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утив^ьщина*крайзба-

п]дтРимАсмо

вс| |н|ц|Ативи
| розтпиртовати сферу по-
слуг 1 побутового обслуго-
в):вання, в!дкривати готел!
та моте^1, розвивати народ_
н1 пРомис^и та ремес^а'
пРацтовати над орган|за-
4|сто виробництва 9вен1р-
но1 продукц11 та продукцц
Рек^амно_видавничого ха-
рактеру. 6аме з ц|сто метото

у под?!^ь!шому | 6уде вико_
нуватися прогРама 9уд;"-
ництва котед)кного м1стеч.
ка на берез| (ейму.

Разом з тим уа{е € пози-
тивн| зр.у:шення. 3окрема,
у веРесн1 поточного року на
баз| |{уптвля пройш:ов \41эк_

народний Форум мо^одих
дер}[{авних слу;кбовц1в п!д
гучною назво|о''3бере-
}кення 1сторичного 1 ку^ь_

црного над6ання, як осно-
ви д^я.виховання 9насно|
молод! ! розвттгку цризму''.
Б рамках цього 3аходу 3у-
стР|^ися представники
Аьговського району 1{ур-
сько| обдаст| РФ | Р"ду
район1в (умщини (|1у-
тив^ьського, [лух!вського,
Бйопйьського, (ролевець-
кого, 111осгкинського, €ере-
дино-Будського), як1 змог-

^и 
нам1тити нов1 |ц^яхи

Ро3витку р1дного крато,
обм|нятися досв!дом робо-
ти 3 патр1отичного вихо-
вання мо^о?1 та ро3витку
цРистично1 г'|^у31 1 просто
посп|лкуватися. Ёам ваэк-

^иво 
орати доува[ц пог^я-

ди1 думки 3 цього питання.
6лй вйзначити пл1дну

ро6оту в цьому напрямку
.{ертсавного |сторико_
ку^ьтурного 3апов1дника
у м. ||утивл1. |!риемно, що

за оф|ц|йними дан|1м*|
останн1ми роками на1ше
м1сго в!дв1дутоть 50_60 ти-
сян турист1в. |{ридйясть-
ся уъа[а ро3витку цри3му
| у |{утивльському 1]ентр1
позатпк|дьно! ро6оти. Ёа
початку нового 1||к1^ьного

року 26 заступник|в ди-
ректор|в обдасних еко^о-
го-натура^1стичних цецт-
р1в при1х?1^и в на|це м1сто
|з ус!х кутотк!в }кра!ни |

Республ|ки 1{рим, щоб об-
м1цятися коРисними дум-
ками, о3найомитися 3 до-
св|дом роботи, яка пов'я-
3ана 3 опгим13ац1€|о вихов-
ного потенц|алу на основ1
вцрод}{ення духовност1 на
нац1она^ьних традиц1ях.

Ёа;каль, в 6йь:цосг| свой

_сучасна мо^одь недостатньо
3ца€ 1стор1|о сво€1деРжави 1в

резу^ьт|т не може як с^ц не|о
питпат.тся. ?ощ я ввакаю' 

-щого^овне 13 3авдань спшробш_
никБ {ерэкавного. 1сгорико-
ку^ьцрного заповцника так
розробляти нов| екскурс|1 

-1

тРистичн1 мар|црути, щоб
на|п1 юнаки 1д1вчата 3мог^и
крап1е п1зназати св|й р!дний
крй. фже лтофв до БатькБ-
щини почина6ться саме з
дтобов1 до того м|сга, де ти
народився 1вир|с. [е | фор-
му€ у мо^од1 цевну систему
4ровнихцйносгей.

6под|ваюсь, що об'сд-
нання спйьних 3ус|{^ь нау_
ковщв 3аповцника' вчите^1в
тпкй, викла4ан|в середн|х
спец1а^ьних 3ак^ад1в' м1с-
цевих п1дприсмц!в, роб|т_
ник1в - б1бд|отечно] сисгеми
сприятиме 3а^ученн|о до
проекч ро3в!тп{у тризму в

на1шощ кРа в1тчи3няч|д('а
3акордонних 1нвестоР1в' а у
майбрньому _ пеРетворен-
ню |{щивльш1ини на поту?к-
ний туристичний центр
}крани.

} ц| святков| дн1 щиро
в|!ато ус|х читач|в га3ети
''\4|сто {рославни'' 3 }{о-
вим 2011 роком! Баясато
м|цного здоров'я, Родин-
ного 3атитцку, ао6ро6уц та
впевненост| у май6ут-
ньому.

€ваен 1Фэюаков,
аол ова [! у пш вл ь сько[ р айон но|

ёерэюаём!н!спрац|[

гато}о 1стоР1сю' чудово}о еко-

^ог1€1о' 
прекрасними кРас_

ъид^ми. 1ак в:ке ск^а^ося'
що сьогодн| !дуть до нас

^1оди 
3 ус|х кротк!в /кра|_

ни, блиакнього та да^екого
зару61локя, щоб доторкну-
тися до виток|в сАов'яЁтсгва,
бйьтце д|знатися про !сто-

Ричне мину^е свос| кра|ни.
Ёа сьогодн|тшн|й день

кер1вництво району усв|-
дом^|о€' що чрисп{чна га-

^у3ь 
_ один !з найперспек_

тивн11ших |||^ях1в ро3витку
екогтом|ки краю. факе натша
1стоР1я 1 ку^ьтуРа да|оть
нам д^я цього вс1 мо)к^и_
восг!. 3араз розроблясться
районна програма розв,1т|{у
чРи3му' яка с ск^а{ово|о
частино}о обдасно! цРогра-
ми''6умщина_2015''. 6под|-
ва1ось' що ця програма бу4е

усп11пно пРац1овати 1 допо-
мо)ке у вир1хпенн1 багатьох
про6лем. Ё{айва^:кдив1тпото з
них -на сьогодн|лшн|й день,
вважа1о, с в|дсутн|сть у
район| наде;к,ъто] чристич-
но! |нфраструктури. Ёа
?к2!^ь, ми ще не навчи^ись
6у лу вати 6|знес на зац|кавле_
носг| потенц|йних црисг!в
до на!цого тисячо^1тнього
м|сга. {ля цього щеба зро-
бити багато: в|дремонцвати
авто||]^яхи, вдоскон?|^|овати
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г:айц1нн|шлихетсспонайв\4узетозбро|-ступника.одо*й6умсьтсо!

(падщанськомул|с!,ад:одей,.як|цезд|й-1'"6у,.о,,рйе"о.Бригада
снцу'справжгт|ми^^профес|оналами'6умёького||"1й,о.о1ироб-

12лисгопада2009року.сгало|сго-жж#!ж#джничогоуправл|ннямаЁ1ст-
Ри!|гтимднемд^я}у..''збро!тав|й.жжхр*,",*..'.опровод!в(меха.ськово!техн|киу6падщанськомул|с|.ж"1,|*1о.А.3',.'''р,'*!крано-
!,онац,яттехн|кав)кещива^ийчасзна-ж8викФ.Б.Б|ртак)ав'9*р'"'м
ходи^асявмузе!,:!"^еустановкапаРо-вантаэкоп1дйомн1стто.120т
возув!д6уласясамецьогодня.1сгор|яж"]....*-*;.,,-,]'..*;{.]*1*:|т|.",.','*^у,1кальнуоперац|то
надход?кення експонат досить т1!кава. |] ' ; ]"'. ':,.',';.:',-",;'+еБ**€€,..'_ :::"*' : -" !*#$ .'' .с'а'о,денн1о ,.ро'оз.
1н!ц|атором 1де1 був на!:| 3ем^я1{ 13 се^а на 321^

Болинцеве, "'"-,"'.1;;;;;ъ з*й- |{1вденно-3ахйнФ зал!зниш| ]1|9РР^ "" ;,ч:Ё#т''#[ЁЁ;, 3уси^^ями 
^о-:то|.зал|зниц| Ф.\4.}{ривоп|лпин, який ництвом 1Ф.Ф- [ерку"у 1ч:1т? комотивного та вагонного,4епо се^и-

видйгтвпарово3'3те1цеРомтагт,латфор- заванта)кення 1 парово. ,'|1: {11?- ща Бороакба зд|йснено пофарбуван_
му 4^{ комт1^екцваннл брот*епо!зда. }тто до 6падщанського л!су тра^ом 

"'.'.рБ''.' | п1ат9орми' постав^ена

Р"!чу-?99вР'5/бригадазад|знич- |1|[ "(умитрансекспедиц1я'' м.6уми зен1т]та гаРмата,{з!'с-оо на'п^ат-
пик|в |!|1}-4 (м1щуътоп) гта чо-д| з (директор 3.Б.1{унерен1?].- --_-.-'_ ф,;' /фальтпомуп^ану€ться пе-
нача^ьциком \4Р.Б1ркуном. зробила . |1!днасд'9131":ч1у]:.чч- $.Ё.!|,""' бро"е,аг6ну.
насип 1 у]иа^а !5^19тр!в зал1зничного н1сть3няття^1шй€^ектР9191-1]"**]; ' ообл:шуфш*[гьхойося6висдовргпд
полотна. Босени 2008 Року.парово3 пРи- Б цьому щчоч|г |1утивльськч- _Р_ву ,.''.,}"*'у ёуй-!^'.' !|,!й,'.' ,'_
був тта сганфто ''|[-рийь'' |з докомотйв- х*а чол| з Ф.Ф.Антик'"'"]_!]1]9:Ру: р'о,!','!''у''/',,;''," маг|стральних

"о.о 
депо сгаттц1'{ '''1|_[орё', де'знаходився ! те'ндер одразу. бу1ч вста99т.11,:-^ !'1'!Ё','д;Ё о'.|.м'"'''*у' нач;!^ьнику

на консервац|!' 1 ось_тут гостро ст;!_^о зал|знинну кол1то..]{ю Р9-ч}':*1|- .^й"'й.'*й..*йп'пу*'.*';н.т.куш'"{,
питан|{я транспортування йанта;ку сн!1^иавтокранами6умськогоБ9_х:ч- !^,,,.,"'.*у }(отто{опсько; диЁекц!!
ве^и|{их-Розм!р|в ! вагото.110 т. [ому прчм''1|чч9ральний аиР:чРр,€.3.Аа- зад|знични{ переве3ень {.А.11уйн|ру,
одРазу було прийнято р|тшення про ч!")' €/-41 6умського 1ФБ''&шент'' депщатт6тмсько]ойасно!р'д'Ё.в.в?'''-
трапсйорцваглня його часгинами. |1а- (директоР Б.Б.€медьяненко), ||ривль- '.''! 

'''"{у^овому 
сп|вро6!*'*у .'.''-

рово3 вцпраъи^и до ^окомотивного 
сь1о|о 1ФБ. ''1нтеграл'' (директоР в]дтллаь.о1крб#заакйщуийувир1-

депо сганц[] ''Бороэкба" д^я 3мен|пення Ф.Ф.(укаиов). 1ценн| цих пттгань
Б^.и '" габаритй. [ам тендер вйдйи- А ось сам паРово3 на тРивалий нас !еорс9кунов'
;;;й 

"'рБЁ'.^. 
[[от|м вр"'"д" йБ..'- 3атримався посеред музейного май- зав!,ёую"ошй м2зео:п!Р1т уй в|йсБково[

по]здА к'.''''.'с,*ого в|дд|лення данника у зв'язку з в1дсутн|сгто авто- пехн!,юл у 6оалё'о;щнсъко:пу л!сё

досл!дник ''словА''
володимиР пгРЁтц

}!.щ'д',,' пол|граф1нний. комб|нат,1}крфа1 видав. сер!:о
конверт1в, ттрисвя!|епих тов!лейт:|т1 дат| - 140-р|ччхо вй дття
хтародйет:гтя Б.\4. |1ерет:и (9 (3 1 ) с1.тня 1 870 -24 вересня'1 93 5 рр. )

- у:<ра|ттсько-рос1йського 1сгорика л!терацри, фольклорисга,
мово3навця.

Ёа лицевому боц| конверта композицй, виконана киянином
[еорг|см Федоровитем Барканем _ )кивописцем та граф1ком,
.длейом Ёац1онйьно1 сп|лки ху4олсникБ }крайи. [еоргй Баркан

- г{асник ресщй!тсансьтоах' все{о!о3них та м}кттароднтос виставок
вй 1 973 року. [(омпозиц1я скдада€ться 3 погрудного портРета
Б.\4. [{ер_,зпла нафн1 зоб. ра;кення к:тязя 1горя након1, одягненого

у вйськов| обладунки, 1 його бойово1дружини.' Болодимир йиколйовия|1ерет:1Ёародивсяв|{егербурз|./
| 893 рош|зак!тт.птв ||егербрзьштйщ!вероггег. } 1Ф_3-1914 роках
Б.й.|1еретп.т-профсо[ |'*т:вського щБергште\,3 1 919 року вшт -
а<адемйАн уР6Р. перетлл бр головою фйолоп'пто! секц|{ /-крашт-
ського на}кового т0вар| [ства в }йсв|, релакторм .3атддсок }кран-.
ського нау1{овото товаРиства>' кеРував сем1наРами Рос1исько1
фйолог|! у 

(исв|та Аенйграа!.- 
4о "(лова о по^ку 1горев!м" Б.\4.||еретц 3]ертався у

сво!х декц|ях з. !сгор|! давньорусько! л|теР цуР и. Багатсгвом
матер|алу в|др1зттятоться йо^го прац1 про ,,6^ово,. |{ерч91о,
спец!ально присвячено|о "6лову" працето, була сгатгя 1922

року .3аметки к текст "(лова о полку_?1гореве'. / н|й
ро3г^яда^ося питання про.цитати^31 "0^ова, в давньо-
руських пам'ятках, про зв'язок "€^ова" 31 псковсько|о
писемхт1стто, про народно-поетичн| паралел| до .(лова,.
Аде головно1о пРаце|о Болодимира |1еретца у цьому на-
прямку можна на3вати монограф!то *€дово о по^ку 1горе-
в[м - пам'ятка феодально| }кра1ни-Рус1 |!1 сгод1ття,.

Ёе випадково в одн!й !з сво]х реценз|й ч^ен-кореспон_
деттт Рос|йсько| АЁ |.А.!ль]нський назвав книгу Б.й.|1е-
ретця - енцик^опед1сло .€дова,. Болодимир \4икодайович

у. н!й не тйьк^и^ п|д9мував вс| коментар| й 1лум.анення, як1
з1бралися до 20-х рок1в мищлого сгол1ття, але й нав!в сво]
вдасн! розв|дки. 3окрема, вчений справед^иво критикував
багатьох досдйник!в пам'ятки за наявн|сгь у ж щашях сдо
емоц1йних висновк|в та вис^ов^1овань' тому що вони не
обгрунтован! науковими дока3ами' а суто суб'ективн1.
п.Ё9тч також автор ро61т .. 

!з джерело9т.а1чва' 1сгор!огра-

ф1|' 6|бл|огр аф1!, тексголог|!, палеогр аф!!. 
..Б 

!н досл|дэкував
1 в3а€мо3в'я3ки рос1йсько1 та укра1нсько1.^1тератур (<1.о-

голь ! мадорос!йська л1терацрна тра4иш1я"), з1брав '1!н-
ний матер1ал щодо по1цирен}{я давньоруських пов|сгей в
}коа!н|.

'осганн! роки )киття вченого пройлл:ли у €аратов1. [ам
його | поховано' 

ФленаАвпъоашкЁна,
нщковшй сйвфобйнзлх сетсшофа 

" 
€лова"

|1еретц



Р0слА

пАРти3Анськии повт пилип Рудь
тися | як поет. 3годом ст'1в Редактором
багатотираа*сно! газети Буринського
4укроБого 3аводу''3а б1льлповицьк|
темпи".

/ 1930-|роки |[ттлип 6ергйови!! пра-
ц1овав у 9ерн|г|вських газетах ''Бйь-
|цовик'' та ''1![ олодий комунар''. 3аочно
зак|нчтш АетйгРадський йсп,ггр щрна-
л|сштки, ставт1^еном кпРс. } 1940 роц1
РуАь - кореспондент республ1:кансько!
газети ''(оветская /краина'' по 9ерн|
гБськй обласг!.

3 пертпихднБ Белико| 8!тчизняно!
в|йни [|.6. Ру4ь воював ул|тон|й арм1л,

о6ороняв 1(и!в, 9ерн!гБ, був кореспон-
дентом на |[Бденно-3ахйному фрогй.
у |942 роц|, п!д нас щавневих операц|й
Радянсько! Арм!] пй [арковом, |1илип
потРапив у по^он 1 був в1дправлений
н|мцями до (онотопсько! в'язниц1, потй
_.д' *Рц''чру. 3в1дги в липн| !.942 року
вшт втй задек|лька хв1{^ин до срати. Бир-
вав1цись |з концтабору, 'пРпсднався до
||уп.твльського паРти3анського 3;шоч' що
входив до складу €умського партизан-
ського з'сднання 6'А. |(овпака 1 6. 8.Рул-
нева. Ёезвалс:}|очи на хвоРе сеРце 1с^аб-

кий з|р, |{илип (ерг!йовив Рвався на
пеРедову. ||ройтпов тшлях в!д рядового
бйтц партизанського 3агощ ао полфща
2-!роти.

|!еребуватови у склад! загону, Ру4ь
працював РедактоРом партизансько|
га3ети ''}(расньтй парти3ан''. 3| стор|глок
га3ети 

^ун:!.^о 
заклинне |дотепне с^ово

та^ановитого экурнал1ста. [{.6. Руль -

автор сл|в перш:о! п|сн1 про партизан|в.
Бс|м в|дома ''|!артизанська п1сня" була
надрукована в газет! ''||равда'' вА |2
веРесня 1943 р.

5 х<овтття 1942 року |!гтллтп (ергйовття
геро!пно 3агинув у Брянськомул|с|. |!1д
час 3апек^их фъ вй повБ за собою роту з
гРа|тато1о в руках. ||оховаттий у братськй
могил| с. Аукатпенк|вське 6ередино-
Бу4ського рйоч 6щсько! обдасг1.

|!илип 6ерг|йовит Рудь нагород-
лсений ор4еном Б1тчизняно! вйни 1 сц-
пеня' меда^^то ''|[артизану Белико| Б!т-
чизняно1 вйци'' 1 с1тленя. |!осптерттто бр
прийнятий до Ёац|онально1 сп|лки
письменникБ /крайи.

3 твориого доробку |\илипаРуАя
вйомо небагато*те, що було надруковане
в перФиш. фхБ поега згорБ у 9ерн|гов|
п!д вас на^ьоц фатшистсько! ав!ац1!.
Фсновна тематика його творБ: 3гадка пРо
тя?кке мину^е (''[[астухова ра{|сть''),
в!4будова народного господарсгва (''Ёа

{онба6'), рал!сгь прФ''}&тива''. |[.6. }аь
- автор поетичцо| зб|рки ''3витяжна

молод|сгь'', що вий:пла у 1960 Роц| у
видазнигугв1''}.{олодь''.

1981 року в 1(ролевц| встацов^ено
пам'яттик парти3анському поет та жур-
нал|су, а на 6у4инку Бисгрицько! загаль-
ноосв!тньо! 1пко^и' де в1н тлаввався, -
мемор|альну до1цку. 3 цй лпкол| пРацюс
музей ||.6.Ру4я. 3а вагом|досягнення в
обласг| л!терацри | мисгецтва 3асновано
€умську обласлту л|терацрно-мистецьку
прем!ло й. |1:алипа ф4я. {о рен|, одним
з'плауреатБ бр гг1.птвльський поет' т{^ен

Ёац|онально] сп!лки письменник!в
/крашхл Флександр {мировив |1едя:п.

|!ам'ять пРо поета та журнал|ста
|!.6.$ия, який в1/тдав свсямо^оде життя
за Б1тнизну, з роками не 3гаса€.

Фксана}!!повйова,
нау ко вшй сп|вр о 61пншю екску р с[йно оо

в1аащд[к3

ф
пАРти3АнскАя пвсня

[оварищ,сегодня мь! песн|о споем
0 ру4ном, но с^;шном гтгтт1 боевом,
1(ак нонью цматтной герой-кома}ииР
Фряа партизанский на битву вод11^;

[(ак хлопцьт тпа|а^иив до}кдь' и в пуРгу
Ёа сщахи налютцо гибель врату;
(ак бттли его богатьтрской рщой
3адревним ||упавлем, за (еймом-рекой.

|{риказ бьтл короткий: _ 3рага не щадитъ,
1!!тьтком ттли щлей к земле пригвоздгггь!
14 грозно в нони 3агремеАо ''ура'',
А ладала, лад1а^а в снег немчра.
| каэкдой дороги' у ка}иой щопьт '

Балялись фа1писть|' как в по^е снопь|.

[оварищ, мьт вспомним сегодня стойй
|1ро этот победньтй 3еселовский фй:
&к мьт уни.тгож1{^и вр:|}кеский полк,
1(ак с чесгьто испо^нтт^и воинский долг.

\.{ьт тшли, не сгибаясь, в же^е3ном сгрою
3а счасгье цаРода' за 3ем^ю свою'
9тоб снова на ней, на земле на родной,
6тояли хдеба золотото сгеной,
9тобяблони сновадь|ми^ись в цвец,
9тоб вольная песця нес^ась в вь{сот. . .

Ф мать-/краица - родна'1 земдя!
йьт вра:кеской кровью напоим по^я'
3а всетвои рань1 вр:шу отомстим'
}(ивому отсто дауйти |{е дадим.
Беди ж, командир, свой оряа боевой,
Бе.!и на пофдньтй ретпшгельньтй бой!

вята пам'ять 3бер!гас йена фронтових
коРеспондент1в' як1 не повеРг|у^ися 3

в!йни. Бй них 3а^и|пився не холодний
перелй |мен' часута м|сця !х загибел|, а
пекг1е' опа^ене вогпем дихання :х экттггя.

3а коэкним з них безсмертн| сгор|нки

фронтового л!топису, еп!зоди ратного
подвиц.

Бони були р!зними за емоц|йним
заРядом, хаРактером, :курнал|сгськими
зд1бно-стями, авторськи ми |ндив\ ду -

альносгя'лт. Фдт|щ:аалтли ттафротгг, т!лькт.т

щойноставпп{ коРестто!иеяп1ми, 1набщали

досв|ду в пох!дному житг| див|з|онних,

фро*гтовло<' пф|дьнтос газег. 1нй прибули
на фронт в!домими публ|цистами |з

цента^ьн|о( газег 1 :крналй. Було сере4
них чима^о попу^ярних поет1в'
письменникБ. як! запам' ята^ися сво|ми
нарис}митав|ршлами.

3эке з перлпих дн1в в|йни чимадо
экурнал|ст!в п|тпло в пйпйьний та
паРти3анський Ру. Бони брали активну

участь у орган|зац!! партизансько!
боротьби,.гта 1х рахунку бйьгше сотн|
пущених пц ук1с е1ше^онш противника 13

живо!о силоло' техн!кою та озброснням.
Бс!х об'сднув;!^о одне _ 3даттт|стъ кожнот
хв'{^ини риЁг}тися в бй зарааи га3етного

Рядка, пРоявттпл безсрашлн!сгь, сгйк1сгь,
пост!йну готовн|сть зм!нити перо на
автомат !, якщо пощ|бно, стати на чол[
бйцБ, повеспа тхособиспдм пРик^адом в
атаку. ?аким був | |[талип Руаь.

|1ттлип 6ергйовин $,4ь народився 5

гРудня 1910 р. у сел1 Бис{Рик !{ролевець-
кого району. 3акйчив 4-класнум|сцеву

чко,л}' навчався у |цевця. 3 юнацьких

^1т 
в1н пРац!овав на комсомо^ьськ1и' а по_

т|м на :курнал|стськ|й робот|. !рукува-
тися почав як сйьський кореспондент у
17 рокБ. 1928 року |]тддипа при3начено

ре4актором !{оногопсько! окруэшто| газет:а
''(едянськ| в|ст|". [од1 вй понав друкува- Фшлшпп Р1ёъ



ФЁномБн

гРигоР1я логви нА
(,!о 100-р!ння в]д дня народження мистецтвознавця)

,{октор мистецтво3навства' лауреат багатьох прести2{сних прем!й |ригор|й
Ёиконович./|огвин ( 1910_200\) 6ув феноменальним довго)кителем на нив!
укра|нського мистецтво3навства. Р1и, його унн! й посл|довники' т!льки
йочинаемо усв!домлповати''феномен ./1огвина'', до6ре розум!:они, що
повг|оц!нне й о6'ективне його осмислення _ справамайбутнього.

1г
-11ародився [ригор|й Аогвигт 9 (22).травня-1910 року ч
седянськ]й родин| на {игиринщин1 (село 1(ос|вка нин|
{{1ровограАсько] обласг1). 1926 року зак|ннив семир|нку,
а 1 929-го - сйьськогосподаРську [пко^у, п|сля яко! [Рашто 

-

вав го^овним агротехн1ком' 3аступником го^ови 1 нав1ть
гбдовото ко^госпу. 3 ц|сто особдив|стто його б|ограф1|
пов'язана одна жарт1в^ива 3агадка, по1пирена в на1пому
профес|йному сеРедовищ1: ''_9и знасте ви, ким був Аогвин
перед тим, як стати мистецтво3навцем? - |о,товою код-
госпу!'' А й справд|, чи багато ко^госпних кер1вник|в сгали
мистецтво3навцями? \4абуть, дитпе Аогвин.

[а головувангтя було недовгим. 1931 року [ригор!й
Аогвигт подався до !,аркова' де вступив до худо)кнього
|нституту. [{|зн!тпе навчався в йосковському 1нститут1
образотворвих.мистецтв' Фтояс 1941 року мав дв| вищ{
осв1ти - як арх1тектор 1 як мистецтво3навець.

(луэкив у навча^ьному артилер!йському по^ку Ре3еР-
ву' да^еко в ти^у. Але перед тим 6ув вйсг/п з }кра|ни на
6х1д п|д н|мецькими о6стр|лами й бомбарауваннями.
{ивом литшився )кивим. |[|зн|тше розпов!дав, що в один
|з момент|в, ко^и смерть 3дава^ася неминучо}о' майнула
неспод|вана гадка: ''3алитлуся )кивим _ мандруватиму
п!тцки }кра1ното, як [ригор|й 6коворода''. |{я думка
вияви^ася пророчо}о.

[{|сля демо6й1зац|! при!хав до 1{исва й п]:шов працто-
вати арх!тектором в |нсгицт ''{н!просйьбу4''. 1946 року
було оголотшетто наб|р до асп|ранцри. [ригор1й Аогвин
прагнув вступити на тво-Рче вцд]-^ення' а^е сп13нився 3

оформленттям дов!док.. }}4ому запропонува^и лодавати
документи на спец|альн|сгь'теор |я-та !сгор|я арх|текцр и'',
на яку н1хто не хот1в |ти. ''|[еребудетп р1к на теор|! та
|стор|!' а тод! перейдетп ||а ноРма^ьну творчу
спец|ал|зац|}о'', _ так 6уло сказахло. Аогвин вступив до
асп|рантур.и |...,, неспод|вано 3ахопився 1стор|сто

укра|нсько! арх|тектури. 1емото його^кандидатсько!
дисертац1! ви3начи^и арх1тектуру (вятог!рського
монастиРя в с' 3имно на Болин|. \4атцр|вки тим л|совим
кра€м (п!тпки з торбото, як [ригор|й (коворода),
вивчення пам'яток арх|текцри, обм|ртовання, фотографу-
вання 1 3м;[^ьовування |х зроб:тли сво}о спРаву: [ригор!й
на3авэт(ди 3акохався в |стор|то арх!тектури й мистецтво-
3навство. 3таданий момент' на м|й пог^яд' принципово
валсдивий для розум1ння метод1в науково! ро6оти
[ригор1я Аогвитта, осо6дивосгей його сприйняття навко-

^и1шнього 
св|ту. А{асе це худо}кник, котрий випадково

потрапив у науку. 3в|сно, та випадков|сгь була.багато в
чому 3аконом|рното. Але хоту наго^осити: ми н|коли не
зрозум|смо Аогвитта, якщо випустимо 3 уваги той осно-
вополоэкний факт, що в|н сприймав св|т не як науковець'

цРепару1очи.й анал|тично ро3к^адаточ_и на е^ементи' а

ц1^1сно' емоц1ино _ як'митець. "[ не раз був св!дком цього.
{есь 1985 року Ёауково-досдйний |нсгитщ теор|| та

|сгор|! арх|текчри (у в|домому сто^ичному закдад1 Аог-
вин пропРац|овав майэке 50 рок|в) орган|зував автомо-
бйьну експедиц|то А1вобереэкното 7кра!ното д^я вивчення
| ф|ксац1! пам'яток арх!текчри. {орого:о з т{ерн|гова на
Ёовгород-(|верський (якото [ригор1й Ёиконовии !здг:в
6езд|ч раз|в) я 3апРопочвав 3вернги--3- цаси, щоб поди-
в||тися на кйька дерев'яних цеРков {!11] сгол|тгя. 3атхали
в се^о [ородище }[енського району, до йикола!всько]
церкви 1763 року. 3 ведикими туднощами добилися, що6'
нам в|дкрттли хРам' у якому тод! був склад комб|коРму.'.
!,одимо, диъимося' фотографусмо (у Аогвина _ чАовий
н1мецький фотоапарат ''А|гтгоф'', який ус\ вва;катоть
к1нокамерото 1 який кошчс бйьтпе, н|яс натш автомобйь).
Раптом учасник по!здки (ерг|й Берговський ка>тсе:

'',\ивись, як в|н труситьёя!'' ! справд|, натп "Ёиконови9'',
пРодов)кук)ни фотографувати, весь а?к тремтит_ь. в|д
ейоц|йного збу4акення й внутр1тшньо! напруги. 1{оди
[ригор|й Аогвин, нарел.ллт|, 3аговоРив' сгала зрозумйото
причина його нервового збуд;кення. Авторитетний утений
наго^осив' що перед нами _ дос| не знаний !ц-едевр
арх1тектури.св1тового р|вня. [{ояснивтпи ду)ке обРшно
поетику арх|тетстурних форм 1 арх1тектурного .пРостору,
в1н дов1в' що ми масмо-сйраву 1 пам'яткото р1вня аф|н-
ського ||арфенону. { сп1ймав се6е на думф, що бачив те
саме, що й ''Ёиконови.!'', але зовс|м не так поетртчно й
емоц|йно насна)кено' як в|н (у сво! 75 рок|в!)'

|1|знйе, у коэкттощ сзо€щ висгщ| [ригорй Ёгпсонович штБав
натхненний диф!рамб 1\.{икола{вськй церкв| в сел| [ородище як
пам'ятц| св1тового значетптя. 3 оцим його емо4йтптм сгтрийняттям
мгтстецьких феноменБ пов'язанаще одна особдив1сгъ' цРо яку
ваРто 3нати тим' хто читав' читас й чтггатиме прац1 Аогвина. }
Ёарово_дослфощ ш1спгг}т{теор1| та !сгор!! арх!текцри, в сектор|
|сгор|1 арх|текцри }кран и дорадя1]ського пер|оду, в якому ми

щатцовали, бр товсгий 3оштттг, до якого спБроб|ттттки записрали
вс| ттеоковирност!, мовн| покрун|, прик^ади наукопод|бного

щсгослБ'я, зре|штою -прост0 невдал|.шт смйн| висдовдловання.
|1убл1ян! нтггання цлп< тексгБ &м1п'товра^ися, як пРав1{^о, п!с^я

гарного заст!для. Бс| ду:ке смйлися, н|хто не ображався, але
б!льлц1сгь спБроб|тлтикБ намагаллсь якнйрйлпе пораттл'гги на
сгор|нки 3отпита. [ригорй Ёикоттовин цим не переймався.|
зотпит1 було нимало ''перлБ'' з його пра4ь. Фсо6диво подтобляди

цитувати про те' як ''д|н1] арок 1 скдеп|нь спд|таються |

розггл1татоться".
Фтоэк, худо?кник за св|тов1дтуттям 1 покликанням,

|ригор1й Аогвин випадково потрапив у науку та 3атРи-
мався в н|й назавлсди. /эке пертш| опубл1кован1 науков|



прац| вченого 3асв|дчи^и його пи^ьний |нтерес до ви-
значних' етап них пам'ято|{ укра!нсько! арх|текцри: Ац-
р|!вська церква в 1{исв!, рату1па в Бунан1, 6уАинок \4азепи
в 9ерн|гов|, 1{исво-[{ечерська 

^авра, 
арх|тектурний

комп^екс у 3имтто. 14ого досл1д)кення дали п!дстави
зробити висновок' що формування арх|тектурних тип|в
культово-оборонних споруд в!дбувалося не в Аитв1, а в
}кра|н!. Було виявле!{о генетичний зв'язок конструкц|й
?ро!цько! церкви в 3имно з арх!текцрото княэко] до6и й
4оведе1'1о, що трансформац|я так 3ваного 3а^ому 3

дерев'яного бу4!втти4тва в муроване в!дбулася !осить рано
_ ще в {! сгод!тг:.

{ля науково! д|яльност1 [ригор1я Аогвина характерна
прикметлта особлив1сгь, яка втц!ляс його серч |:ттшгос щранськто<
мистецтво3навц|в. Бй - один |з небагатьох, хто вм|в 6ачити й
пока3увати !нтпим укршнське мистецтво ''3 висоти пта1шиного
попьоч''. Б|льтп1сгьдосд1дтгшсБ усе )к|{ггя ощал]ьовус.ш<лл?сь од{н
,канр мисге|{гва' одну дсбу ни стт{^ь' одну грщу пам'ягок' одного
майсгра, йод! - один тв|р. [ригорй Аогвин батив увесь 1ш^ях

украйського мисгецтва вй !, до понатку *,1!, сгол|ть, вс| його
види й лсштри.

3робив:пи значний внесок у науку, [ригор|й Аогвин
усе-таки ^и1цився 

худо2кником. Ёайяскрав|тпе це засв|д-
чутоть акваРе^1: н1 яких руко|о ве^икого-майсгра заф!ксо-
вано р|зноман|тн| мисгецьк| пам'ятки./кра|ни _ як з6е-

ре>кен|, так | т|, яких у?ке нема€. Б|н творив в|льно,
невиму1пено, орган!ино ''в}кива|очись'' в о6раз певно|
пам'ятки, середовища, епохи. 1ехн1ка акваре_л! дулсе ск^ад-
гта. Бона вимага€ найвищо|, бездоганно] майстерност|. Бс|
акварел| [ригор|я Аогвина ;кив!, ''не засутшей1'', а ц1би
сгворен| одним подихом' на емоц|йнопту п|днесенн|. ]ак
мо)кг{а ма^1овати т1^ьки те, що лтобитп по_справ)кньому.
3авдяки майсгерносг1 [ригор|я Аогвина як худо2кника-
акваре^1ста створено сеР11. ун1к'}^ьних у на|п1и ку^ьтуР1
мистецьких реконстРукц1и давн1х укра1нських м1ст _
1{исва, Бйгорода, |{утивля, [лухова. |]| еп|тн| акварел|
тте буквально науков|, а суто мисгецьк1, образн! Реконст-
рукц|!. 3авдяки. сил! ху4оэкньо! |нту!ц|| твор4я.. вони
да|оть для розум!ння певно1 епохи, певного м|сга бйьтпе,
тт|эк протокольно сух1 й фактограф!нно правильн| реконсг-
рукц!| |нтших фах|вц1в'

Бйьтца частина творчого }киття [рицор|я Ё{иконовича
прила^а на добу тотал!таризму, вороя<ого д^я ку^ьцри,
гтац1онапьних святинь, вйьно! науково! думки та свободи
творносг|' 3 пертпих крок|в досдйницько!.д|яльносг| в!н
св1домо пРотистояв тота^1тарн1и 1део^ог11 та практиц1
''соц|а^|стичного'' ванда^1зму. Ёигт1 вяен|, котр| досл|д;ку-
:оть арх|вн1 фонди р|рних радянських установ за 1940_
1 97 0. ро-ки, 3находять там.дуже багато документ|в, пов'я3а-
них 13 бурхливото д1я^ьн1стто вченого щодо 3ахисту ку^ь-

црг|их надбань укра1нського наРоду. 7 деяких питаннях
[ригор1й Аогвин |тпов проти.вс|х * | його це не 

^яка^о:!|апевно' ро3ум1в' що справд1 принципова по3иц1я' яка
в1дпов1дас 1нтересам х1аРоду' а не пРагненням мо}кно-
в^адних кон'тогтктурник|в, Рано чи п|зно залунить до
спРави ко^ег 1 сп1^ьник1в.

Ёа м|й пог^яд' головний урок громадсько! д1яльносг|
[ригор!я Аогвина по^ягас в тому' що нав|ть у найтяэкк|
часи моя{на було, матоти розум 1 хисг, боротися 3 систе-
мого ! вйвойовувати у не1, клапоть 3а к^аптем, поле укра|н-
сько[ культури.

Б'!.1"*,{'1'еймов|рним ъидаеться той фа-кт, що в. добу
жоРстокого 1деолог1тного диктату, боротьби з рел|г1сто,
укра1нським буракуазним нац1онал1змом,''3амиАуванням
старовйно}о'' та |нтшими фантомами, |ригор|то Аогвину
вда^ося в|1д1ти так багато кни}(ок. Аи:пе !хн1й перел1к
вик^ика€. заздрощ1 в кодег! А скйьки сР1^' красномовства'
>киттсво| енерг|! треба було покласти, щоб до6итися

вида|1\1я хоча б с-давнозв|сного досл!дэкення ''[{о /кра!н|''!
|{ро це знав тйьки автоР та ще т1 функц|онери, як1 нама-
га^ися йому перетпкодиту\. 1{ни:кка, випущена 1968 року
ки]вським видавництвом "1\4исгецтво'', стала свосрйним
€вангед|ем для вс|х, хто дтобив }кра1ну, !! |стщ!:о та
ку^ьтуру. /пертпе мистецтво 1сторико-етнограф1яних
рег|он!в /кра|ни 6уло розглянуто як цй|сн|сгь. 3наний
рос|йський мистецтво3навець }[икола Борон|н на3вав
''|{о /кра|н|'' енциклопед|сю укра!нського мисгецтва. А
Басгтль 3еиерський, котрий у т| наси був в!4пов1да^ьним
прац|вником {ерэккомвтцаву }Р(Р та куРатоРом видав.
[1ицтва "\{исгецтво'', розпов1в мен| про тпадений спротив
чиновник|в. €потатку в х|д п1т::ли йеолог1чгл1 звинувавен-
ня. / вйпов!дь на це 

^огвин 
прин!с до го^ови ком!тец

папку марксистсько! л|тератури | цитат з \4аркса, [,н-
ге^ьса' Аен|на. |[1сля того було ше багато п!дсуп1в (скоро-
чення обсягу, кйькосг| йтосграц|й, л1кв|дац!я дов|дково-
1нформац|йного блоку тощо). 3ретштото, вда^ися до
останнього аРгуменц: ''"[ктт]]о ви справд| такий патр|от _
в|дмовтесь в|д гонорару|" |ригор|й Аогвин все-таки
напод|г ца сво€му _ 1 вй гонорару не в!дмовився,|ьидав
кни2кку, яка ста^а етапното в укра!нськ1й культур1.

/ 1993-му, на 83 роц| 2киття, |ригор!й Аогвин наретпт|
став ,\ауреатом Ёац1онадьно| прем1| }кра|ни 1мен| 1араса
111евченка. 1_{е було пер1це 

^ауреатство 
в этситт! в|домого

вченого. Ёав|ть якось дивно було уявляти соб| на1шого
''Ёиконовича"' ,['оти в^ада 3ав)кди г|4но ц|нувала його
гРомадянську по3иц1то _ ц].^ковитим 1гнорува}|ням' ад){(е

впродов?к соРока рок|в уперто "не пом|чала'' !снування
найв!дом|тпого на 3аход| укра|нського мистецтво3навця.
1 .сдава Богу, бо мог^о бути й г|ртше: в ньому 3ав?{ии
п|дозртовали прихованого дису\дента й''укра!нського
бурасуазного нац|онал|сга''. [ому {{{Б пильно сте)кив 3а
Аогвином, нагородив:пи ''неви]3ним'' сгачсом, а лег|оци
сукав|в обсмокчвали ко2кне слово досл1дника.

/с1 його етапн| прац1' за найвит.т1ими критер|ями, 3ас^у-
говува^и на високе дерэ*савне поц|нування. А це, зокрема,
моногаф|я ''1{иев'', видана в \{остсв1 ( 1960' 1967, 1982 ),
"9ернигов, Ёовгород-(еверский, [лухов, |{утивль'' ( 1 965'
1980 )' у яких в!дродилися знищен1 в тридцятих роках
)({ стол|ття науков| традиц|| !сторико-арх|тектурного
кра€3навства' комп^ексного вивчен|{я давн1х м1ст як
мистецьких явищ; монограф|я ''6оф|я (и!вська'' (1971)' у
яктй дано критииний п|дсумок 150-р|тних досдй;кень
пам'ятки.й зроблегто принципово| ваги висновок пРо
однонасн|сть спорудження вс!х частин собору в один
бу4|вельний етап перед 1037 роком; у цьому виданн|
впер|ше 3 такою повнотото 1 як1стто репРодуковано мо3а]ки
та фрески собору. |[од|ями стали й прац| [.Аогвина ''3
г^ибин'' (два випуски : |97 4 р. _ про м|н1аттори укра{нсько|
рукописно| книги; 1990 р. - пРо гРав|ори укра|нських
старо_друк|в), а тако:к розд|ли в багатотомних "1стор|!

укра!нського мистецтва'' та |'3сеобщей истории
архитектуРь|''. Фкр1м того, 1976 року сп|льно 3 

^адо|о\4!дясвото .й Б!рото 6всн.ц]цькото [ригор|й Аогвин
п!дготував | ьидав працто ''}кра|нський середньов|иний
)кивопис", присвячений |конопису х1_ху1 сгол!ть.

€ щось символ|чне в тому' що найвищу прем1то
}кра!ни, освячену 1менем [араса 111евтенка, [ригор1й
Ёиконович отРимав у?ке в незаделсн|й /кра|н|. |{|сдя
вручення 4уэке т1птився' що не отРимав ц|е| винагороди
ран|шле, що його вйзнака 

^ауреата 
ма€ не уересер!вську

чеРвоно-^а3уРову ко^одочку' пр|14уману (агановиче]\,1' а

укра!нську, синьо-)ковту.

Б1кпоор Бенерськшй,
ц'].ен-кореспонёентп

|кр а|нсъко[ ако0 ем!| ор х|тпекгпу рш



пРо що Ро3пов|ло вАшБ пР|3вищЁ?
}'р^д,*"ьому |1утив^ьському

кра| багато що нагаду€ про мину^е.
Б тому чисд!, чим?[^о ц|кавого мо-
}(уть розпов|сти натп| звичн| пр1зви-
ща. |!р|звища виник^и в €вроп! ще
в 11 стол|тт1. Аде |х Ро3повс}од?кення
ро3тяг^ося на стод|ття. Ёа Рус1

формування пр|звищ почина€ться в
)(1\/ сгол!тт! з княэких титул|в та бо-
яРських родових пр|звиськ. } Рос1]
|{етро 1 зробив пр|звище о6ов'яз-
1{овим д^я.дворян, а 6|льтш1сгь се^ян
одеР2ка^и 1х т1^ьки п1с^я скасування
кр1пацтва. Ё }кра|н! пр|звища вини-
ка}оть з 1632 р., ко^и (и|вський
митРопо^ит |{етро. \4огила вв|в у
пра1{тику церковн! книги. Б них
ф|ксувались д^ти народ)кення'
тплтобу, смерт|. |[ри цьому вка3ува-

^ися 
не т|дьки |м'я, а й пр|звище.

Р|зниця пр|звиська в|д пр|звища в
т-тест|йкост|. Фдна лтодина пРотягом
)а\|тття мог^а мати декйьп<а пр!звиськ.
[|ти {1 мог^и успадкувати батьк|в- '
ське пр1звисько' а такоя{ одержати 1

свос. |[ри цьом.у пр|3висько става^о
спРав?кг11м пР1звищем _ успадко-
ваним |менем с|м'1.

Бикдикатоть |нтерес пр|3вища,
Ро3повстодэкен1 в |[утивльському
кра|. 6кахс1мо, таке пр|звище як
[!ут[мцев, виник^о в1д середньо-
в1чного вар1анч написання назви
на1пого м1ста |{утимль. / "Рессгр1
всього Б]йська 3апор|зького" 1649 р.
знаходимо чима^о пР!3виськ |{ути-
вець та |[утивненко. € й пр|звище
|[утивльський. !,о ре.т|, його дава^и
вихованцям на1пого дитячого будин-
:су. А пр1звище Бутов походить в!д
с\ова "бут'' -так ко3аки 3ва^и пере-
к^адача чи 

^{одину' 
яка довго про-

була в црецькому або татарському
полон!. ?ретяк та 11[осгак _ пр|звись-
ка третьо! та тцосго] дитини у с|м'|, а
[ретяков та 1!1есгаков _ це вэке':х д|ти.

у 1356_1500 рр. |1утив^ьщина
входи^а до ск^аду Бедикого княз1в-
ства Аитовського. 3 того насу |

3а^и1пи^ось у !_|а1шому кра! пр|звище
Аитвинов. А пр|звища [вер1т|н та
[вер1т|нов виник^и ще в )(1! сто-
л[тт1. 1ак на3ива^и дворян, як| мади
ма€тки у ?верському пов|т|. Бцпо-
в1дг1о' в1д назв пов1т1в одер)ка^и
пр1звища слу:кил| 

^|оди 
Бязьм|-

т1нови, ?рубнан|нови, 6тародубцеви,
|{онепцови тощо. 0тэке, нос|| цих
пр|звищ - нащадки ратник|в,
переведених свого часу на слулсбу ао

|1утивля. Б!дпов|дно предки 6мо-
дян|нових родом !з (моленська,
Бацриних, Бацринщ1в _ |з Бацрина.
[|каво, що в|домий мандр|вник,
якийздтйснив ''ход|ння за три моря"
Афанас|й Ё|к1т!н в д1топис| 3начиться
як ''Афот*асей Ёикитин сьтн ?вери-
тин''. [ре6а тако)к мати на уваз1, що
пр|звища €мод|н | 6молян|нов, не-
3ва)ка1очи на спйьний кор!нь (смол-),
абсолтотно р|зн| за поход}кен}{ям.
Адэке пр|звище 6мол1н походить вй
чолов|чого |мен1 €мола. 4у:ке ц|каве
| пр|звище Риндия. Риндияами нази-
ва^и в^асних охоронц|в та зброснос_
ц|в царя. Б|дбирали на цто слуэкбу
високих на зр1сг 1гарних парубк|в |з
кРащих дворянських род|в. А зак|н-
чення "!9'', ''и9'' було н[ним |нтшим як
формото нагороди. {озв|л на нього
|1Адаьався самим царем. |[р1звище
[уканов походить в|д назви д1алект_
но! групи. !уканами на3ива^и ме1ш-
канфв Боронезько|та ?улъсько! губер-
н|й. 3ам|сгь "т'' вони вимовляли ''ц''.

Багато пр|звищ вини|(^о 3авдяки
ъиду д1яльност| |х родонанапьник|в
_ Бондарсв, 111инкарьов, }(равцов,
|оннаров, [ортлеяников, {ворни-
ков, {егтярьов, }{онтох, |!лотников,
[{олесгтиков, Фхотников, Рибак
т9що. {ля 9насно!^юдини це 3Розу-
м1^о' та ма^о хто 3на€' що пр13вище
(оцарсв виник^о в!д коцаря, май-
стра-ки^имника, а 1{остир!н - в|д
костиРя' гРавця в кост|. ||редок
{ворникова не обов'язково йав бри
дв!рником. 1ак звади | власника по-
стоя^огодвору, й того, хто оретиував
ну;кий дв1р. А, скаак|мо, пр|звище
|{ищиков походить не в1д с^ова
[1ищати' а в|д профес|] ''писчика''
(рос.), тобто писаря. |[редок БеРд-
никових виготов^яв 6ераи - гребен|
д^я ткацького верстата' А родона-
ча^ьник \4акдакових був маклаком _
перекупником. |[р|звище 1{оновалов
_ в1д старовинно] г{а3ви ветеринара
_ конова^. €тедьматпов _ в|д сте^ь_
маха, майсгРа 3 виготов^ення саней
та воз|в. 5рига _ це сгаровинна пол1-
цейська посада. |!редок ?олиеннико-
вих п.Рац1овав на ''т0^чее'' (рос.) _
млин1, де 3ерно переробля^и на
крупу. |1р1звища Ёовиков, Ёовик,
Ё{оваченко походить в|д слова ''но-
вик'' (рос.) _ так у середхльов|нн|й
Рос1] звади ттовобранц|в.

3начт*а група пр|звищ на^е?к?!_^а

спочатку священникам | походить в|д

на3в храм1в'у яких вони пРави^и:
/спенський, |{окровський, 1ль!н-
ський, |1'ятницький. 9имало пр|-
3вищ походять в!д чодов!чих |мен:
Богданов, Адекс€€в' 1ванов, |{етров'
[авидов, Антонов, {енисов. А от
пр|звище Роматшов, це взагал| то,
Романов. / середньов1чн1й Рос|| не-
знатних 

^}одей 
1менували у 3мен1пу-

вальн|й форм|, толс Роман писався
Роматпкото. 1ак само | \4!ськов - в1д
3мен1цува^ьно| рос|йсько| форми
1мегт| \4ихайло - ''\4иско'' (рос). |[р1-
3вище |1одятик1н _ в|д !мен| [под|т,
а 1{ал|н1н _ }йл|н|к.

9имало по1пирених т_:а.|[утивль-
щин1 пр13вищ походить в1д нехрес-
ти^ьних 1мен, як1 довго викоРисто-
вув;!-^ись у на1пому кра!. (еред них
Рад|н, Рия<ков, 1{онясв, Болков,
Бровк|н, 3лоб|н, Ёекрасов, Рилов'
4руэкин1н, 9ерепов. 1мена 3 нега-
тивним значе!.!ням давались, що6
в|д|гнати ъ\д дитини зд| сиди.

|[р|звища (ер4ток, 6ер4токов,
1{омпан|сць _ козацьк|. (ер4токами
звади особовий склад спец|альних
п|хотних полтс!в. 6ер4токи п|длягали
особисто гетьманов! ! виконували
в|йськово-пол|цейськ| функц||. 6ка-
эк1мо, у [лухов1 сердтоки охороня^и
''генераАьну артилер|то''. }(омпан!й-
ськ1 полки були к|нними, формува-

^ися3 
добровольц|в. {о ц|с! групи

тако)к мо){{на в1днести пр13вища
Босвод1н, \4оскадьов, (трсльник,
Боярнук, 1(нязсв. Бони охороняли
кордон, нес^и сторо}(ову слулсбу.
[оак у пРикордонному [{утивл|
ме1пка^о чима^о лтодей, як! мади
в|днотпентля до в|йськово! слуакби'
|!редсгавники |нтпих народ1в, як!
посе^я^ися у пРикордонному |{рив_
л|, запонаткува\и пр|звища [ата-
ринов' 1ноземцев, Ёсмцов, Ёогайцев.

Б!д зовн|тлнього виг^яду лтодей
та особливостей !х характеру
виник^и пр|звища: Безрук, 111ульга,
[орбунов, 1овстотшей, }(ривобок,
|олстой, Безбородов, ?онконогий,
Бслобородов, €ухоруненко, 111ум-
ний, 111ирокий, !,олгий, 1{репкий
тощо.

Фсь ск|дьки ц|кавого моя{уть
розпов1сги звичайн| | так| вс!м звикл|
пр1звища на1цих 3ем^як|в, бли3ьких
| знайомих.

|!авло !!онолсаренко,
э ав10цюншй в|00|лом р айонно[ ааз епш

'' !| ц пшв ль ськ1 в!0 о мо сп1' 
1
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як святкувАли новии Р!к
3''о'"й пер|од в ус| наси був наси-

чениг] святами | найбйьтц ултоблене з
ттих._ }{овий р|к. Б|н пРиходить до нас
13 м1цними моРо3ами, сн1гом' весе^ими

дитячими Ро3вагами. Але це свято не
3ав}кдР[ припа4а^о на 3имову поРу Року.

[рааиш1я зусгр|.тати Ёовий р|к пер-
тцого с!чня *давньоРимська. Римський
|мператор 1Фл!й 1-[езар (46 р. ао н.е.)
перен|с початок Року на с|чень. Римля_
ни в цей день приноста'ли экертви богу
}{нусу 1 Ро3почина^и 3 нього ваэклив|
справи. Б давнину у багатьох народ|в
св|ту Ёовий р|к розпони!{ався тако)к
ттавестл1 _ .'ертпо|о березня. його зу-
стр|нали як свято весни' сонця'
в1дРод)кення пРиРоди' оч1кування
нового вРо)ка!о.

3 прийняттям в /кра!н|-Рус| на-
прик!н'1| ! сг. християнства' Ёовий р|к
ста^и вцзначати на початку осе[11, пц
час 3авеРт||ення 3е!\.{^еРобського ци}иу.
у |492 роц| великий князь !оанн 111

остаточно 3атвердив постанову }4ос-
ковського собору: вва}кати 3а початок
як цеРковного' так 1 дер)кавного Року
пер!шого веРесня. |{об надати святко-
восг| цьому дн1о' цаР особисго 3'яв^яв-
ся у !{решлл1' даРував ко?кному я6луко,
на3иваючи братом. |[ри шьому в1тав з
Ёовим Роком, 3 новим щастям'
. / Рос!йськ1й |мпер|! перштого с|ння

поча^и святкувати Ёовий рй за |{еща 1.

Ёа той нас у Рос!! й:пов 7207 р!к в1д

ствоРення св1ту, а у €вроп| 1699 вй
Р1здва {рисгового. [од! активно вста-
нов^{ова^ися 3в'я3ки з 6вропото | така
''р|зниця у тас|'' була ду;ке не3рг{но1о.
}(р|м того, пеР!ше вересня н|як не було
пов'я3ане |з Р1здвом {,рисговим, го^ов-
ним святом року' яке в!дзнанала €вро-
па. [ар був людиното р1:шуяото ! одттим
махом виР11цив ус1 ка^ендаРн1 проб^е-
ми, видав||]и 15 груаня 1699 року
вйповйний документ. у якому прого-

^о1пувався 
цочаток нового року пер-

тцого с|чття' як це робили ус| свро-
пейськ| кра{ни. }|дтод| на зм1щ на1цим
народним тРадиц1ям поча^и пРиход|4ти
свропейськ1.

Ёапередодн1 нововведеного свята
|[етро ] наказав прикрасити 6уАинкът
сосновим' я^иновим та я^1вцевим г|^-

лям. |[ер:пого с|ння, оп1внот|, в!н пер-
тшим вий:шов на 9ервону площу !з

факелом у руках ! запусгив у небо ра-
кету. 3икручу|очись у пов|тр| вогнегг
но:о зм1йко}о, вона спов!стила про
початок Ёового року.

Ёарядэкати я^ини ! сосни, |нтш1

деРева сяга€ свотм кор!нням у сиьу
дав|'и|'у.. 3|домо, що ще дРу|ди _

верховн| лсрец| давн!х кельт!в, щоб
задо6рити Аух|в родтотост|, розв|ш:у-

ва^и на деревах Р13н! дари: вц
вереп|в | китпок тварин до ч|це-
них гриб1в, я6лук 19п19. [ак,
спочатку, 

^1сн1 
кРасун1 виг^я-

да^и не зовс1м естетично | пахли
по |нтшому.

||1сля виникнення хрис-
тиянства 4ревн|й ку^ьт транс-

формувався. / середн| в|ки в
6вроп| я^инки ста^и пРикРа-

'лати' 
обов'язково використо-

ву}очи хРистиянську симво^1ку:
верх1вку - ''Бифлесмськото з1р-
ко1о'', а гйки - райськими яблу-

ками. / [911 сг. 3'яв^ятоться св1чки,
симво^и )кертовност| |суса *риста.
(р1м того, на я^инках розв|тшували
печиво' зроблене |з п1сочного т1сга, яке
нагадува^о про святе принастя. А
3годом було налагодэкено виробнитцво
бйьтц довгов!чних |гратпок _ позо^оче-
них 1ши1шок, "3олотих'' ясць, гор|х|в.

}!{итед| укра!нських 3еме^ь довго
в1дмовлялися встанов^товати в сво]х
хатах сосни' я^инки' 3а^и{шаточи 3а
собото щааиц|то стаь\'[ти лАуха- снопа
3 ко^осся 3^аков'о( ку^ьцр. 1{р1м того,
я^ина | сосна асоц|товалися у на1пих
предк|в 1з ''деревом скорботи''. / }(исв1
оф1ц1йн1 я^инки 3'явилися тйьки 1850

року. {,к ащибут р|здвяний, а не нов6-

р1иний, вста1{ов^това^и я^инки у свят-
вет|р 24 [Руд11я 3а старим ст1{^ем.

3 приходоу радянсько! влади
Ёовий р|к деякий час 3'!"^и1пався прос-
то умовною часово}о межею' 3наме-
ну|очи к1!!ець одного Року 1 початок
|нлпого. {,динки з |гратпками й св|чка-
ми були заборонен| ''як пережиток 6ур-
)куа3ного минулого''. |{овернулась
я^инка' ;|^е в'ке не як р13двяна' а як
новор|нна, п|сля публ1кац|! статт| в

газет1 ''[1равда" ъА 28 грудня 1935 р.
парт1йного Радянського деРжавного
д!яиа |1.'|{.|{ости1пева " !,авайте орган|
зу€мо до Ёового року А|тям гаРну
ялинку''. Ёевдовз! тта Ёовор|нному свят|
в 1{ремл1 3'яв|1дася святкова 15-мещова
я^инка з !'|дом \4орозом та (н|гу-
Ронькото.

€воср!дна тРадиц|я зусгр|.тати Ёо-
вий р1к 3апочаткована на [{утивльщин|

у роки Белико1 Б|ттизняно] в|йни пар-
ти3анами-ковпак!вцями. \{олоденьку
пухнасту кРасун1о-я^ин]{у парти3ани
мр1я^и встаг|овит]-1 у 3в]"^ьненому вц
фатшисг|в [[утивл| на честь святкування
1942 року. Ёав|ть 11да [4ороза обрали,
Фдекс|я 1дд|ча (оренсва, який
повинен був роздавати д|тям пода-

Рунки. 1а обсгавини ск^а^ися |нактпе.
|[артизани покину^и л|с | розпо.:али
рейдову боротьбу, а я^инка 3а^и1пи-

^ася у 
^1с1 

Рости да^1.

|||сдя зак|нчення в|йни парти3ани
поч?1^и зусгр|нати Ёовий р|к у колитш-
ньому укр|прайон1, бйя ялинки. |{ос.у-
пово ''парти3анська я^инка'' ст2!^а попу-

^ярним 
об'сктом тРистичного пока3у.

3а разянських час|в.ядинку 3 веРху до
ни3у прикРа1ц?!^и п1онеРськ1 га^суки.
Б незаледсн|й /кра|н| ця традиц1я не
втрати^а свого 3начення: зм!нилися
т1^ьки прикРаси.

9ксанаА[.тпвЁнова,
нау ко вшй сй вф о б 1'пншк ! | [{ 3



людвиг ван ББтховпн

(Ао 2А0-р!ння в!д дня народження)

/!,'*''. ват* Бетховегт ( 1 6. 1 2. 1 770- 26,03.|в27 )
_ ведикий н!мецький компо3итор' к^аси!{ св1тового
мр1нного мисге!г!ва'

Ёародився в м1сг! Бонн1 в с|м'| придвор-
ного сп|вака. \.{узинн| зд|бт+ост1 Бетховена
прояви^ися ду)ке рано. .Б дитинсгв| в1н на-
вчився грати на орган1, к^авесин1' а^ьт1'
скрипц|. Белику ро^ь у формуванл.:1 |оного
му3иканта в|д!грав його вчитедь - та^ано-

витий композитор 1 теоретик {,.[.Ё{еефе. 3агальну осв1ту
Бетхо.вен здобув у- понатков1й тпкол]. ,[,еякий яас в!дв!дував
декц11 на ф!лософському факультет1 Боннського ун|вер_
ситету. {емократингтий св!тогля4, республ1канськ1 прагнен-
ня Бетховена формувались п1д впливом 1дей фрагтцузько|
револ:оц{| к!нця !,!||1 сгол|ття. Бплинула на }|ього ] Фр'''-
цу3ька му3ика нас!в революц!|, зокрсма творн1сть [ретр|,
\.{егголя, [(еруб[н1.

Фседивхлись з 1'792 року у Б!дн!, Бетховегл по.тав брати
уРоки у й.гайд'а, алс! тшЁ'дко 'роз|й:шовся 3 ним чере3
роз6[жгх!сть сусп|льних ! мисгецьких погляд1в. ||от!м вчився
у тсоРетика !.[.Аль6рехтсбергера 1 композитора А.(альср1.
Ра той час Бетховег: сгав в1домим п!ан1сгом. / ранлт|х твор;!х
комг|о3итора прояв^яються вп^иви 3.\4оцарта, Ф.-[,.Баха,

А!айдны |_{! впливи в!днрн1 в деяких фортеп!алтних сонатах
1 квартегах, у 1-й (1800) 1 2-й (1802) симфолт!ях. !т:див1дуальн|

риси творчого сти^1о Бетховегга яскРаво висгупатоть у 3_й,
''[ербйн!й'', 1имфон1! (18-9-{):_9' 6ула в1дцком гла револлоц|й_
не п1дЁ|есення к1гпця {,!|!| стол1ття. 6початку Бетховегт
присвятив !! Ёаполеону' а^е ко^и той проголосив се6е 1мпе-

ратором' компо3итор ц|о присвяту зняв. А!н1я, накРес^ена
в ''[еро!нн!й'' симфон|!, ро3вива€ться в 5_й (1808) ; 9-й(1824)
симфн!ях, в опер1 ''Ф!дел!о" (1805)' в птузиц1 до др^ми Б.[сге
''0гмонт'' (1808) 1 в ряд| |нтпих композиц1й.

!{е зовс]м мо^одим (27 рок|в) Бетховен почав г^ухнги.
|]я сгратпна д^я музиканта хвороба прогречва^а !ттризвела
до ц!лковито| втрати слуху. Ряд осганн!х твор1в Бетховен
написав вже 3овс1м г^ухим.

Ёайвидатн!тший тв|р композитора - 9_та симфон1я -
3авер1пусться гранд1озним хор6м на с^ова ''0ди радост1''
Ф.|11йлера. Фдним з найкращих твор1в Бетховена с соната
!\о23 (''Апас|оната''). Б деяких квартетах | фортеп1анних п'ссах
Бетховен використав укра!нськ1 народн1 п1сн1, обробив для
го^осу в супровод! фортеп!ано укра!нську народну п!сню
"1хав козатс за ,4,ухтай".

Ёезвинайну гли6ину зм!сту му3ики' Бетховена в1дзгла-
чав 1.|!!евченко; \4.Аисенко був видатъ,им вико|-|авцем
його твор!в, 3окРема 3-го фортеп1анного концерту. 8ели-
ко1о попу^ярн1стю користу€ться му3ика Бетховена на
}кра1н|. 14ого симфон|!, уверт:ори' со||ати' п1сн! пост|йно
3вус121, у. вико.нанн1 кратцих музи!|них колектив|в та
му3икант1в-со^1ст]в респу0^1ки.

(оз5цьй! бувальщини
'!,

тРАвА 3АБуття
1хав козак з чумаком. 3упинтъпись серед

степу та ро3ве^и вогонь. |{озак той був
характерн!тком. Бй!йгпов в!н уб!к, _с_вцсцв - !

спов3^ась до нього циа купа гад!в' Ёабравтпи'
вк||нув !х у казан 1 почав варити. 1{оли вода
закгп:йа, ко3ак в}|\ив'Ё на зепспю. Б;тлив пог1м
кттп'яток 1 вдруге. ] тйьки в тетю воду всипав
п11]о1'1о..|1ригоцвав кул|тш, попо1в. | звед[в
чумаков1 вимит|,| казан та 

^о)кку.' - ?а, дивись' _ к;рке, _ не см1куй мос! катп!!
А.:умак тте витримав-таки, ]{аскр|б гад:оного

кул|шу ! з!в. {:твно йому сгало. Банить та нус в!н

усе' що вцоувасться.в степу: одна тРавинка
сх!1^я€ться до !ншто! 1 тпепоче: ''}{ в1д тако|-то
хвороби!'' - 'А у мене така-то сг.гла!"...

6тав п|дходитидо во3а, а во^и пРомов^яють
один до од1{ого: "Фсь 1де 3ак^адати нас у ярмо''.

1дрь сгепом. [1о.пув пумак. в1д яко| хворби
допомагас будяк, т розсм!явся. |}от!м п|дслщав
розмову коб: ии з ;кере6шем - 1 знову розсм|явся.

|1рглм1тив це ко3ак.
- !'ге, срлий сич!9:к не вед!втоб1 кушгувати

мос] катш|! /став з во3а, виРвав стеблину
норл:обттлю' об!драв лисгя | калсе:

- Ёа, з\ж!
9умакз':в _.! пеРесй1в ч},п.1' про що 1пепочгь

трави' 1,ро3ум!ти мову худоои.
?ому г\ на3ива|оть норнобгтль забудками.

побану. А тоб!, чумаче, мабуть, не
доведеться спати, ботв|й к|нь норний 1 г!ого
не тйьки не побанитп, але й не сп!ймастп в
отаку н1н, якщо куди заблукас.

А нумаков| так хочеться спати! 1

запропонував в!н обм!нятися к|ньми.
[{озак охоче погодився. Ф6м|нялися. [р 1

почав ко3ак п1дсм|юватися над чумаком:
- ?епер я й зовс1м не булу стерегти

свого коня: прийде злод!й - мого в
потемках спро6уг}-но згтайти, а твого,
бйого, | сл|пий побачить!

п1Ат1А хочБться!
Аежгггь ко3ак на берез! р1нкг:, п!дпер

го^ову рукою, пРп(ка€ 
^ю^ькою 

1, див^ячись
на воду, 3адум^иво промов^яс:

- |!;тпа хочегься,а1ти не хо.лсгься!
А тд якраз пРоходив мимо кр|нний:

отаман. |1онув в|н, що ска3ав ко3ак'
подив!|вся на т]ого 

^едащу 
пику та як

гаркне:
- Ану, козане, прттнеси мен1 11]виденько

води! |1йхопився ко3ак | иерез хвгтлину
в)ке стояв 3 повн!|м кР(^ем води.

_ |!ийте, пане отамане, та бувайте
здоров1!

_ Ё1, - в1дпов!в кур1нний, - пий сам! 1рт
)к хот1в пити.

Флена}|спъо1|!к'на

попутн1Ак[А
3усщйись якось в дороз| ко3ак та (|умак.

[рапилось |м занонуват?| серед степу.
3варгтли кул!гш, повенеряли | сгапи домов^я-
тися, кому коней сгерегпт. }{озак мав коня
б1лого, поганенького' а у чумака к1нь був
вороний, птвидкий та дужий.

Ан!.т випалатакатемна, хоч в окосрйяй.
|{озак | ка;ке нщаков1:

- \с[ен!нещеба стеРегти коня' бо в|н бйий.
{ тйьки тРохи ро3т1^|о|]у око, зразу його й

1;1.з",;я,.||г..;* и
,;.,)|,г.,, * *'* ',


