
з думко}о шРо зАвтРА{шн1й дшнь
[[езважаючи на складгу ситуац|то в

кратн;, у минулому роц1 ,{ер>кавний
|сторико-кульцрний запов!дник виконав
планов| завда{{|{я. ]ак, в1дв!дування
залтов!дника склало 47,8 тис. ос;'б,
проведено |330 екскурс|й, створено 18

виставок. проведено 45 масових заход!в,
з|брано 65 1 експонат.

€еред найважлив|тпих напрямк|в
закладу - науково-досл1дна робота. у
2010 роц| п1дготовлено 14 матер|ал!в для
1{аукових видань. } конфереттц|ях з
!сторинного красзнавства' 1цо проходили
в 3апор1жж!, [лухов|, (урську взя1и

участь €'Б.1упик, Б'}[.1ерегттьева, т.А.
Бедм|дь, €.{. Р1алик, 1.Ф. €окунов.
! к!нц| 20 1 0 року робота група на чол1 з
1.Б. !енисенком - зав;дутоним йузеем
партизанськот слави у €падщанському
п!с1, розпонала роботу щодо створенн'1
новот музейнот екопозиц1т.

Багомих результат!в заклад досяг у
видавничий д|яльност|: вийгпли 3 друку
6_й випуск <[[утивльського краезнавчого
зб!рника>, буклет <\4узей збро| та
в1йськово|техн1ки>, газета <Р1|сто
!рославни>>. зб[рка локумент!в
<|1утивльщи*та в роки Беликот
81тчизняно| в]йни>.

9 роц| минулому сп|вроб|тниками
в!дд|лу фонд|в було завер:|тено складну
та кроп|тку роботу: зв1рення наявност|
музейних предмет|в з фондово-
обл1ковото документац|ею. 3а як1сне
виконан1{я цього завдання головному
збер1гаяу фонд1в Бадул!н1й Флен|
Флекс|]вн1 присуд)кен0 стипенд|то голови
€умсько| обласно| держадм!н!страц1|
на20|1 р|к. |1рисмно такоя{' що фондова
колекц1я поповнидася багатьма ц|ннимрт
! нав1ть ун1кальними музейними
предметами: горш1иком доби бронзи,
човг1ом {!1| ст. (можливо б|льтп

раннього пер!оду) та л|тург1йним

убранням {|} стол!ття.
9имало корисного зроблено ! у 1!1узе|

збро| та в|йськово| техн1ки, зокрема'
приведено у нале>кний стан раритетний
експонат - паровоз 3р-199-02, частково
реставровано л1так АЁ-2.

[от]лося б в|дм1тити, що минулого

року б!ля \4узето парти3ансько{ слави
висаджено 65 яблунь - начесть 65-р|нвя
[{еремоги у Белик|й Б|тчизттян|й в1йн1.

3авдяки благод|йництву сумського
п!дприемця А.Ф. €алманова на мемо-

р1альних плитах к[звону €корботш у
сел| [ова €лобода додатково викар-
бовано 62 пр|звища )кертв Ё{овосло-
б|дсько! трагед||.

Б|дв|дуванами об'скт1в запов|дника
2010 роц були, здеб|льтш0го, метшканц1
€рссько| област]. 3ав1тали до нас тако}к
екокурсанти з 1{исва' -[1ьвова, 9ерн!гова,

,{н{пропетровська' з кра|н близького |

далекого заруб1л<жя. €п!вроб|тники
екскурс1йно-масового в!дд1лу репре-
3ентув'}ли натшу |сторичну спадщину на

цристичних виставках' як| пройтпли Ё
(умах та 9ерн!вшях.

€п1вроб|тниками в|дд|лу охорони
пам'яток |стор|| та цльтри €.{. йатттдсом
та Ф.8. |упик протягом минулого

року зд!йснено близько 30 виход|в на
об'екти культурно| спадщини'
обстежено 1 9 об'скт1в.

|{рактикувалося в на1|]ому заклад| |

нововведеншя : проведення сем|нар!в дтя
наукових сп|вроб1тник1в з актуальних
питань 1стор1|}кра!ни. (| заняття булемо
!1родовжувати | надал1. 1(орисното для
подальтпо| д!яльност1 отала участь
сп|вроб1тника сектора археолог!|
9.Б.[[лакс!но| у робот| |[|естовицько|
археолог|нно| експедиц||, а головного
збер|ганафонл{в ,{|(3 Ф. Ф. Бадул!но| -

у сем|нар1 з консервац|йно-рестав-
рац1йно|роботи, який в!дбувся в {арков|.

Результативним р!к минулий був |у
вир!гшенн! господарських пита!!ь:
виконано довгоои|куваний кап|тальний

рёмонткбулинкул!сника> у €палша-
нському л!с1' зд]йснено кап1тальн1 |

поточн! ремонти багатьох прим1шень та
об'скт!в запов|дника'

у 2011 р. ми плануемо урочисто
вт дзначп:ти 20 -р |ння Ёез алехстто ст1 }кра-
[ни, 70-р1ння г{очатку г{артизанського

руху на 6умщин{ та спод!васмося на нов|
звершення у наш|й д!яльност|.

[{о0]я €тпорнока,
Бчет;шй секрепар !|Ё3

' кАлшндАР пАм,ятних дАт
1(13) с|ння * 130 рок1в в|д дня майстранародно|творност|)/Р€Р;

народження Б.А.Бойтенка, урод)ке|{ця ! 5 лютого - €тр|тення [осподнс,
с.Болокитине ([лух1вського пов!ту 19 л|отого - 150 рок!в в|д
{,арк|всько| губерн1|), камерного :|1_"т'""" 

кр|пацтва в Рос|йськ1й
сп1вака та педагога, заслуженого 1мперп;

артиста}Р(Р; 20 л!отого - 2|5 рок|в в|д дня
7 с!ч:пя - Р|здво {,ристове, народження видатного драматурга'

14 с!чня - 90 рок1в в!д дня Б.1. [олов!на' уродженця с.|1|ски
народ}кення [ероя Радянського €отозу |1утивльського пов1ту 1{урсько1
Б.1.|{риходцева; губерн1|;

19 с|чня- [рещення [осподне; 21 лпотого - 1\:1!жнародний день
22 с1чгтя _ !'ень €оборност| }кра_ р!дно| мови;

1ни; 23 лпотого - .,{ень захисника
29 с!ч:ля *.{ень пам'ят1 геро|в 1{рут; Б1тяизни;

30 с!чня - 95 рок|в в!д дня народ- 28 лпотого - 69 рок|в Бесел|всько-
ження [Б.!евицько|, зас-пух<ено;6 гФ бФ}о'
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1|ергшого грудня 1941 роч' оп1в-
нот1, п1сля бою у €падщансьтсому л!с|,
ковпакБц{ виру!ши]|и у св1й пертший рейд.
|{о тилу ворога народн1 месники
пройтл:ли п|вн1вними районами €умсько|
област1 до Брянських л|с1в. |{|д нас рейщ
до путивлян присдналися чотири
партизанськ| загони, утворив1пи при
цьому з'сднання партизан|в €умщини
п!д командуванням €.А.!{овпака 1

€.Б.Рушпсва.

А.!{.!!шм6ал

)/ с|чн| 1942 року |!утивльщина
зустр!тала партизанське з'сднання.
1{овпак!вц| 1швидко м|няли м1оце

розташування' завдаючи г|тлер|вцям
в1днутншх уАар|в. 3а нас перебування на
|{ривльськ|й земл1 партизани зд!йснили
чим€шо вд?1лих бойових операш1й, сереА
яктпс { знаменитий Бесел!вський б|й.

Б|дчРаючи 3роста}очу небезпеку
в1д партизанських д|й, г!тлер!вське
командування вир|тпило кинути на
боротьбу проти партизан|в 105-ту

угорську сщ1лецьц лив1з|ю.
){' прилегле до €лоутських л|с|в

велике село,{убовин1 (ролевешького

району ковпак|вц! всцпили 22 лютого
1942 ро\у, напередодн| 24-1 р|зним|
9ервоно? Арм1|. Б|дзначити свято
вир1тпили парадом' А коли розв{дка
донесла про задум мадяр нав'язати
партизанам б|й6:|ля,[убовин!в, що з ряду
причин було |м невиг!дно, парад
вир!плттли використати 1 д:я дезор|ентап||
противника. [{артизани проходи]1и повз

щибуту дек|лька раз|в. ?ака хищ|сть
удалася: фатшисти не наважилися
наступати на ,{убович|' [а було
зрозум1ло, що бото не уникнути. !
по{пуках м1сця для нього к0мандування
зупинило св!й погляд на сел! Беселому
1 !1алигиттоького району.

26 лютого заг|н вступив у 8еселе.
|{очалась п|дготовка до бою. Ёалвен[р
наступного дня стало в|домо, що
противник п|дтяцс до 8еселого в|йська
з [{утивля та }ухова | мае нам|р ото-
чити парти3ан1в. !{омандування з'една-
ння в|ддало гтаказ зайняти кругову
оборону.

1а основним у задум| партизан1в
була орган1зац!я зас!дки в л1с|, за п1втора-

два к|лометри на п|вн1ч в1д Беселого. 8
зас1дщ послали 1{онотопський заг|н п1д

командуванн ям Басиля [{орфир|г1овияа
1{очемазова, п!дкр|плений групою
щтив']б1н на чол| з Андр1см 1{алиновтдчем

!-{имбалом.
28 лтотого 1942роч, п|сля поцжно|

артп|дготовки, мацяр'1 силами одного
батальйону повели насцп на с. Беселе 1

оточили його. у розпал1 бою
партизанська зас1дка завдалаворогов1

удару з тилу' {я атака внесла пан|ку
серед фашлист|в 1 змусила !х повернути
н€вад.

Б1й щивав бйьтпе десяти годин 1на
ощемих д|лянках г!артизансько| оборони
частопереходив у рукопа1пнийпое-
динок. Ёезважаючи на нестачу збро|, на
переважаюи| си]|'7 противника'
партизани здобули перемогу у сел1
Беселому.

|{|д час бою угорський гарн1зон
втратив литце вбитими до 1|]естисот
полов1к, велику к|льк|сть озброення |

боеприпас|в. ||риному фаплистам
д|оталося не т|льки в|д партизанських

цль, але й в|д <генерала Р1оро3а). Б бою
загинули 11 партизан!в, 13 нолов|к
отрим€}ли пораненн'1' в тому нисл1 був
тяжко поранений у голову ком|сар
€.8.Рулнсв. (оли €емена Басильовича
занесли до хати санчастини' облттччя в

нього з€шив€ша кров. Ёад|я 1(азимир!вна

Р1аевська з пом|чницями надали йому
медичну допомогу' але самопочуття

РуАнсва пог!ртпувалось.

3годом стало зрозум|ло, що
поранення вимагае негайного вщу{анн'1

досв|двеного х|ррга. ,{|зналгтся' що у
[утор|-1м1ихайл|вському е иудовий
х!рург.Але там стояв н!мецький гарн|зон
1 було повно пол1ц|]. |{ереодягнен| у
н1мецьку форму лартиза1{и привезли
л|каря до хворого у са|1ях, накрив1]-|и

килимом. {1рург уважно оп1янув рану
та сказав, цо хворого л!цють щавильно
| в|н скоро одужае. ?а все ж заборонив
доякий нас РуАневу розмовляти:
к Бчтцптаесь п11са1пц 3апцскц, як
Беупховен >. Ёаступно| нои| л|каря було

доставлено додому' 1од1 хс Рад1й, отар-

8.11.|(очемазов

лпий син ком1сара, вмовив батька
забрати до 3агону мати ,{омн|к1ло

,(анил1втту та семир1нного брата }Фрка,
як| переховувалися у родич1в.,{ружина
дош1ядала €емена Басильовича увесь
час, докив1н не одужав.

} бото 28 лотого1942 роц ковпак|вц!

впер1ше нав' я3ал|1 потуя(ному в1йсь-
ково}ц гар н1зощ щотивн и ка сво| уъаови
1 завдали йошгу серйозно|поразки, а б|йтц1

та командири проявили виняткову
ст! йк!сть, самов!ддан|сть ! мужн!сть.

||ророиими в|4явилися слова ком|-
сара'. "Ёу, товаритш1 дорог|, битися
6удемо так, щоб пот1м п|сн1 сп|вали про
село Беселе''' Б!дважтштй партизан' поет
1 журнал1ст |{илип РуАь склав пер1пу

п|снто про партизан1в, де йдеться також
про 8есел1вський б|й:

3гадаем сьогодн!, товаритшу м!й,

[{ро той переможний 8есел1вський б1й:

9к скотшений нами загарбтптцький полк,

}1ав|ки в сн|гу на мороз| замовк...

вгсвл!вську1й Б1'л
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||утивльтциг:а зав}(ди
с']]авилась мужн!м и та
ом|.гпивими л{одьми. 3а бойов|
заслуги в роки Белико|
Б|тчизллягло| в1йни в|с|м

уролжегтц!в райотту були
уАостоегт1 зваЁ|ня [ероя
Радя гтського €отозу.,{о плеяди
во|гх1в, як! гтрославили }!аш|

край, г:ш:е>т<и'х'ь танк|ст, гварл!|

лейте*лант Басиль |ваглович
]1риходцев.

Ёародився Баси.тгь [!рихо-
дцев ]4 л|отого 1921 рокувсел!
\бер |1утивльського пов!ту
(нин| в ме)ках м1ста |{утивль),

у селягтськ|й родитт!. []!сля
зак|:тчення ц 1938 р.) семи-

р1нтло| школи працтовав у
м!сшевому колгосп!.

1940 року його було при-
звано до 9ервоно| Арм!|.
]]ак1нчив полкову. 1пк0лу
молодих командир!в. 1(оли
г1очалася 8елика 31тчизт:яна
в1йг:а Басиля при3|1ачили
кома|]диром танка. 3годом
кома|!дував танковим взво-
дом, та| ! |(ово|о ро'го(о.

€вос перпле бойове хре-
щен}1я 8асиль 1ванович
одер)](ав у нервн1 1941 року.
Бя<е в пертших боях з ворогом
молодий танк1ст вияв\7в
мух<н|сть ! глоказав високу
майстертл|сть. 9 .ттипн| 1941

рощ л|тониу склад| п|дрозд|лу
при прорив! оборони проти-
вника на р1нц| йолонна, танк
|{риходцева з ходу здолав
водну г{ере!шкоду ! в район[
населеного пу!|кту 8еликий
[окмак 3апор|зько| област!
зтгищив близьг<о ста г|тлер|вц1в'

п'ять кулемет[в, дев'ять гарм€ш.

|1!зн|ше Басиль }}4вагтович

так 3гадував про той 61й:

к||еред артилер1йськото
п1дготовкото на1п танк зайняв
бойову позиц|го поблизу
р!нки. €тояли довго. (оли
п|хота п!тпла в наступ' м|й танк
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!1 п|дтримував. Р1халися на
велик|й швидкост1. [ !тлер!вг|!

в|дкрили вогонь. 3а гарматото
був- [|авло |{{инкаренко.
Б!дм|нтто стр!ляв. |{!дбив дв1

фатпистськ1 гармати. 8од!й
€емен Б1лий мо[ команди
розум|в з п!вслова. 1{оли ви:
йтлли тта висоту ми знищу-
ва]|и там усо, що потрапляло
п1д гусетпиш|...>

8.!. [7риходцев
Б |дважно во|овав [1рихол-

цев п|д €тал|нградом, }|а

\4амаевому курган|. 1ри
доби, отонегтий г|тлер[вцями,
бився еп<|паж його танка, зни-

щив1]]и не один десяток
фатпист|в.

...!тшов 1944 р1к' } склад|
в|йськ 1:го !кра!ь1ського
фрон|у з безперервними 1

вая<кийи боями просувався
на зах|д 1-г| окремий
гвард1иськии танковии полк, у
якому служив гварл!|
лейтенант Б.1.[!риходцев. 29
березня група радянських
танк!в атакув€ша ворога в сел!
йар'ян[вц! |мельницько|
област!. } розпал бото танк
|[риходцева потрапив п!д
вогонь добре замасковано|
:т|мецько| протитанково| гар_
мати. (оманлир бойово| ма-
1пини' маневруючи п!д об-
стр!лом, вияву!.в позиц|то
вороя{их артилерист|в. [|т-
лер|вц1 зас|ли в одному з

сара!в' [{ертшим же постр!лом
гармату супротивник{ було
знишено.

! розпал бого Басиль
[!рихоАшев пом!тив, якоди!| 3

радянських танк!в зайъ|явся
вогнем. Б!н гтегайно ро3ве_
рнув сво]о ма1пину ! виругпив
|{а допомогу ек!па>х<у який
потрапив у б!пх. Ризикугоии
)киттям' п1д силь:лим вогглем

противника' таг:к!сти взяли тта

буксир пала[очу маш-тину |

в|дтягттули !1 в укриття. 1ам
[|рихоАшев | його б!йц1
|швидко загаси'[и полум'я.
Рк!паж було врятовано'

Ёасцп::ого дгпя танков|
п|дрозд|ли знову Бсцпили в
запеклий б1й, цього разу - за
село €мотричевська €лобода
{,мельницько!: област|.' |{ро-
суванн1о вперед заважав
вогонь протитанково| гармати
г1'глер!вц|в. [ варА|| лейтенант
[1риходцев }|ака3ав ек!пажу
оо|ити || з Флангу 1 знищити.
1анк|сти об!йшли ворожу
позиц[то | в|дкрили приц!льний
в.огонь. Фатпист|в, разом з

гарматою' було зглищено.
1{омандир танка 1-го

гварл|йського окремого та[{-

кового полц' гварА!| лейтегтаг:т

Б.1.||риходцев'у боях з 28 по
3 1 березня 1944 року в район!
м|ста (ам'янець-[{од1льський

{,мельнтд]ько| област1, у склад|
ек|пажу знищив близько 200
г1тлер|вц1в, один танк, ш!сть
протитанкових гармац три
м|номети, п|втора десятка
кулемет!в, б|льш-пе десятка
автомашин ворога.

}казом |!резид!| Берховнот
Ради €Р€Р в|д24 травня 1944

року за зразк0ве виконання
бойових завда}1ь 1 виявлон!
при цьому мужн1сть ! геро!зм

у, боротьб| з н1мецько-
фагшистськими загарбника-
ми' гварА|| лейтенанту

[!риходцеву Бастшлло |вано-
вичу присвосно звання [ероя
Радянського (олозу.

Б1дважний танк1ст вотовав
на ||!вденному, 3ах!лтпому'
[тал|нградському' Боро-
незькому ! 1-му }кра|г1ському

фроглтах. 3асиль !ванович
пройшов фроглтовлтми доро-
гами ||ольщи чехословач-
чину, вотовав у Ё1меннин!.
€в|йбойовий :шлях Б. 1. [{ри-
ходцев зак|нчив у Берл1:т!.

Був глагорол>д<ег.лий орде||ами
)1ен!на, [овтнево| Револтоц!|'
Б!тчизняно| в|йни 1 -го сцпеня,
{ервоно| 31рки | багатьма
медш]ями.

3 повоснн1 роки Басиль
{ванович продовжував слу_
жбу в лавах Радянсько|Арм1|.
з 195 1 року п|дполковгтик 8.|.
||рихолшев - у запас!. йсшкав
у м!ст! \4аг'адатт!, пот1м
пере!хав до 9ерг:1вц!в. ||1сля

розпаду Радяттського €о:озу
|!риходцеви витхали до
Рос!йсько| Федерац|]. )(или в

€моленську.'
1996 року в п!д'!зд|булинку

де ме1пкав ветеран, граб!жник
з|рвав 3олоц 3!рку з вост-лного

мундира ветерана. |11сля
такого потряс1ння 8асиль
!ваноБич перен!с три
1нсульти.

[!омер Б.1.|{риходцев 24
червня 2001 року. його
поховано на Братському
кладовищ! м|ста€моленська.
Ёа могил! [ероя встагловлено
пам'ятник з мемор|альним
написом.

1м'я славетного земляка
золотими л|терами вписане в

1стор!то ||утивльщигти. Ёин [ш-
н1 покол!ння путивля!| 1{е

забули свого героя. його
г1ортрет вм1щений в ексгто-
зиш|| красзнавчого му3ею, а

також на .{о,гшп| 
-потшани 

в

шентр! [{ути$я.
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3вмл ЁвлАсн ики пути вл ьського пов|ту
дРуго1 половини х!х стол|ття

фя |стор|[ дворянського
стану вони важлив1 тим' що з
них був утворений стан
однодворц|в, до якого у )(!1|1
ст. перейш:ло бацато !ворян,
як| б1>кали зв|льнитися в|д
с.тужби. Фстанн!м в )0{ ст.

було надано право доводити
свос дворянство в|йсько-
вою с.тужбою. Багата
чорно-земом земля
тачудов1 природн1

умови сприяли
розвитку с|льсь-
кого. гоопода-
рства в пов|т1,
яке вплинуло'
зокрема, | на

розвиток прим|-
ськто< садиб.

1861 р1к зы1и- ,: ,: ,,;!

!цаеться пам'ят-
ним- 19л:отого було
оголо!цено розпорядження
9ряду про зв!льнення селян з

щ!паштва. Б одному з в!рш|в,

складених в ту Аобу, так
говорилося про селянську
реформу:

Фтпуотили крестьян на свободу
,{евятнадцатого февраля,
'1олько землю не д?ши народу -
Бот вам милоёть дворян и царя.

|!1сля оелянсвко| реформи
пом!щицьке землеволод|ння
зберегло свое пров|дне
значення в ащарному сектор|
економ1ки. 3адагттдци на 1867

р|к селянам [1утивльського
пов!ту належало 110 тисяч
десятин земл1, а пом1щикам
125 тисяч'

3г!дно з матер!алами
}1ертшого загально[о перепи_

су населе!{!{'! Рос!йсько| |мпе-

р!|за 1897р. у |!щивльському
пов|т| нал|нув[шося 160 тисяч
жител!в (пля пор1внят{ня: в
сучасному |[утивльському

район! зараз (о1нень 2011р')
меулкае29723 ос1б, в |[утивл! -

16450). Б самому ж |[утивл!,
за тим переписом' прожив3шо

9 тисяч.3 кйькост| населення'
яке мешкало в м|ст!, 4507о

складали м|щани, 42% -

оеляни, решта 13% - лухо-

венство, купецтво' м1ська
|нтел1генц1я. 8 межах м|ста
г{роживало тако)к спадкових
дворян 61 нолов1к, у ш|лому в
пов1т1|хбуло 808.

у 2-й половин1 )0{ ст. в
|1утивльському пов1т! нара-
ховувалось майже 900 с|л,

селищ' хутор1в, що
об'сАщвались у299
с|льських громад'
Ёайб|льгшими се-
лами були: Боне-
нки, 1{озацьке,
Белике Ёеплю-
еве' Буринь,
Б'язове, 1(рупе_

|{Б, (венкине,
*:":'111алигине, }{ова

€лобода. .)1инове.

1,,, ;. ., ., 3 кожному з яких'',.. ме|цк'шо в|д 3 до 5

тисяч ос1б.

,{о середтшти {1!, стол1ття в

р|зних волостях пов1ту було
багато порелогових земель.
Б|льтша частина селян знахо_

ду|лася в залежност! в!д
м1сцевих пан|в. 1ак, генер€ш_

фельдмаршал' князь Флек_
сандр 1вановин (1815_1879 рр.)
та його брат генерал _ ад'ю-
тант' князь 8олодимир

1ванович ( 1817 _ 1875 рр.)
Барятинськ! мали в

|[утивльському пов|т| 25 тисян
десятин зёмл! | майже 20 тиояч

д/ш селян.
€еред 1нцлих крупних

землевласник|в особливо
вид|лялись: колезький асесор
дндр1й [ванович !ьвов, який
мав'в одн!й т!льки }(озача-

ноьк|й волост| 2958 десятин
земл!; в }(рупецьк|й - 447
десятин' в Рев'якинськ1й - 361

десятину.
{ензов| дворяци .[{ьвови в

добу визволення селян з
кр1паштва мали в |{ути-
вльському пов!т| понад6 тисяч

десятин. [{| земл1 .}1ьвови
одержували !менними нака-
зами |осуАар!в рос!йськшх за

ратну доблесть та |н:шу

,,государеву" службу в [!{-
)(9!1 ст. Розк!гшний двопо-
верховий буАинок-палаш
пом1щика - землевпасника
А.1..]1ьвова знаходився на
високому пагорб|, поблизу
}у1овчансько го монастиря.
його зруйнували за

раАянськло< нас!в'

Ау|аеток А.|. ]ьвова

3нанну роль в житт| |[ути-
вльського пов1ц 2_| половини
[1{, ст. в|д|гравала династ|я
9ерепових. } одному т!льки
арх1вному документ| за 1884

р1к можна знайти |7 предста-
в!:ик|в - нос!Б цього щ1звища.
(1ерепови _ землевласники'
пом!щики, щойадськ| д|яч|.
Ёа |[утивльшин! р|д щосте-
жуеться з {!11 ст.. Ёайб1льцл
вагомий внесок у розвиток
[1утивля доклали йикола
йихайлович, .}1еонт1й йико-
лайович та (ирило /[еонт|-
йовин 9ерепови. 1ак' йукола
йихайлович був статським

радником' |892р. - почесним
ми|эовим суддею |[утивль-
ського пов|ту, 1895 - в!н
предводитель дворянства
|!утивльського пов|щ 1913 *
земський -начальник 

. 3:|
ооооооооо

8 центр! - герб княз!в
Барятннських

11рошес скпадання земле-
волод!ння у ||утивльському
пов|т! |(урсько| цберн|| мав
сво[ спешиф|чн| особливост|.
1|{е в !,!1_ ху11ст. ||утивль
набув знанен|тя прикс|рдонно]
окра|ни на п!вдн1 йосковсько|
держави. |[очаток пом|сного
землеволод1ння в кра| був
нерозривно пов'{заний з
перебуАовою станично| та
сторожово| с.гужби внасл!док

руйнув6ння старого феодал ь-
ного обронного та посадсь-
кого земпеволод|ння. 3ростан-
ня пом1сного землеволод|ння
затримува.,|ося до 60-х рок|в
}[| ст. нерез пост!йну загрозу
наб1г!в ?римоьких татар |

почало п1дн1матися ли|ше з
70-х рок!в цього стол|ття, коли

рос!йський уряд з оборонною
мето.ю проти татар став
сприяти заселе!{н|о кдй1<ого

поля) та посиленню тут
военно-сторожово| служби,
закр1плююни свою владу.
Бизначальною становою
групою в ща| стас служивий
ётан"

|[редставники служивого
люду в!лносились як до
нижчо[ категор|| - сщ|льц|в,

щ:пкар|в, з яких ск,1ад€шись

полки' так 1 до розрящ кдетей
боярскиш. '

€луж6а на користь держави
д;я них була обов'язково:о, за

це с.тужив| ]1юди ощимува.,1и
землю | шодв|р'я.



д1льниц1 1дська та
Ёовогоннарська волост| з

центром в с.8ощинине).
Розробляв крейдяний к{ере-
повський кар'ер> у сел|
[орки. й.й.9ерепов мав 400
десятин зем.т|! у йикола|вськ1й
волост!, великий маеток у
|{утивл!' а також садибу в
с. Бощинине. Ёа ко:шти йико_
ли \4ихайловина збуАовано в

цьому сел| церкву 9сп|ння
|{ресвято| Богородиц1.

€ин йиколи 1\4ихайловича
- ]1еонт1й йиколайовин був
статським радником. [ив у
|{утивл1. з 1884 року _
земський начальник 1_т

д|льниц| (Буринська, |1опо-
вослоб1дська, (озананська та
[рузнанська волост| ); 1909 р._ член наглядово| ради
|{утивльсько] ж1ночо] г!мназ|]
!м. €фросин1|.{,рославни; 1 91 3

- предводитель дворянства
|{утивльського пов1ч. }{аго-

роджений орденом €вятого
€тан|штава 11 сцпетш. €тартлшай

син .}!еонт!я Р1иколайовича _
|{ирило }{еонт|йович мав чин
генерал-майора. Ёа 1884 р1к
був землевласником у
дек|лькох Ёол6стях |{утивль-
ськог{), пов|ц.

Булинок, в якому зараз
знаходиться красзнавнцй
музей _ ф|л!я ,{ержавного
|сторико-культурного запо-
в|дника у м. |{ривл1 (зведегшай

1914 р.), н€шежав пом!щику
3асилю 8|тал|*овичу 9ере-
пову та його Аружин! Флен!
]у1икола]вн|. Б асттль {ерепов -

син Б1тал1я 1вановина,
в!дставного м айора з (мунди-

ром та регал!ями>. його
донька _ йарй Бастшт1вна була

дружино}0 1{..{,. Баумана.
|{|сля бйьтповицького перево-

роту у цьому булинку
м!стидися районн| ком|тети
вкп(б)у (згодом _ (|!} ) та
лксму

,{о нисла крупних земле-
власник|в належав натой час |

€тепан Федоровття Апракс1н,
граф, л|кар за фахом. його
земл1 знаходттлись у Буринсь-
к1й волост! - 1549 десятин в

таких починках' як 9елищеве,
|![ил1вка, €лен!вка, в се.т11

Бринь.
[о перел|ц щ1звиш в[домих

[раф м.о. 7олстой 3
друэкиною |-.!. 7олстою та
снном 0лександром

землевласникБ [{утив"ттьщини
в1дносився | р!д [олстих _
в|домих | значних предста-
вник|в дворянства Рос|йсько|
1мпер1!. 3 цього роАу особли-
ву увац привертае п0дружжя

- гРаф йикола Флексан_
дрови!{ [олстой ( 1765_1816

рр.) ' 
його дружина, щафиня

[ анна 1ван|в на (| 7 1 4 - 1 825 рр,)
та |х д1ти- син Флександр
(1795- 1 866 рр.) 1 донька |{ате-

рина (1789-1870 рр.), як| мали

у |1утивльському пов|т|
близько 4 тисяи десятинземл!.
Б1днуваюии |тередчасну
смерть' граф Ф.|т1.1олстой у
1865 рош1 [ередав земл| дач|
села Бсгощ1 (рупецько!
волост1 у власн|сть Бего-
щансько| с!льоько| щомади.

3нанщ роль в житт| |_!ргвлтя

в1д|щавали у лруг|й половин|
!|{, ст. ! графи [_олов!ни.
||р|звише |-олов!них просте-
х(уеться в |!утивльському
пов|т| ще з {!11ст. 1ак, у 1625

роц! воеводою у м. |{утивл1

бр |олов1н Флекс|й 1ванович.

у х1х ст. в |{утивл1 мецлкала

Аинаст|я граф|в [олов1них :

Басиль 1ванович (|796-|845

рр.), 1ван [вановттт ( 1 802-1887

рр.), Ёиканлр 1вановртч (1832-
1914 рр.), }'тштя 1ванович (1828-
1899 рр.), Ёолодтшлщ |вановии
(|852-19з2рр').

1.1. [олов1н у 1882 р' - г{оче-

рний мировий суддя [{утивль-
ського пов1ц, нагороджений
орденом €вятого Болод}пу1ща

4 сцпеня. Болод|в землями у
8еликонсгшшоевськ!й волост| _
134 1 дес., в |{оповослоб!дськ1й

_ 1125 дес. Б сел1 8елике
Ёспл.+осве мав великий масток
з господарськими прим! -

щеннями. Б1н доводився
батьком 3олодимиру [оло-
в!ну'

8лаониками багатьох оотен
десятин земл| були в
|{утивльському пов|т| пом1-

щики [амал1| - Флександр,
йтткола | йихайло [авртало-
вич! та син &1иколи - {ван. Б
осшовному !х землеволод|ння
знаходились у 1{лепальськ1й
волост|. €л|д зауважити' що
йикола[аврилови!{ у 1895 р.
був колезьким реестратором.

Р1д 1ерещенк|в набув слави
на |!утйвльськ1й земл! як
землевласники' цукровиро_
бники' благод!йники. 1-{е була
одна з найв|дом1тцшх династ|й
меценат!в, ф!лантроп1в в
)/кра|н!. 3нанну роль з родини
1ерешенк!в в1д!гравав у 2-й
пол. {0( ст. на ||утивльщин|
Фед|рАртемовин * син Арте-
м|я {ковича, брат йиколи 1

€емена. Ф.А.1ерешенко дуже
п|дтримував у б!льтшост1 бла-
год!йних заход|в свого брата
йиколу. йав у |{утивльсь-
кому пов1т! 5269 десягтшт земл1.

[.0. ||]ечков

3емлевдасник [еорг|й
Флекс|йович [|!енков р!йтшов
в 1стор|ю |!утивльщини як
державний д1ян, член
,{ержавно|,[уми Рос!] 3-го та
4-го скликань, титулярний

радник. Ёародився 1856 р. у
|[утивл!' в родин| тицлярного
радника. 3ак|нчив л!цей
(есаревина йиколи та
:оридинний факультет
йосковського ун|верситец.
Фбирався до,{ержавно| !уми
в|д |{утивльського пов1ту,
працював у ком1с|ях 1з зако-
нодавч|о( щопозиш!й та старо-
обрядницьких питань. мав
1000 десятин земл1у Болин-

цевськ|й' ||оповослоб|дськ1й,
повослоо|дськ1и волостях.
|{еред обран1{'1м до [ержавно!
,{уми працював пов|товим та
губернським гласним' поче_
сним мировим суддею.

Батькам [.Ф. [11ечкова _
Флекс1ю Феодос|йовичу та
€лизавет1 €гор1вн1 н,шежали
248\ дес. земл1 в Ёово-
слоб1дськ|й та ||оповосло-
б|дськ|й волостях. Р|д 1[|ечко-
вих в1домий ще з {!11 ст. 9
1680 р. ттар Фед1р Флекс1йович
за утасть у в|йн1 з 1щеиииното
пожалував 11[енкову 1вану
Богдановиту села !{ариж| та
)1тобим|вку |{утивльського
пов1ц. Ёа ц1й вотнин| було
засновано село |1[енков1 |ори
(зараз село [1рки |{утивль-
ського району).

1з роду пер1цого пом1щика
села [1рок !.Б.|[1ечкова напе-

редодн1 ревотпоц{йних под|й в
Рос|| найб1ль!пе прославився
в|дставний ш:табс-кап!тан,
крупний заводчик та пом|щик
|!етро [{етровии 1]-1ечков.
Ёародився в!н 1835 р. в сел|
1|1ечков1 [ори.3ак|нтив з в!д-
знакою Рильську класичну
г!мназБ' Ёавчався в |{етербу-

рзьк0му кадетоькому коршус1,
пот|м брав расть у (рллтлськ|й

в1йн| 1 853_1 856 рр., за що був
нагороджений'темно-брон_
зово1о мед;}'тп|о. [{|сля поран-
ення п|шов у в|дставку в иин|
ц.:табс-кап!тана. Фселився в
11[ечкових [орах | став займа_
тися п|дприемницькото д!яль_
н1стло по розробц1 крейдових

родовищ.
з 1в95 р.' завдяки кло-

потанням |{.|{. 1!_1енкова,
поч?ша функц|онувати зал|з-
ниця з| станц1сю к11!ечк1в

роз'|зА> на л1н!] к8оропсба-
{щ|р-йто<айлБськиб.

[{1дсумов1тоти досл|джене,
можна ск€вати' що це не пов-
ний перел1к земдевласник1в.
[оловне, що вд[шося з1брати
ц1нний матер|ал що частищ
населення' яку' на жаль,
протягом багатьох десятил|ть
не згадув!ши' Адже серед н}тх

були справжн! патр1оти, як1

зробили вагомий внесок у
розвиток |{угтвгтьського кр€|ю.

Флена !!спьосллк1на,
н щковшй сп!вр об!гпншк,\|Ё3
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Боиов! нАгоРоди сРсР
1. Фрлетт бойового к{ервоного [{рапорш (|з ср|бла) було

запроваджено 16 вересня 1918 року. 30 вересня цього року
вцвк прийняв р1шення нагородити 8.1{.Блтохера орденом

к{{ёрвоного ! {рапора РРФсР) ш9 1 3а (ур.}льський пох|д>, коли

заг!н п]д його командуванням пройтшов тилами б|логварл1йш|в

п!втори тисяч| к!лощетр1в ] об'сднався з осн0вцими силами

9ервоно1 Арм!|.
' 2. Фрлен Б|тчизняно| в1йни було запроваджено

й'.'','''' || резид:] 8Р с Рс Р 20 трав| !я | 942 року.|1ерш ими

цо нагороди 1;редставлен! радянськ1 артилеристи .2нервня 1942

року Аев?ять во[гт|в-артилерист|в 32-го [варп|йського
артилер!йського подку стали кавалерами орденаБ|тчизттяно|

в!йни.

Фрленом 8!тчизттяно|в!й;и 1-го сцпеня 1х[э1 нагороджено

кап]тана {.{'1{рикл1я(посмертно). 1]ей орден було врунено також

його бойовим товарищам - молод1шому пол|труку 1.1{.€таценко

та стар1пому серя{ашц Ф.Б.€м|рнову як| в боях п!д {арковом
протягом двох дн]в влас|{оручно п1дбили дек1лька танк[в та

бронема:шин ворога. ,{о реи|, нагорода в род1,тт{у кап!тана

1.1.1(рикл!я потрапила, на х{а.]ть' ли1ше у 1971 рон1. Фрденом 1{-

го ступеня 1х[э1 (посмертно) було }1агороджено стар111ого

пейтенанта [|'А.Ражк|на. Фрлен 8|тнизняно|в{йни 11-го ст1пеня

було врунено ш1стьом во1н"ам того }к артилер!йського
п !дрозд!щ: сер}кантам €.}.)(арко. й. !-. Ё см ф !ру. [. Б.Ёесте-

р е}1ч' рядовим \{. {. [ригорьеву Ф. 1.1{улегтт1то, !. [1. [{етро ;шу.

Фсоблив|сть орАена 8|тнизнятто| в1йни полягас в тому_щ0

через десятки рок!в п|сля зак[нчет:гтя в[йгли в!дновилось його

виготовлення | масове нагород}кен1{я - до дня 40-р|ння

|{еремоги його було вручено вс|м фротттовикаш{.

3. Фрлен €уворова трьох ступетт1в запровад}кено

|[остановото |1резид1| БР сРсР 29 липня 1942 року. |{ертшим

кавалером ордена €уворова 1-го ступеня (з платингт) став

маршал €Р€Р [.(.)1(уков за битву п!д йосквого.
(ома::дир 24-го танкового корпусу генерал-лейтегтант

Б.й.Баданов _ першиЁп кавалер ордена €уворова !!-го сцпегля.

ФрАеном €уворова {1{-го отупеня пер1шим нагород}т{ено

майора 3.Ё.[аран!на 3 лютого !943 року'
4. Фрден Ботпана !мольницького було засгтовано 10 кв!тня

19-13 року.
[1ерш:им кавалером став командуюний 12-по арп:!с:о

генерал_мат!ор 0"1.[анилов за визволення м|ста 3апор}ют(я.

8рлен 11_го ступеня 1т[я1 отримав командир саперного

батальйону майор Б.8.1арасенко за наведення лереправи

нерез ,[н|про. Фрлен {1-го ступе:тя ]ч[р2 саме за цто операц[то

одержав кома}1дир стр|лецько? бригади п|дполковътик

|.Ф.(апщн.
8перш;е орде!{ом 11{-го ступеня натородкено заступника

командира батальйону лейтенанта 1.[.Риб!на'

1стоР1я одного тгкспонАтА
@лена
Ба0ул!на,,
головний
збер|ган
фонд!в ,[|(3

){' фондах [ер>кавного 1сторико-

культурного запов1дника збер|гатоться

тисяч! ц!кавих музейглих предмет|в, кожен

3 яких несе в соб| |стор|то лтодини, м!ста,

епохи тощо. €еред них багато нагород*
орлен!в та медалей, яким и 6ули
нагороджен| унас.гтики Б елико|
3!тчизняно| в!йни, партизани нашого

крато. Ёа жаль' в колекц|] запов|дника

май>ке немае. нагород, як| б розкривали
!нттту' ворогу]очу, сторону в1йни -
н!ме(ьк}.

у 2008 рош! ло фонд!в [| (3 потрапив

р|дк!сний та ц|кавий ексг{онат - орден

3ал[зного хреста 2-го класу,
затверджений 1 вересня 1939 року. }{им

нагор0дя{увався особистий склад
вермахтута парт!йних орган|зац1й за

проявлен| хоробр|сть та геро}зм в окремо

взятому бойовому еп!зод! у роки [руго|
ов1товой в1йни' Биготовлений хрест
с}$]адався 3 щьох частин:. зал1зно1 основи'

лицьово| та зовн|ш:ньо1 рамок. Фправа

виготовлена з <н!мецького ср!бла>
(сплаву м!л!. шинку ! н|кел:о) або т!льки з

цинку ос|{0ва - з чистого зал1за. {рест
мав м!н!атторну свастику, яка

розм1щувалась в центр| сходження
промен|в. Ёа нижньому промен|
вибитий р1к заснування нагороди -
к1939>. Фрлен носився зл!ва на червоно-

о1ло-чорн1и стр1чц1' яка просувалася
кр|зь другу петельку мундира.

|-{им хрестом нагород}(ували також

громадян окупованих щатн, як| во}овали

на боц| фатшистсько| Ё|меччини.
3агальна к|льк|сть нагороджених
складала понад 3 м!льйони ос!б, серел

яких було 39 ж|нок.

Ёаймолодшим з представлених до

3ал|зного хреста 2-го тотасу був 12_р1нний

Альфред 3ек, який 6равРасть в

боях б|ля р{нки 0лер у березтт| 1945 року
його наго-

роджено за

спас]ння \2
н|мецьких
солдат|в, яких

в1н вряцвав з-

п!д обстр|лу

1м'я вла-

сника ордену

з али1ши]то с я

нев|доме.-Ёа
жаль, | стан збереження експонату
неповний: рамки хреста роз'еднан!,
написи та зображення втранен|. поверхня

покрита 1ржело. Але орАен ! не м]г
зберегтися краще, тому що досить
тривалий час знаходився п!д шаром

земл|. 3авдяки небайду>ким до |стор[|

на1шого кра1о л1одям, нагорода

фатшистсько| Ё{меччини - 3ап|зт+ий хрест

2-го класу, що цотрапив до фонд1в
запов!дника, у подсш{ьтшошту зттайде свос

м|сце в музейн!й експозиц!|.
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} б1бл!отец! та фондах
.[ерэкав пл о го !стори ко-
культур!{ого запов!дтхика у
м. ||утивл! збер!га;оться
спогад[| | фотопортрет
л!од[| |! и !!ад3вгхна йпл о| дол |,

урод)ке|1ця села Болоки-
гихле _ Басиля Аплдр1г!овина
Бойтеттка, в!домого укра_
[ллського сп1вака 1 педа-
гога' 3аслуя{е!|ого артиста
уРсР.

1113) с[н:*я 1881 року в сел! Болокититте у багатод|тн1й родин|
Бойтенк!в пародився хлопчик' }1азва-лти його Басгътьком. Ё1хто
тод1 но м1г уявити, що народився справ>кн!й таланъ доля якого
у подал'ь1пому перес|неться з л1одьми ) яким'1пи11]ався увесь
св1т. },лопчик на в!дм!нно зак1нчив початкову 1пколу. €п!вав у
с!льському хор|, яким, на запро11]ення пана \4июла1шевського'
керував внений регеттт |з в]домого в (иев| хору 1{ал|ллевського'
Бчитися би Басильков1 й дал|, але в с|м'| бракувало гротпей.
'1-ому в десять рок1в його в!ддали у ттайми. ! хто знае, як у
1]0даль1т:ому склалося б життя п'ятнадцятир!нного }онака' коли
б до села не при|хав |з [{етербурга його двотор!дний стартший
брат \4ттхайло 3акогтайко, який сп!вав у хор1 Архангельського.
[аме в|н углед{в талант тоно| душт1 ! забрав з с0бото п!длт|тка до
столиц|.

[{ри|хавгши до |{етербурга, 3акопайко вла1пцвав Басиля
працтовати-в лрукарн|. 1ам хлопець познайомився з творами
Ф.\:1.[орькоцо. 3 бракованих в|дбитк!в стор|т.:ок жад1бттий до
знагть 8ойтенко з|брав для себе одну !з книжок видатного
письменника. 9итання дуя<е захопило його. Але лтобов до сп|ву
' справжнього його захоплення' г1ереважувала ча1цу терез|в.

||рацювати в дру$арн1 було дуже ва)кко. 3а дванадцяти-
годинну роботу Басиль отримував м!зерну платнто. }{ив разом
3 братом в крих!тн|й к1мнат1. 3айвих щотпей не було. Але щоб
потрапити на концерт класично| музики або в театр, вони
в!ддавали все, що м€ши. А венорами лтобили сп1вати.

1]{ир!, майстерно виконан! Бойтенком народн! п|сн1
привернули увагу артиста йар11нського театру ошери ! балец
й'Ф.\4аркевина, який жив неподал1к. 1тод| в1доштий сп]вак
виявив бажання займатиояз хлопцями. )/чнями в1н з алит]7ився
задоволений.

1902р. в|дбувся пертший публ|нний виступ Басттля Бойтенка,
який влаш:тували сестри }\:1енжинськ| на користь сир1т.
Акомпанував !оному сп!ваков! Р1икола €вгенович Бурен1н.
|{от|м музикант дуже багато прид|ляв уваги обдаровано\4у
тонаков!. Б1тт же познайомив Бойтенка з в|домото родиною
6тасових, в булинку яких не раз побували 1.}Ф.Рсп!н,
8.\4.[орький, Ф.{.11{аляп|н, Ф'\4.[лазу:тов та |ттгш|.

|1ознайомив1цися з Ф.{.€тасовото, Басиль активно
вкл10чився в п!дп1льну револлоц|йну роботу'

|{1сля шод|й 9 с1чня 1905 року в [{етербурз|, багато со-
ц!ал-демократ|в вимутшен| були ем1грувати з Рос!|. [{окинув

Батьк|вщину ] Б.А'Б ойтеттко. ! Ф! ттлянд|| Басиль Аттдр; йови.,
зупинився в готел| <Фетт|а>. саме в цьому готел[займав номер
1 Ф.]т4.[орький з дружиното. |{ертпого )к вечора Бойтегтка
представ или великому письметтников|'

|[овернувтшись до [{етербурга, Басиль Андр|йович
продовжував навчатися сп|ву. 1 9 1 1 року [орький запросив до
себе на остр|в 1{апр|, де в!н знаходився 11ав!дпонинку родигу
Брен!нггх. 1| запропонувализд]йснити цто подорож | Бог'!тенц.
Басиль Андр|йович з рад[стло погодився' адже в]гт давно мр1яв
побувати в,1тал|}, особливо в \4|лан| - оперн!й столиц1 св!ту. {

ось це в|дбулося! його прослухав з}{аменитий сп1вак !з <.]1а

€кала> ,(жузеппе Фксол1а ] дав пораду серйозтто виитися сп[ву.
Б театр| к.|{а €кала> на той час сп!вав 1||аляп1н. Бойтегхко не
щог|ускав я{одного його висцпу. 8еликого сп!вака Басиль
насто зустр1нав на вулицях м]ста 1 гтав|ть в кафе к€альв!но за
сус|дським столиком. Але п|д[йти до кумира Бойтенко не
наважувався.

[{ознайомитись !з Ф. |. 1[1аляп1ним допом!г оди{{ випадок.
1ак, Басиль Андр!йови,: лисцвався з Бурсн!ним !той попросив
його передати 1_[1аляп!ну листа. [овгоон|кувана зустр|н
3ойтенка з велйким сп!ваком в1дбулася на вулиц| \4!лана.
[от!м кумир за[росив його до готел{о. !1лий день тод| вони
провели разом, згаду}очи [{етербурц знайомих, багато з яких,
ви'1вилось' були сп|льттими. Бойтенко вперше засп!вав перед
великим тш1антом. €п|вав невдш]о' хвил}овався. Але Фед1р
!ванович тактовно вказав на помилки, а пот1м порадив: <[олос
с! 1реба вчитися | не втраиати впевненост{ в соб!>.

}сього р!к Басгтль Андр1йовин перебував в !тал!!, але багато
чому навчився. 8же 1 9 12 року в!н з усп|хом витримав коцкурс
! поступив до |{етербурзького театру кйузинна драма)' а
незабаром став пров|дним його артистом. [{|сля
б!льтповицького перевороту Бойтенко брав унасть у
благод1йних концертах. Ёа одному з них був присутн|м
Ф.1.1]-[аляц|н. €тавили сатири!1ну виставу про втечу
3. (еренського. |шаляп!н в|дверто см]явся. |{|сля коттцерц в!н
зайш.тоц за кул|си' подякував артистам. |{]д!йтшовгпи до
3ойтеттка, сказав, що той вдало зображував з себе 1{еренського.
А пот!м уважно придивився до нього | промовив: <Ба! ?ак ми
жз вамизнайом!.'. [1о [тал||>.

19|7 -1919 рр. в [1етроград; знаменитим було тр1о <1{Ф> у
склад! [{. й.){уравленка' Р[.й.3 акопайко та 8.А.Б ойтенка.
Фдного разутр!о запросили до будинку що накронверкськоп[у
проспект| ||етроградсько| сторони' 1ам жив на той час
3.й.[орький. ?ого ж цня. на лрохання письменника, при!хав
| Ф.1.1]_1аляп1ът

Бостаннс 8ойтенко зустр!вся з [орьким 1 920 року' А ста-
л0ся це в0сени' на станц|| (тосно), коли Басиль Андр!йовин
повертався !з р!дного села Болокитине до [|етрограла.

[!ро Ф.й.[орького та Ф.].1]-[аляп|на написано чимало
книжок 1 нового' здаеться, не моя(на додати' 9 коротеньктос
записах Басиля Андр|йовича ми бачимо простоц ! людян|стБ,
яку г1роявили до нього л!оди з великот л|тери, в ]х бажанн]
допомогти' п|дтримати молодий талант. |{| спогади 6ултт' для
видатного сп|вака щастям на все життя.

8легаа /!спьотмк!тао,
н ау к о вшй с п!вр о б!пн шк ! ! !{3

л!1 (3) с!чень _ лютий 2011 р. ..м !ст0 яР0слАвни,, 7

вАсиля войтснкА
в|д дня народження)

щАслив| 3устР|ч|
( до 130 _ р!ччя
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ч АР!внА голкА
тАмАРи лЁвицькот

о 95 _ р|ччя в|д дня на ння
Б експозиц!| |!утивльського красзна-

вчого музек) н1кого не з€ши1цае байду-
тсим барвиста картина |з зображенням
княгин1 9роспавни з| к€лова о полку
1горев1м>. )1ипле уважно придивив{пись'
пом|иае:ш, що картина не пензлем |

фарбото намальована' а голко}о ! нитками
ви!|]ита. Автор картини - 1амара Баси-
лБти.]1евтддька (30.01. 1916 2.\'04.1999 рр')'
заслужений майстер народно| творност|
9Р€Р (звання присвосне 1977 р.)

!ей тв|р майсриня передала ,{ерх<а-
вному |сторико-культурному запов|-
дниц начесть 1 000-р1ння стародавнього
|{утивля, яке в|дзнаналося 1989 рощ.

]Б..[{евицька народилася у м!ст! Б|ло-
п!лл!. 3ахогшен!{'т цдо){(ньо}о ви|шивкою
поч€шося 3 д{тинства. !!е в довоснн| роки
фах!вц| порадили|йузятися за створенн'т
ви|]|иваних хуАожн1х полотен' 3годом
зак!нчила 1{и|вський хуложн!й 1нстицт,
набула власного досв1ду, секрет|в
майстерност!.

|{ертша серйозна робота [8.)1евицько|
_ портрет 1.|11[!евченка _ одразу ж д!ста-
ла визнан1{'!. Ёа республ!канськ|й виста-
вц| народно| творност! в 1(иев! картину
було в1дзнанепо дипломом ! прем!ею'

3а 50 рок!в свос| творно| д!яльност1
1амара Баоттл!вна виконала понад 1 50 по-
лотен. Бигцивала !х здеб!льтшого вечора_
ми' коли засин!ши дома1пн!, бо виховува-
ла на той час щьох син|в, багато уваги
придйяла волов1ков| - |нвал!ду в1йни, до
того х( працювала кер!вником стул||
ви|цивки при |1алац! кульцри €умсь-
кого матт|ино-буА1вного об'еднання 1м.

й.Б. Фрунзе, в обласному побутовому
управл|нн1, в 9кра|нському фонд1
цАожник|в.

9картинн1й галере| майстрин!
пер1]]опроходець космосу }Ф.Ф.[ агар!н

(роботу передано до 1\{узею 3оряного
м1стечка льотчиком-космонавтом
Ф|л1пчентсом' коли той перебував на
€умщин|), видатн| письменники й.Б.
[оголь, Ф.€.|{ушлк!н, .}1.й.1олстой

(вишлитий г{ортрет останнього .[{евицька
передала в дар державному музею
.[.&1.1олстого у йоскв1 на иесть 1 50-р|н_
чя в!д дня народження великого
письменн!!ка).,(ля створення ви1||итого
портрета 1олстого воца використала
картину в!домого рос!йського щдожника
!.й.(рамського.
9 цложн|й колекц!| 1амари )1евишько|

е ще один ун!кальний тв|р _ коп!я
славнозв!сно! картини |тал!йського
йайстра !,9* понатку {9! ст. .[еонарло
да Б1нч| <,{жокондо. {е портрет йони
)1!зи, дружини флорент|йського
громадянина Франнеско Ажокондо.
йожливо, нема б1льш:е у св|т| такого
порщета, який 6и виктттпсав стйьки р1знтл<

м|ркувань та суперечностей. 3араз
<Ажоконда> знаходиться в музе|
/1рр (Франшй) як один з найидатн|ших
;шедевр1в св|тового мистецтва.

Багато часу довелося витратити

1амар1Басгш:|вн!, щоб виконати цей образ
голко}о. 1реба було п|д|брати таке по€-
днанн'1 ниток з р|зними в!дт1нками, щоб
оч| Ажоконди (поверт€шися) за глядачем
ц1с| картини. 1 все ж таки * добилася
свого. |{огляА,{жоконди став спрямова_
нийнаг]тядача' де б в|н не стояв.Роботи
[Б.-]1евицько] займають чйьне м1сце в
експозиц|я? музе!в багатьох кра!н св|ту.
€ вотшт в (анад|, Арге:плтт|, 9ех1!, Болгар||
1спан1|, )/горшин1, на 1{уб|. Багато |х
знаходиться ! вр|зттто< м|стах коли1пнього

Радянського €оюзу: (иев1,

{ерн1гов|, {, арков|, йоскв!,
1(урську тощо. Биш.тит!
ш1адд}о картини щрикра1ша_
|оть колекц1|| культурно-
осв|тн|х затотадБ.

} фондах ,{ержавного
|сторико-цльтурного заг{о-

в|дника в м.|[утивл|, кр!м
згадано1 к{,рославни>,
збер|гаються ще дв1 роботи,
виконан| талановито1о ви-
шивальницею. [{ерш:а -
портрет [ероя Радянського
€отозу €'8.Руднсва' ви1|]и-

тий -}1евицькою на честь 90-р|ччя в1д дня
}{ародження партизанського ком|сара
(1989 р.) Аруга !1 робота _ портрет
€.А.(овпака' командира €умського
партизанського з'еднання, який дублтос
картину в!домого укра|нського
худох{ника Ф.Ф.|11овцненка. Бтжоьщони
цю робоц, |.Б..]1евицька виявила хцст
майстра психолог|чного портрета. Ёа
полотн! бачимо не т1льки образ, а й живе
твор|ння мудрих ! вправних рук. 1|льки
майстер високого класу може так ч|тко |

обм1рковано передати вираз оней,
облиння, гли6ину думок, мудру
щозорлив!сть, що в1дображен1 в погляд|.
|{ортрети геро!в 8елико? Б|тчизняно|
в|йни постатоть перед нами в ус1й крас1
й велич|. 1аке п|д силу лише оправж_
ньому митцю!

7амара [решц:ла,
н ауковшй сп!вр об!шн шк !|(3

8 "м ]ст0 яР0слА8]-!]4" л}1 (3) с|чень_лютий 2011 р.


