйпласться як гербова емблема, а також як.в|зитна картка,

що знаменуе собою достаток та високий соц!альний стацс
кщця.

фугото сфраг1сти(тною п'|м,ятко1о, е печатка [.й. Бшисво!'.

[ацсться вонатакож другою половиното [)( ст.{вттяс собою
металевий |]|темпель (матрицло). |{ечатка латунна,
прямокутно! форми, розм1ром 35х20 мм. ][' центр|

печатки розта1цовано напис у п'ять рядк1в: "1ФР[ФБ-|{'|1 |{.Ё.
Бвт1,швой с сь1новьями в путив'ш''. 3 обох бокБ в!д
написузображен| дв| стил1зован1 шестипроменев1з|ронки.
Ёапис вм!щений у прямокутну випуклу рамотку' |1оле
печатки вкрите рельефними л1нйми, розта1шованими хрест-
навхрест.

|[[темпель прямокутний, плескатий, з металевото

ручко!о. 8 иконаний в|н майстерно' ,1]1е надзвичайно просто.

Ёа в1дм|ну в1д печатки купця
Ёикифорова, в1н не м|стить жодних
декоративних елемент!в, а такол<

герб1в та емблем за ви!{'ттком двох
з1ронок. |{ечатка мае суто ун1тарне
значенн'{. Бикористовув'ш1ась вона у
якост| звичайного плтамщ.

|[редставник цього роду'
|1арасков|я йикола]вна Б€ля€ва,
пути вл ьс ьк*й щомислове|_ь !

п|дприемець. Разом 1з синами вона водод|ла миловарним
заводом, що знаходився у передм!ст| |[утивдя. Р|чний
шрибщок в1д з€во4/ становтв близько 3 тис. }{рй того, Бшиева
торгувала прядивом' продовольчиму! та промисловими
товарами. йапа |{арасковй йикола!вна мурований буАинок,

що стояв на центральн!й вулиц1 м|ста - 1{урськ|й'

{!кавою обставиною стосовно печатки ем1сце !: ви'!влен}{'{.

Бона бра знайети над*1 р|нки €ейл, неподал|к вй !{|кодьсь:о|

г1рки, в ронищ| |[ерев!з._т 
серепин1 х!х стол|ття €ейм був приведений у

судноплавний стан. Аля цього побудували 17 :плюз|в на
в1дстан! в|д (урська до р. ,{есни. €упноплавртво по
Флександринському водяному сполученн1о було в|дкрито у
лтплн! 1838рощ.

|1утивльськ1 цпл{1 сгштавляли €еймом багато свого товару-

флна в1дправляпи по €ейшгу, ,{есн|, а дал1 по,(н|щув м|ста
(ременець, {ерсонта !ншл1. 1(упц1з |{упдття бралиу багатьох
м|стах Рос|йсьто} |мпер!|. Боднтдтд тллллсом р|зномав!тн! товари

пощагш:яли 1 в |{утивль. 3а сщиятливих р4ов суАна в1л гщла
€ейму ло м' 1{рська проходгши за 30 дн1в.

Фтже, як банимо, нема н!чого дивного' що печатка
опин!'|ась на дн| р{чки, в тому м!сц|' де зн€ходився порт.
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люди нА 3 чистою сов|стю
1амара
1рещула'
н аукови й
$'ьрб|п{{ш(
шв

11ещо |{ещовит Бертпигора ув!йплов

у |сторй Беллш<о! Б1тчизняно|в|йни, як
заступник командира по розв1дц! у
з'еднанн! дв1ч| [ероя Радянськог0 €оюзу
€.А. |(овпака та командир [1ерлшо|

)/кра|нсько? партизансько] див1з1|,
створено| на баз1 з'еднання
партизанськло< загон!в фмсько] област!.

Ёародився |1.|1. Бер:шигора 16 щавня
1905 року в сел1 €еверин1вка: 1|1Ф 8
йолдав!!.9 12 рок1в мусив пращовати
пастухом' пот!м на млин1. [|сля
рево.тшоц|| та щомадяноько| в|йни п1лшов

!з рйного села в м|стечко Рибниця, де
поступив до аграрно| ш:коли. Але
зак1нтг:пл ш:кощ не довелося' голод !тиф
примусили його кинути навчання |

повернутися у €еверин1вку. €понатку
пра]цов€ш т{}м сещетарем сйьсько| радщ
пот|м зав1дуючим хаток)-чита"]1ьне}о,

режисером драмцртк4 вистщав у сктлад1

сйьського ддФвою оркесщу.
1926 року призваний на в|йськову

с.тужбу де щотягом роц вивчав основи
диригентського мистецтва ! став
стар|пиною музинно| групи. [!сля
демоб!л|зац|| поступив до Фдесько|
консерватор1[ на режисерський в!дд|л,

який зак|ттчив у 1930 роп1. ,{еякий нас

працював актором | режисером в

Фдеському театр1, а пот|м на (и|вськ|й

к!носцл|| |м' Ф.,(овженка.
3 перплих дн1в в1йни 8ерпшигора

добровйьно п!:пов на фронт. |{ротягом
серпня 1941 року пройтшов:шлях в!д

рялового б!йпи до командира батальйону.

1]!д час переправи нерез ,{н|про був
поране!ппш1. |1й )1убнами з щупою б1йшБ

попав у оточення' а-тЁ п!д )(арковом з

важкими боями група з'едналася з

частинами регулярно[ арм![. 3годом
[1ол!туправп1нням фронту його
призначено в бригаду фронтових
спецкореспондегп|в.

! березн1 1 942 роц |!еща Бертшигору

нащаш1ено в розпорядження в|ддФ ка-

лр1в Брянського фронц, а черездва

м!сяц1 в!н з радисткою' якрозв|дник Бря_

нськог0 фронц, вгшл|тае у ворожий тгшл.

Розум1юни значення Брянського
зал!з:тичного вузла, |1ещо |1ещовия

оперативно передав розв1ддан1 що рух
ворожих етделон1в з живок) силою'
техн1кото, босприпасами. 3а вдалу
операц|:о Берш:игору було нагород:кено
орленом {ервоно[ 31рки.

23 >ковтня 1 942 роц щупа 8ертшигори

щиедн:шаоя до 3'еднання €.А. (овпака 1

€.Б. Руднсва. Б одно}ц з наказ|в по

з'еднаннго зазначалось: к[рупи, як|
ма|оть спецзавдання розв|дувального
в!дд1лу'Брянського фронту п!дпо-
лковника 8ерп:игору 1 кап!тана
Берехсного об'еднати в операт}вну групу
].|е13 з оперативним п!дпорядщванням
:птабу парттванськ1д( загонБ €рлщинто>.

1{я оперативна група д!яла разом з

розвфою ! браларасть маЁпсе у вс|х бол<

з-едтахп*я. |[ридвив!||ись до 3ершигори,
вивчив|ши його людськ1 якост!, ком1сар

РуАнев порадив }(овпаков| щизначити
|[еща |1ещовича пом1чником командща
з'еднання по розв|дц1. 3 пертшо[ж появи
в загон| за нй закр!птшлось на все )киття

дружнс пр1звисько (Борода), яке в|н

щиЁштяв якн1шежне.
Фсобливо] уваги заслуговуе його

участь у боях по розгрому геб1тс-
ком|сар!ату в б|лоруському м1ст!
.]1ельчиц!. 1уц у жорстокому бопо, було

знищено м|цний гарн|зон щотивника.
(ровощолитн1 бо| в 1Фрпатах тривш1и

понад м!сяць. 1коли було вир!:шено' ш1я

збереженпш особового склад| з'сАнання,
зд1йснити к31рковийманевр), (який
використав партизанський ватажок'
герой Б1тн:вняно] в1йни 1 8 12 роц [енио
Аав:цов), щоб усп|тпно вщватися

з ворожогокйь:и ш:!сгьомазаго-

нами' один з них очолив Бершигора.
Б!н' маЁтже без людськ|о( вщац пров|в

св1й заг1н з 1(арпат до |[ол1сся.
9 грулн! 1943 року Бер:шигору

терм!ново вик.]1ика}оть у звйьнетшй 1(и|в,

зв|дки в1н повертаеться з новими
повноваженнями. 3г|дно наказу у1]-1пР
в|д24 цудня 1 943 рощ ||.|[. 3ерпшигора
приймас команд/ван}{'{ з'сднанням, яке
перейменували в |1ер:шу }кра|нську
партизансьцдив1з|ю м. с.А. (овпака. 5

с|чня 1944 року партизани вийтлли у
3ах|днийрейд.

3а вм1ле кер|вництво бойовими
операц!ями |1.|!. Бершлигор! було
присвоене званн'{ генерал-майора.

1ретього лилътя 1944 рощ }кра|нська
партизанська див1з1я об'сдналася з

частинами рецлярно| \{ервоно| арм|| в

райоп| м!ста Бараповит1 1 була

розформована. |{.|[. 8ертпигор| за

усп1шн1 рейди було щисвое$е звання
[ероя Радянського €отозу 1 врунен1
нагороди: орден .}1ен!на, орден
9ервоного прапора' орден Богдана
)(мельницького |-го сцпеня' медаль
к||артизанов| 31тчизняно{ в|йни 1-го

сцпеня).
1]|сля в|йни [.|1. 8ершлигораз |947.по

1954 рр'щащов.|в викпадачем в Академ1!

|енерального гштабу | одночасно
займався л!тератрною д!яльн!стпо. 9
повоснний час в|н написав книгу
спогад1в <]1тоди з чисто}о сов1стпо>, за

яку йошту в |946 рош| було щисуджено
€тал1нсьпу прем}о, а тако)к видав ряд
художньо-документальних твор!в:
к1{арпатський рейп (1950 р.), кРейд на
€ан 1 Б|сщ> (1959р'), зб!рник опов1дань

к[ван-герой) (1960 р.), к[ом родной>
(1962 р.). Бер;шигора е також автором
праць з !стор1[ партизанського руху
к3оснна творт!сть народн|о( мас> ( 1 96 1

р.), к[1артизанськ! рейдш> ( 1962 р.).
|{омер |{.|{. 8ерш:лора 23 березпи 1963

роц у р!щт1й €евергшБш1. 1йо перевешли

до йоскви. ||оховали на [овод!вояому
кладовищ|. Ёа могил| скромний
пам'ятник (за його запов!том): щан!тна
гшлшга 1 бронзова книга з написом.



|1 утивльщина в роки
8елико} 8|тч изняно} 8!йни

,[окументи розпов|дають про
встановлення окупантами "нового
поряАку'', режиму терору та насилля'
про д!яльн|сть каральн|о( орган|в, утому
числ| пол1ц1|, районно| та с1льських
управ' функц1онування м|сцевого
го сподарства, с|льськогосподарських
фома& тпкйьно| мереж1. йайже ко:кний
нотвертий доцметгг зб1рнич _ це нак€ш'

розпорядження чи постанова
окупац|йно| влади стосовно боротьби з

партизанами' застосування репрес|й
проти пащ1отБ, здач! длля н1мецько[ арм||
продовольства 1 теплого одягу,

щ!{мусового в|дщавлення до Ёйеччтшпд

щацездатного населен1{'1.

}(ожний десятий документ
"щисвявений'' зрадникам Батьк|вщини,
пособникам н1мецькто< очпант|в.

9 зб1рнич 197 документ|в (162
текстових 1 35 |люстрованих). Б1ль:це
половини |х належить обласному
держархБу кожнийл' ятий - га.}узево}1у

держарх1ву управл1ння €Б9 в €умськ|й
област1.,{еяк1 локументальн1 матер|али
та фото|лтострац1] надан| для зб1рника

А е р ж а в н и м |сторико - кульцрним

запов!дником у м. |1утивл!.,{оку.менти
вик]1адено мо в о|о ор иг1нал |в,
супроводжено шрим1тками (поясне-
нн'!ми' коментарями) уклладата. йайя<е
80% в!д ус1е| к1лькост1 документ|в
губл|куеться впер1пе.

"'{одатки'' в книз1 ск.]1ада}оться з
перел1ц опубл|коватпо< у йй доцментБ,
списку скорочень' географ|нного та
!менного покажчик!в. 9 останньому
близько 700 пр!звищ. [{е понад 200
пр|звищ ук}1адачем зб1рника з певних
м1ркувань скорочено (познаиено
пер1цою або пертпо:о й останньою
л1терами) ! тому до покажчика не
вк]11очено.

Бел:лу зац|кавлен!сть у створе:шт!

дощд\,!е1{п!1ьно| ктпгтт про под1| воет*того

чаоу на р!дн|й земл| ви'!вив урод)|{енець
с. 1ван|вки |{утивльського району
депутат €умсько| обласно| раАи
[ригор1й йихайлович |{оляков, яклй |

проф1нанср:}в виданн'{ книги. ]/кладач
зб1рника Флександр йиколайович
Рубанов, лк)дина' яка на все життя
полшобтшла нац: стародавн1й |{щтвль, його
геро|нну |стор1:о.

у 1978_1990 роках Флександр
йиколайович працював в управл1нн1
цльцри €рпського облвиконкому. Був
одним !з 1н!ц1атор{в | орган1затор|в
створення,[ержавного 1сторико-
цльцрного запов1дника у м. |{утивл|.
3 1999 по 2009 роки онотшовав редакц1йу
групу €умського обласного тому
Бсеуща|нсько| науково-Аотументально|
сер|[ книг "Реаб1л!тован! |стор|е:о''.
Рубанов - автор_упорядник зб|рника
документ|в "|{утивльський таб|р
в!йськовополонен|о('' @оо1 р.).

Ёа вдячн1сть | подяку
заслуговук)ть прап1вники €умського
видавництва "}м1р!я'' (лщектор .]1обов
Болодимир Басильович), завдяки
старанн'1м якто< кн:дга побачила "св1т".

€ерг1й 1упик

8|д (урська до [1утивля
Ёещодавно црист!д{на група з числа сцдентсько| молод| з

м|ста (рська у рамках м!жнаролно| прощами сп1вроб!тлтигдтва

(урсько| та €умсько? областей "€врорег!он "_1,рославна'' та

реал|зап1? проекц "(омплексна цристично - краезнавча

програма "йолод!жн| байцарков| сгштави'' зав1тала до на!пого

м|ста.

€цАенти подод.[ли на байдарках по €ейму в!дстань в!д

с. !{расноокгябрське 1{рсько| област1 РФ до с. |1ересипки

|{утив.т:ьського району фмсько] област1.

йето:о досить тривало[ подорож! було ознайомлення з

|стор|сто |{р:аг:ьщини' особлтаво з !1 щльцрними традицйми.

йолодь ц1кавила самобутня горюнська кульц?а. |1ро шо

ун|кальту етн!нщ щугу розпов|ла метшканка [1ово{ €лободи,

зав!щюна в|ддйом запов|дника "йонумехп жертвам фатпизму

",{зв|н €корботи'' йатятш )1ариса йикола|вна.

8 старовинному €офрон1{вському монастир! црист1в вра-

зив печерний комгшекс, а також в1щоджен! |[окровський та

€вято-}ш|нський храпли.

Ёезважадочи на дуже наси!1ену ексцрс!йщ щощаму гост|

побували ще 1 у €падщанському л1с1.

€подБасмося, зв'язки 3 натшими сус1дами - курянами буд5пь

м!цн1тцати, а програма сп!вроб|тницта знайде сво|х

щодовжуван1в.
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ФРидЁРик шопЁн
(ёо 200-р!ччя в!0 ёня нароахення)

3.*ивного' композиц|то вивтав у
[оловн|й тшкол1 музики, а у 1822 роц|
почав брати уроки у в1домого
польського композитора Р1.Бльснера.
1829-18з0 рр. 1|1опен концерцвав у
Б|дн1, |{раз1, [резден1, 1831 р. _ в
Р1тонхен1 та 11|цтгарт1' 3 цього року
комдозитор оселився в |{ариж|, де
висц/г|€1в з концертами ! вик.,1адав щу на

фортеп1ано.
8 цей пер|од Фридерик був по-

в'язаний творчою лружбо:о з
А.й1цкевивем, }Ф.€ловацьким,
Б.,{елакруа, [.[ейне, Ф.!|отом,
Р.|[1уманом,,{ж.Росс|н1.

)/ 1 834 р. подоро)кРав по Рейну, 1 83 5
_ побував у /1ейпц|ц, 1 8з 8 _ 1 839 рр. -
на о.Р1айорка з французькото
письменницею }{орж €анд. 1[1ошен
неоднор;вово вл|тц в1дпонттвав у Ёоан1
_ маетку письменниц|, розртв з яко[о
1847 р. в{1линув на його здоров'я, яке 1

без того було слабким. 1848 року
музикант гасщолтовав у Англ1|.

[{омер 1949 р. в1д цберщльозу 1

похований у [{ариж1 на кладовищ1 |!ер-

.}1атшез. €ерше !!]6ц9ц4, за його
запов1том, замшовано в ст!Ё костьолу
€вятого )(реста у Бартпав1.
1ворз|сть Фридерика 1_|-|опена -

найвидатн|:пе надбагштя польсько| нац|| |

одна з вер1цин св|тово] музинно|
культури. [{ройнята духом польсько|
народно| п|сн|, вона з1 сво|й високим
!дейно-художн!м р1внем | новаторством

у виражальних засобах (мелодика,
ритм1ка, гармон|я) створила епоху у
св1тов1й музиц|. Багата мелодика
композитора вв1брала елементи
народно| музики 1нтцих слов'янських
народ1в, 3окрема, уща|нц1в. йузитна
спадщина видатного маестро мала
величезнтй втшив на творч|сть суласних
йому | наступних покол1нь компо_
зиторБ.

9 творному лоробку Фридерика
1[опена 2 концерти дтя фортеп1ано з
оркестром, 4 п'еси Аля фортеп|ано з
оркесщом' фортеп|анне тр1о, соната | 2
п'сси, 3 сонати' фантаз|я, концертне
€1легро, 6алади, скерцо, експромти, 16

полонез1в, 58 мазурок, 17 вальс{в,
ноктюрни' щелюди' ет}оди, баркарола,
колискова' вар1ац1| п1сн| та 1нтп1 тшузиян|

твори.

[1|опен Фрилерик Франц1тшек
(0 1.03. 1 8 1 0 _ 17. 1 0. 1 849 рр.) - великий
польський композитор | п1ан1ст,
засновник польсько? музиинот к]|асики.
Ёародився в сел1 }{елязова Боля,
поблизу Баршави в родин1 вчителя.

йузинний хист 1]_1опена ьу1явився

зм!шку: у с|м рок1в в!н написав полонез
соль-м|нор, а у в1с!м - почав
концертувати. [р! на фортеп1ано
навчався у чеського щ/зиканта

[ержавний !сторико _ культурний запов|дник у [1утивл!
запрошус црист!в та екскурсант|в в|дв|дати

' |{утивльський щаезнавний музей - сховище 1сторитнто<

| цльцрних ц{нностей, пам'ятник арх1тектури потатку {[
стол|ття у неоклласииному стттл!;

' 1сторитн1 м|сця, пов'язан| з л|терацрною пам'яткою х1{

стол|ття "€ловом о полщ !горевй'': "[ородок'' - дитинець

давньоруського |{утивля, пам'ятник княгин1 {рославн|;

' йовчанський ж|ночиймонастщ - арх1текцрнийансамбль

ху1_хг( стол|ть;

' €пасо-|{реобрах<енський собор $/1!, |нтер'ср якого

прикра{цае р1дк|сний |коностас )(91-{0( стол1ть; поср|блене

пан1кадило )(!11 стол1тгя - подарунок |1еща 1;

' €ело Ёова €лобода(22 кмт в|д ||щивля) - "9ща!нська
{атитъ'';

' €офрон|!вський чолов|чий монастщ, засноват*лй у {| ст.,

пенерн1 лаб1ринти, кел!!, н!ш|, п|дземна церква;

' йемор|альний комгшекс у €падщанському л|с|, йузей
партизансько| слави, йузей збро| та в|йськово| техн|ки.

|!утивльська земля 3авжди чека€ 1 з рал1стпо зустр!нас

сво11 гостей!

Аовйки за тел. (05442) 5-34-10' 5-42-09


