
25 травня виповнк)€ться 125 рок!в вй дня народя€ння одшоп) з
найвйом!пп*х партизапських командир!в - дв!ч! |ероя Радянського
€опозу ге[!ерал-майора €идора Артемовича [{овпака - яскраво[
особистост! в !сгор[[ партизапськоп) руц пер!ощгфуго[св1тово!в!йни.

€*!р к'",'* 
'ародився 

в родин! погпвського сс.,]янина-б|дняка п'.-'*. я'* ж*ггп було
насинене Фрогьфю та неопод1ваними повор0тами дол!, ц|лл<ом хФак!ерними дпя т!е[ епохи. |{овав
воювап: ще в |{ершту св!тову розв|дником, з{! що засщ0кив лва [еорЁ!вськ1 хрсги. |!ог1м браз учасгъ
у'революц!! та щомадянськ1й в!йн!. |1|с.тя остат0чного встановлен}и радянсько| влади займавоя
к)сподарськок) робото:о, особливо досягнувши усп!х!в у лоро:кньому буд!внитцв!, яке з горл!ст:о
!мещвав свосю улюбленого справою.

Ёапередодн| в!йни €ил!р Артемовин (овпак пращовав на пооад! голови ||щивльського
м!ськвилон:<ому Босени 1 94 1 роц> за завданням |{уптв.т:ьсьлого Р( (||(б){ оволив паргт-:занський
заг|н, який згодом перср|с у велике пФтизанське з'€д|ан1{я.

|[|д помандватгям €.А' !(овпака фмоьке парпв!шсьпс з'сднантля 3д!йснило дек!лька ск.г:а,д+лос !
побезпе.лн:о< рсйд!в по тилах ворога. Будни, по сщ1, цивйьною лподиното, в!н за роки в!йни став
кнерал-майором 1 Фв дв|ч! удосгосний найвищо! вфнаки Рацянсьпого €олоу. €[:д|р Артемови!{ з
тток л:од9йц як1 щой]|].'|и тер!д.[сп.'й пшшх фрогъби на оцпованй ворогом тср*ггор![ !' пощи рулнош|
парт|в:|ноь|Фю життя' чесно виконали св1й щомадяноький обов'язок т4 безперечно' зас]гуг0вуютъ
на добру пам'ять.

€.А. (овпак в|4явився тал{|новитим парпв{!нським в:па]кком з неста}]дартним мисленням. Б1н
|Фрисгувався авгоритетомта пов{шою серед пар|и3{ш!в, бр смйивий, розрлний, добрсрозбирався в
.гподдх. (овпак мав твсрд;й характер, суворо вим:!гав ви|Фнання наказ|в, бсэлсал!сно 

'й'''"'" до
зраш:ик|в ! боягр|в, шле в той х<е нас з розум1нтям ставився до помипок.

8 попуирн|й л|терпр| та щх1вгпо< доцме!тгаь що висв!шпо:огь пФг*ва:лськ:й руц молси 9сгр!ти
немшло в!дус1в про ньог0.

Фсь як хщшсшрпазував |{овпапса письменник йикола1{|еремег у допов|дн|й
записц! на |м'я й.€. [рущова: <йайже л6гендарнок) славою зараз
користу€ться на!кра|н! [ерой Радянсьпого €опот€ид1р Аргемовин |(овпак.
}{ого люб.тить та пов,!ка|оть парти3ани 1 населен+ля, ненавидятъ вороги.
€щомний |прсгийу пйщ!, ласт<авий, ако:гищеб4то йчворий; й\1сцч|1п
паршванський такпак | воснач{шьник - таким зн:!|о1ь свог0 <<багька> чи
(старого) пФтизани).

1ак писав про €идора Артемовина корсспондент газети <<||равдо>
.[|еонй (орофв: <<|(овпак - людина л|ттш, рок!в 55. .. |{евна р|н, розумний
чолов|к. 9 загон| його шанують' нав1ть схиляють перед ним голову.
3доровий добрий цмор, гарна укра[нська мова, чималий в!йськовий
досв!д. Б!н на свосму м1сц!. 3а |мпер!ал!сгинну отрим{в лвох &орг|[в |

дв| медшл1. {к бувалий воякадобре знас поихолог!*о н!мц!в, тоя< не Ф!'ться
!х. 9 високо ц|ную воснний хист |(овпака, б|льш:е того, його талант
парг|д}анського вата)кка ...>. |{ри шьому €ил|р Артемовин зово!м не
в1др!зтшвся япоюоь особливою бравою в!йсьповою зовц!:цн!отю. Бидагний
партизанський генерал, окор|:пс, нагадував л1тнього селянина' що
дбайливо оп1кас свос велике | складне г0сподарство' <Фце хазяйське око,
упевнений, спок!йний ритм пох1дного житгя | гул голос!в у цщавин|
л1су некватшиве, але | не пов!льне житп! упевнен[о( людей, що пращо[оть
з поч)|гг'|м влаоно[ г!дносг1, - це мое пер[]|е вр.!кен1{'! про заг!н 1(овпака>,
- писав начальник розв|дки з'сдп:шн'! |1.|!. Берплигора.

€.А. }(овпак був незвинайним командиром, який вм1ло посднував
ов!й величезний досв!д солд:па 1 господарського прац!вника. Б!н <це л!з
всюди ! без пуггя у б|й, втранаючи сили, обростаюни пораненими з

самоп) поч{п9 рейд/, вгФачаючи на др!бниц| фещипасго>. Ёавпаки, в!н вм|в
((вужсм виповзти з партизанського кра:о, про11ги з нйменппою кйьк!сг:о ф!-в
до мети ! завдаги нищ|вного удару з т0г0 боц, з ялого противник не чекао).
€ид1р Арвмовин враощвав не т!.льки логл9сгн! фаспа в!йп:и - б!й або двсрс!ю,
але й т0й рсзонанс, який викпичу{ъ в народ| д!! партизан. 1 народ допомагав
йому бо <1(овпак роб*глъ, як народ хоче!> Ёс випадково в!н мав велиц славу
о€ред населення 9кра!ни та Бйоруо!!. йому припищвали справол<н! та вигадан!
подрип4 нав|ть складали п|сн|:

1о не щби запщийи,
Ёе хмару зд!ймас -
!{овпак €ил|р партизан!в
.{о бою окликас!

Биооким аггорггегом |Фристувався €.А. (овпак серед команднок) скпад/
партиз:!нських формувань }кра[ни. .{о нього з пов:|го|о ставився командир
пащизанськог0 кавалер!йського з'еднання йихайло !ванович Ёцмов,
в1домий сво|м критияним отавленням до багатьо#партизанських
помагцир1в. Б!н рекомендгвав й.6. !рушову призначити (овпака на чол|
ф|л|ащ }11!||Р, який пропонув:ши створити на ||равоберех<н!й !кра|н|.
Ёаумов вважав, що саме €ид!р Артемовин здатний актив1зувати
партизанський рух.

Ёаприк|нц! ссрпня 1942 року в1дбулася знаменита наряда кер|вник!в
паРтизаноьког0 руу в йоскв!. €еред !н:пло< !кра.{ну предст:|шив ! €ид!р
Артемовин. 1ам в|дбулося його особисте знайомство з| €тал|ним. Ра

(!1роёовнсенсая но 2-й с:пор.)
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([1ро0овлсення. !7очоопок ца 1-й сгпор.)

нарал! було схвалено рсйлову тактиц партизаноькот боротьби, що дало
можлив|сгь |]ародному полководщо в!днри себе <самост1йним чинни!(ом)

у народному рус1 опору.

Ёе полигпена !гпсресу харакг€рисгика €'А. !(овпака в допсрпегпах н!мц!в

та унасник!в укра!нського нац1онального визвольног0 руц. Ёат:риклал' з

до:9мсггг!в 3ондерштаф <Р> (Рос|я): <.. .у йоскв| (овпака вваэкадоь багьком

партизанського руц на 9кра|н|, що с.А. (овпак - загальновизнаний
авторитет осред командир!в ! рядового ск.,!аду партизан, мас багато
прихильник!в серед молод!. €ам бере учаоть у боях, себе не береже>.

Фаш:иотськ| агетгги, як! засил2}лися в партизанськ| з'сднання та загони'
вбачали свос головне завдан!{'! у тому шоб знищити кома}цира. |1рагнули

захопггпт його в полон або л|кв1щвати за велиц ш|ку, бо д:я партизаноькоф

3агощ командир' як р]\я в|йськово! частини прапор. |!рапор збережено _

частина ввФкаеться д1:очопо. [1тлер!вш! оц|нили жргггя €.А. 1(овпака в 100

тис. злотих (аф 50 тис. н|м. марок).
31 звф тереновог0 осередц оун про д1яльн!сгь радянських партизан1в

д|знаемося: <€ам 1(овпак - людина !гггел!геггп+а. Фсь що розпов!дав про

Ёьог0 один чолов!ц шо фв схогшоний паргизанами за щовйника ! мав змоц
поговорггпт з |(овпаком: <€ереднього росц, норна бор!й4 зан|ска направо.

&дить без [|,апки' в цив!львому вбранн!; на щудях 4-5 орАсн!в ]]ен|на. 1де

на чол! бацди пергпим. ,(о укра!нц!в говоргггь по-укра|нськ!, до москал!в по-

мосговсьЁ' Ёа загал роб*ггь вра)кен}|я виооко1(у|ьц?нок) чолов!ка. . . >>.

€еред арх|вних доцмеггг1в партизансь!ог0 руц можна тапо:лс цсщ|ти
в|домосг| дещо !н:по{ тональност|, що отосуоться €. А. (овпака. 1а при [х

оц!нц| цеба враховувати сф'екп,:вн|сть та уперел)кен!сгь авгор!в. {астищ
цих доцметгг1в фло склалено в конф!кплих сггцац|ях 1 баЁаю чот0 у н|л(

персб!льгпено. Ёаприклал, !!ачальник рад!ову3ла з'еднання, молодший
лейтена1гг [алина Баб|й, з ялою у 1(овпака були напрукен! ст0сунки' назива€

€илораАргемовича нев}приманим, щубим, нецльцрним т4кок дода€, що
його вая<ко зрозрп!ти.

Багаго ораоник!в згадвали, що !(овпак мав круц вдачу та бр 11]видким

на розправу. <,{!йсно, нап: ,{1д був нацри непростот. й!г ! скип!ти !

прочухана дати' але так само швидко в!дходив, нс тримаючи зла на
провинного>, _ писав парти3ан-ковпак|вець, [ерой Радянського €оюзу
€.|1.1ууленко у книз! <0|юди' к0т0рь!х я знал)). €правл1, була у ёилора
Артемовинатаказвичка: зам1сгь того, щоб налстадапт на п!длеглто< стягнення

за др!бн! пору[шення дислц.ппл1ни, в|н м|г покараги винувап1!в сво|м н{!гаем.

Але цсйддсгигш1нарний зах!дз розрп|нтям сщиймався ооофвим сю1а,цом

з'сднання ! давав певн! результапл. Адже затих р;ов щеба було, 1нод|, д|яти
).(орстко' вони н:|к.1|адали на кома}цира велиц в!дпов!да.лпьн|сть. Б руках
1{овпака концекщувалася за!онод:шч4 викон:вчата оудова влади. 1 пощ1бно
бщо вшримаги той велинезний тягар.

Фоь такою колоригяою оообисг!9по поотас псред нами €.А. 1(овпак -
людина-лег€нда 1ац в!н мав нелегкий, част0 нспостщлйвий харшсшр' але

був хоробрим во!ном, добрим г0сподарем ! мав особливу приваблив!сгь,
яка прштяцвала до ц|с! неперес!чно{ тподини.

$роотава |!о;тянськц
нщковшй сп!вроб1пншк екст9рс!йноао в!00!лу !1!{3

кА/!вндАР
пАм'ятних

(траве{А1ервень)

7 травня - свято йовчансько! 1кони

Бох<о[ йатер1;

9 травня - 67 рок1в ||еремоги у Болик|й
Б1тчизгшн|й в|йн|;

15 травня _ свято 9уАотворно| |кони

|[ресвято{ Бог0родиц! [|щивльсько!;

18 травня - й!жнаролний день музе!в;

24 травня - Аень слов'янсько{
писемност| ! цльт1ри;

25 травня _ 125 рок!в видня
народження €.А. (овпака держ{шног0

д1яч4 одного 1з кер!вник1в
парти3ансь|(ог0 руху в 9кра!н|, дв1н!

[ероя Радянськог0 со|озу;

22 нервня _.{ень скорботи 1

вшанув1!н1б{ пам'ят| жертв великот
Б1тчизняно] в|[ни в }кра'й|;

28 нервня _.[ень |{онсг*:цш1! !кра'|ни

,$т 0р,я пдРтш3д''сь'{0[ Ёх0вд н'#{
(9ривок з книгп €.А.[фвцака <<ви [1утивля до }(арпат>)

|[' с,'дц*."тому л|с|, нед.шеко в|д на:пих
партиз:|нських 3ем.,1яноц на заросл1й травок)
га_гивин1 р1с 1, мабщь, ще довг0 ростиме один
прим!т|]ий дуб: щугла верх1вка його височить
над л!сом, як зелений :упол. Бзтплц 1941 роч'
виходячи в пох|д на п|вн|я, ми залопали за ст0

метр1в на сх|д вй гъого,щба-велеп{я' к)ло ]вох
звинайн:л< дгбЁв, що росли близеньхсо один в|д

одного, лерев'яний ящик з дек!лькома
блятпанками та великим глечихом. ! бляшанки
! глечик ми ск.,1али р|зн! локрленти на{пок)
мирнок) }(итт'!: паспогти' профсп!.тпов1 кв:ттлса,

мещики, улФв1 св1доцтва | ди[1ломи.
|(оли ггуптвльськ| партизатти повернулися до

мирног0 хит1я' кго з н|о( не пц/кав цьото оторбу!

Багато раз!в !здили у €падщанський л!с !з

'за.г:|зними щуп{|ми ! [ригор1й .{,лович Базимц
який' повернув!шись у |!утивль, прац|овав
сещетарем рйтопгу парт|!' .{|д 1!1ороз - Флеко!й

1лл1ч 1{оренев, який став голово}о
|!утивльського райвиконкому. 3найти
прим!тний дуб_велетень було невах<ко, але
галявина' на як!й в!н р!с, зникпа: !1 вкрила
пороФ1ь молодого дгбняч. ||ройдеш сто метр|в
на схй 1 почина€1;] п]г}т:]ги. Фсь, здасгься' вотти,

т! два.цбки, що Росли поряд !(оли бйя них
за,Фп!:]ти я|||и|! :ше скйьки не !птрик1ши цди
пц/пом' н|чого схох<ого на ящик не намацапи.
Бидно, не тут треба було його:ш5лсати. 1!{оясе,

коло тих дерев? 1ам те)1( два дубки росцть
поряд. Але трохи дал| ще точн!с|нько

тка 
'( 

зе]1ена пара. 3м|тпвся л|ч не вйзнати його.

1|1укати загублений скарб вирутпили
тгут*твльськ! п|онери та комсомольц!. Бздовяс |

впоперек обходили хлогпд! €паттгцанський л1с,

вивчили вс| м!сця натпих бо!в з н|мцями,
обтпщали вс| партизанськ! землянки, яЁ давно
вхсе обвалилися 1 зарооли чагарником'
позбирали вс! затпдплки п|д|рваних н!мецьких
танк|в,.пробит| кулями каски, !рясав1 гйьзи,
упорядкували могили загиблих б!йц|в, але
скарбу нашого не знайгшгги.

|[очали при|здити в ||утивль екскурс!|
тпколяр1в з р!зних м|ст Радянського €отозу
нав|ть з \4оскви. €подобштись молод| походи
по на!пих л!сах. !с!м хот1лося знайти
партизанський скарб у (падщаноьтому л1о|, а

в|н усе гнив та гнив у земл! п!д порослю
молодок) дгбняка.

11льки вл|тку 1948 року олн1й груп|
:омсомольц!в, що при}'ха.г:и в €падцанський л1о

!з !(исва, пощастило. Б4гато земл| вони
пере|Фп{ши в л!с!, поки знайтшли скарб.

.(ерев'яний ящик ),)ке.д[вно згнив' а жесгянки
| глечик вахсто було витягти - так !1 обплело
кор!ння молодих дубк!в. |(орен! пронизали
нав|ть воляну гшк|ру ятопо було обмогано гшиф
п1ечика, вросли в ньог0' ст1лелися воередин1 в
один к.губок...

Багато таких скарб|в у ттъц ворога за!Фп?ши
ггут|дв.,1 |ни по л|сах 9ща!ни, Роо]| Б|лорус!!.
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радянською владок). Рербували до пол!ц1[ й р|я що застоср:|ння р'.'* *']Бй]й'б|, на€иняк!вц!.,{еяк|йппливприймаки. 1ак, Ёасгя
молодь. €почагл93родин, як!'( ро3чрчл|1т|и' алс йро.и мирного йаселення, япс 1м ,','"-*'. 1ернялова в.равн| |942 роц побршпася 3 одним
не виселили з села. {лопцям об|цяли во|ляк| '||артизанський 

рух на |[}тивльщин| набирав |з цла< хлопц1в. Але подрукне життя це ск.'1алося -

п|льги, поя9ню|очи псреваги !хнього нового силц зв,язк!вц| ро1йовйали прав.ц про ,й'' молодаж1нказаги+цла7 лптппая 1942роц, п1лнао

становища!якпредсп|вник!в!снуючо1натойчас фронт|, *" 
"о"а 

була невт|шною. Б'шсй нас у карально1 акц!!. |11сля липнево1 трагед|| вс|
ново1 влади. {кщо юнаки не погош:9валися, }м пол!цейськ1й управ! понали окладати списки привезен[х.'!опщ'як!вряцъш!ися, при€дналисядо

пофо)кували в|дправ*о:о на примусов! роботи. акптв!сг!в. !{овослоб!д:дм защопонрали приЁтги паР!т{занськогоз:|гощ€.А 1(овпалота€.Б. Рщнсва,

']ак, в1с|мнадцятир|нного Агирй йосиповина до управи ! затписаги до .","с*!" 'й, *'Б "'"" 
1ривалий наолюди:кили в напрр!. вдень у ф41

[рил|на виве3ли доЁ|меччинизав1дмовустагп,п вв:!к:!ютьзапогр!бне<сдаги>нов!йвлад1.1лподи керували пол!ца], вноч! - партизани. Фдн!
пол!цаем, хоча в!ц був з родини розцрцлениц йплли' 3аписували бригадир!в, ,**'"*, '*, й повпак|вц! привозчидоново!слобод-: фроп:но,
яказ!}ли|шиласявсел1(!хт|лькивиселилизхати). срш1ннопр'щ'"*у 'о'-''|.Р'д'*"-*у''1'.|" 

з якого ж|нки вип!кали для них хл!б. А !нгп! -
А його батьков! винеоли вирок: п'ять рок!в йай,:е не *'ли в сво!х дом1вках,;";;;;;;;; забирали його разом з необх!дними харнами та
примусових роб!т на буд!вништв| кБ!ломор_ усус|д!вабородин!в,налякан| тим,що!хвб'тогь :т1]:].*охонед|лгтлися 

оотанн!м,бобачили
канащ). Ёа к!ноць зими складен1 списк" оу,ййр*'.]' в партизанах сво!}захисник1в, у присуппосг1 яких

Б сел! почали вводити нов! порядки! до гестапо, а в щавн{ 1942роц неблагонад!йнго< вони почували себе в безпец|.

з|шровадили деоятидвор|9 ( на 10 двор!в давали заареш:трали.€понаткувс!хз1браливприм1щснн! }1аршса 1|[огпяил'
1-2 коной), розпод|лили колгоспну земл|о за о!льсько! церкви, а пот1м в!дправили ло }ухова. зс'в'оуюча в!ё0бом за'пов!ёнцка
к1льк|стю нлен1в родини. {ю землю селяни 3в|дти н1хгонеповернувся_во|хрозсгр1ляли' 

^1онументп<,[зв!н€корбогпш>

вивсзлидо|!}тив.гляафзнищтали..}1тод;зосгра:омжпроводиликаральн1акц![протипол|ца[вта
чек:шипоявипредставник|вново!влади.Бденьу}жоцпштг!в.|1йк!не:дьщавнябщовбггго&о.тшлона
ссл!щебуловиднолюдей'атйькисмсркалося.к"щнж[усева'якогопй!рвалищанагоюп!днасобф.Ёа
вс!старалисяоид!типодом|вках.}м1олод!булонежпочап9нсрвня\942роцдоселаприбувзаг1н
дорозваг.€тар1обговорювалиновини'жтьс'гкинсь!Ф!пол|ц!1.3новупочалисяФе|штине
збира:ониоьподск!лькачолов|кугогосьухаг1.жтйькивБовй€лофд,айв!нцлга<се::ас-Брускац

3в!стокзфронцнебуло,дтуп<иходлалир1зн!-жАл!евому,Бившп1номуБунякиному.Арештованих
однастрашн!:шедруго[.3най:плисяйтак|всел!,жз|бршлидощим1щснняцеркви'а.}|спар!изан:!м
як!флизаАоволен!пркходомолупа*гг!в|,рад!ючцжвдалос!звйьнцгилюдсй1вбргпа]2пол!цая.3ац!
казалцшоприйгповосгагочтпп!йнегьрадянськ1йжпаргизанськ!д|!22лервнян!мц|обсгр|.тшлисело
влад|.3радникирозповйа:пиодносольцямпроте'ж,терм|т}лимионарядами.|1!днасобсгрфзгор1ло
якзначнопокращае)кигтяколгоспник!вприжбагатохацруйнувап:ляФлимайленавс!хвули:длч
н1ме:ьк!йвлад1.Алсбйьтцачасгинамегпканц|вщкр!мБайдар!вки.Ёеоб!йцллосябез:лсргв.1ако:с
селанев!рилат0му,щоочпацйщинессщосьжвзялизФу{ник|в,як:о<розсгр!.тялиуРозпоряках

{ерезд"адн|потомуп!слябою,досслажбув1о!мнадцятир!ннийФед!рБасильовин
при!халипол!ца1.3нимибулийт|,когож9ерняхов,якийнулом.вряцвався(нолов!ки,як1
розцрцлилитависелили3.селащев1930.т!жст0ялинадровом,в|дг|снилийогоназадакоди
ро*'.в'''роз"|сгилисяв?араоов|йхаг!_внищжпол1ца!п|дтялиавтом.пи.хлоп1]д[|гт0вхнулидо
поблитцеркви(заразтаммагазин).€таросгоюжями;зв!дги(0ед|рзум1ввибрагися!вг|кл!сом)
сгав[ритор|й|(остир|н-3роз[9рцл€них..(ожБесноюдоселапривезлимолод!о(нолов|к!в,
ньогопри€дналисяАполлон[уссвтаФетисщчастиназнихбулав|йоьковополо1{еними
йикитович |{ирил!н' якого призначили ||ршэор1й|1ршлс!н(зл!за)отса*!шхлйшо| рядовими' 1нгп!- юнакидитбудинк|в. Бони
стар[]|иною. Бони орган!зоврали пол!ц|ю, щди , ! |{оёшццвойлов-лсаййбуупп1 | прашовали на с1льськогосподФськ|о( роботах 1

3апро|шували нолов1к!в, нсзадоволсних | пщогшваяш*овпак1вц| ! допом:галисе.,1янамзахарн!.}(*шихлогпд!всара!



"м !ст0 [Р0[]]А8[!14" лъ3(11) травень _ червень 2|12р.

1{.'"р', (ёавн! нозви _ 1ФчФ!!а!сц !(онерееш) _ оёне з найлца;тьовншч!алдсдх с& на просопор1 лс1ас

!7утпшвлела | [луховаоо. 3оно ваашчно ро3к,'нулось на паеорбах понй пшхою ! нар!вното Ёс:эданнто. 8'
сат1 94 0ворш паа 221 экшгпе;с| (па 1 с1нгая 2012 ро:у)

|{авссолштцгая лс1сцев1сгпь була засе]'ена ще в а,шбощ 0авншну. !1ро це св$пайь ре!!!'пкш чо,п'!рьох
ёовн* посеттень, що знаюёятпься на п]вёень гпа п|в0еннцй зах1ё вй сатс ||! поое.,].е|'ня !снувалш
про'пя2а,1' ,прцва]'о2о нач - в|ё епохп бронзш 0о еерФньов!н.|я вкл,!)чно'

!{'" 
"''"*'""' 

(онерг нев!домий..Ёайдавн!гп!
в|домост! про село знаходимо у так зван!й
|!утивльськ!й окрсм!й книз! за 1594 р!к, яка
збер|гасгБоя в Рос|йоькому .{ержавному арх|в1

лавн1х акг1в у йоскв!. ! доцметгг| пов1дом.тшсгься,
!|{о (дсревня (ояерьл:ко> !овгород_€{вероького
пов!ту у 1590 роц! |з прилеглими зсмельними
уг!длями була надана <<синам боярськиш> <Баське
[оряинову сь:ну Ффремову да йелеппке Фсипову
сь|шу горянову> у пом!сне волод]нл:я. 3азначен1
земельн! волод!ння защ1плювалися за ними | у
1594 рш!, поли [х щгввали на щойно орган!зовашу
слулсбу к|нних самопальник1в. 9 цсй нас у
(оноргах було всього 7 двор|в (2 дво-ри пом|щи:5к!
та 5 селянських).

Ёголс.пс подасмо врггяг |з |[упавльсь:со| окремот
книги за 1594 р|к:

<Баська [оряинов сь:н Ффремов да йслеппка
Фсипов сьпн [орянов' в поместье оброянь:хземель
и дикого по'ш! в ||уш:вльском уезде невзяли,били
челом к)сударю царю и великощ/ кизю Федору
йвановичто всеафсиц нто *пл с.гуклтпа п)сщарева
оамопальная сттРкба и с |[щимля с своих Фртнь:х
]д(Фкьев и оброк г0сударю {1л{пить по книг:|м до
г0сударева указу.

А ухол<ей за ними бортной в Ёовгородке
ёеверском госуАаря царя и великого ктязя Федора
]4вановича всеа Русии боярина и дворецкок)
фигорья Баоипьевича Ёд}тловапо щамоге 98 год
(тщ масться на уваз! 7098 р1к в!д <створсння
ов!ц>, тобто 1590 р1к за на1шим л|тониоленням)
что им здал бортник [ерасим !(ох<евников
половику своего бортнаго ухФкья с селищами с
|(он6рь:жами и со всеми угодьи и з бобровьлми
береги и с рь:бною ловлею. А знамя в том боРплом

ухол<ьи - :сосой крссг,(тобто мся<! борп*ого уг!ддя
позначен1 нас|чками на дерев{ж у вигляд! посого
хрссга).

А тог. де що::сей в [{оугоропщом уезде по реке
по |(левени, от перевоза ог йосгового леска вверх
по |(левени' по устъе ревки Рсмани по |Флодезь

по Бозкогь, по рубеяс с |[етром €щольниковьтм,
по болоу по Бздиць: и за €уп:ком (ёщиспом - ?)
и за [алиним щггом по йощовспое поле судерев с
Бггхгоровьтм да о Ёскраоовьпми, а ог [алинья .ттща

по л<олодезь |{орохонокой луг и по ренщ по [{иру
и по колодези по (амснки у лолка що:сй бргной,
а оудеревщиков в т0м мсот€ нет никово. .

А по скас:е Баськи [оряинова сьпна @фремова
в т0м их бощньтх ухох<ей деревня (онирь:яса на

речке на Бомане на Баськин жеребей двор ег0
8аськин, да крестьян: во дворо Бфимко 1,1ванов,

во дворе йапопшка ,{мигреев, во дворе 11ванко
йоясай. Б той ясе деревне на |у1елстпкин жеребей
дрор его, йелеп:кин' да крестьян: во.щор }1ваттгло

|,1ванов, во дворе [ришко приходец. |{атпни
п!!х!!нь!е в той дерсвни и в их усадищи в бортнь;х

щожеи 10 нсги в полс' а в дву погому ж (тобто, 1 0
.легвертей п1д паром | ще по от|льки ж пй озимим
та ярим поо!вами. 9сгь, або негвеРь, _ сп|ровинна
м!ра тшощ!, дор!внюе 0,5 гскгща). А сено косят и
лес осщтхоромной идровяной в своих)жожьях' а
бортг:аго им леоу со пчел:|ми и дельнаго безо пчел
.и холосцов, к0горь|с в дело приг0дятц4 тог0 им
не сечь.

|4 Баське |оряинову сь:ну Ффремову ла
йелелцки Фсипову сь:щ [оряинову о т0г0 своег0

бортнаго щожья с.гукба с:ш!п:шьн:]я, а с'ужи1и
ис ||уп:вля и г0сударсв оброк плапгпа по тамот€
и по книгам по-прежнему да г0сударева укат. А
владети им тем своим Фртньпм ухо)кьем со всеми
угодьи государя и великого князя Фсдора
14вановича всеа Руси боярина и дворсцкого
[ригория Баоильевича [оцнова по Фамоте и по
вь|писи).

|нш:! |сгоринн| длсрела св|дчагь; що перел 1 6 1 8

ро[Фм оелом волод1ли <оини боярськ!> }Фдинови
та 1(арановц|. йеплканц1 сгшачр:!ли подаюк - 5

ооьмин )кита щороку (ооьмина - старовинна
одиниця вим|ру сищнпо< речовин, Аор!внювала
приблизно !05 л!цам)'

|1|сля ,(еул|нського перемир'я 1618 року
(очерги в!д|йплли до Реч| |1оспо;:ргго!'. €моленська
в|йна 1б32 _ 16з4 рок!в м1ж |!ольщею |

йосповсьгою лержавою завср!шилася п!дгп,псанням

у 1634 рош| |{олян|вського мирного договори
зг!дно з яким встановлювалаоя нова л1нй лорлону
м|лс двома державами. |{облизу }(онерг 1

навколитпн|х с|л розме:кування зд!йон:овалось
наступним чином. 1ак, села погарич! | флетпове
на л|вому берез| (лсвен! залиплалиоя за|{ольщею.
|[одолавши |(левень дещо н!окч€ в1д новгорол-
с|верського села [уд61д96е, кордон входив у
невеликий пот|чок [умна | дал1 [рпновським !

[(амснським яр?|ми, з якого брав почат0к ще один
пот1к (амень, доходив до камснських л|ск|в.
|[рилеглими дояр!в л|сками' аз осганн1х - 1(огячим
яром л!н!я кордону тягнулася до р1нки Бсман|.
|{ройтповшли щинадцяй верст вн:в тен!ею Бсман|,
вона впир1}лася у клевень. {с мало м!сце нихсче
в!д новгород-с!вероького оела 8олокитине. тут
кордон розл!ляв зсмл| Болокитина, !нп:ого
нов1ород-о1верського села 1{онереги та

г|уп1вльсь|Фг0 пом!щика йгт.гпяки €щольнигсова.
ймов|рно, корлон проходив л!вим берогом Бсман|,
оск!льки напроти 1(оперсц яерез Ёсмань, [х
володарем (Адамом Ёишневоьким) був
влап]тований м1сг_новен, я|Фго на почап9 1639

роц зс|к | розкладав ййляка €трельников.
у 1619 роц! в 1{ояерегах нал1нувалося 10

п!дданих. А зг!дно з рессщом збору подимного за
1638 р!к <деревня !{онереги> нал1чвала 7 дим!в
(селянськлл< господаротв). 3г!дно з даними, як!
наводить !сторик ||.й. 1{улаковоький, у 1638 роц!
селом волод1в польський магнат Флександр
|{!сочинський, який у э:овтн| 1639 роц с'щимав
на нього оф1ш! й не корол!всь ке <<п|дгвердкенгш>.

Фднак |[етро (улаковоький наводить чисельн|
дан1, за якими у тому >к 1639 роц! волод!льцем
кдеревнб> був уко згаданий польський ш.,ихтич
Адам Битшневський.

||1сля вигнання поляк!в у 1648 рош| село
3:ши|'1:шося в|льнйм (<рацплним>). 1а вже 1687

року гетьман 1ван €тепанович йазспа в!ддав
|(онерги стародубському полковников! й.А.
йиклатпевському. |!1сля загибел| йихайла
Атлр|йовияа 1706 р. в бггтв! п!дЁесвб:ем, (озсрги
належали його сину €тепану а пот!м - онуц
йихайлу. |{одальш:! нащадки роду
йикла:шевськгок волод!ли селом Фк до скасуванн'1
кр!пагщва в |86| рош!.

[{ро розм!ри села й ооц!альний стан його
мехпканц1в ов!дчатъ магер!али рев|з!й (порепис!в)
населення, як! вас в1дсасу проводились царським
урядом. 1ащ за рев|з|спо 1736 роц в (онергах був
51 дв!р, у тому висл! 35 се:тяноьк:ос (4 <щуггговто<>
(тобто <садлбнхо<>), 14 <фогию>' 17 <пйсус1дк!в>)
та 16 двор!в козак1в (11 <щунтов:оо, 5 <убогию).

'{о 
кагсгор!! (фунтових> належали селяни та

козаки, як! м:ши власщ хау | земельний над!л.
<9богими> вва)к:шись т|, кю волод|в страшенно
м1зсрним майном _ невеличкою хаткою та
ю]!штиком земл|. <||1дсус!дки> зовс!м не м:ши
власного господарства ! змутпен! були жити |

пращов!]ти <у цс1д1в>.
9 1781 рош1 в }(онергах нал1тувалося 64 двори

та 87 хаг. |1ереваэкна б|ль:ш!сгь селян (59 двор!в |

13 хаттт) були к11!паками йарфи йиклатпевсько!
- вдови буннукового товари|па Антона
йиклатпевського. кр|м них у сел1 що)кивали й
коз{|]ш (2.щори, | ! хаг). Ёаприк!нц{ {,911! сгол|тш
кочере3ьке козацгво зника€: козаки стають або
кр!пооними, або казенними (р|зновид державних)
селят%'ми.

} )([[ сгол!тг! чисельн!стъ наоолення 3роот{ша.
1ак, у книз! <<Болости и ваяснейшие оеления
Бврпейской Россию> (! 885 р.) пов!домлясгься: <9
|(онергах - 124 двори,836 тс*гюл!в, православна
церква пост0ялий дв!р, два ярмарки, щи в!щян|
млини 1 дв| каменоломн!>>. А 1 897 р. там в:ке було
185 лвор!в та !384 жрттсл!.

Фсновним занятт'{м :сочережц|в у {|( сгол!тг!
було зсмлеробство | видобування камонк).
.{обуваги кам!нь_п!сковик у (очерг!ц ро3почали з
1840 року. .}1омку | обтонування каменю
3д|йо}повали вл!тку, а б!льш досконащ обробщ -
пр0п{г0м роч. |!|с:совики добували р|зно| якост!
* в!д др!бнокристал1чних до таких, що ма;|и
високий вм1сг криотал!в кварщг. 3 цьою к:!меню
викладали брук!вку' тротуари. п!длоги,
фундамеггпт, вик)т0 в.]шли Фрошномсл ьн! жорна.
Ёайб|льш: вая<лив1тпим видом продукц!т у *{!,
отол!тт1 були бороппномелрн| я<орна- Ёа
виготовлення них використовували найб!льтп
придаг!!| п!сковики, як! м!сцев! житсл1 називали
(льодянистими) або (занозними>. (онерезьк!
жорна були добре в!дом1 не т!льки у навколиш:н!й
окрр!. |х продавали у !(иев!' нав!ть у йоскв|.

1884 роц в (оноргах було виготовлено 586
жореп, а у 1885 рош1 - 650. [{асгупн1 роки ст:ши



йипола|всьЁ церквц яказанеп1ш[а па понап9 {[!,
сгол!тгя. Ёа !1м1ош! у 1807 рош! ( за !н:цими даними
- у |190 * 1801 рр.) на замовлення й коп|том
йихйла |[ецовина йиклаплсвсь:ого було спо-
рудкено мшован4й храм.

як нещодавно установив ки1ъоький арх|тектор
€.Б. 1Фрвенко, авт0ром проекц [Фчерезьло! церкви
с в|домий арх|тектор' уро]р!(енець 11]огланд|1, Адам
йенелао (1753 - 18з1 рр.)' який 1784 рощ прибр
до Рос!!, де й проходила його д1яльн!оть. 3а
проект0м йенолаоа зведено ницало буд|всль у
|{етергоф|, !арсь:ому €ел!, |!1дморков'1, а та|Ф)к
в 9кра|н!, де в!н працював арх|текгором у Фаф!в
Роз1шовськлл*.

|(онерезький храм' до рен!, зведено за тим )ке
проектом' що й 3оскреоеноька церква-
усипальниця|(ирилаРозрловськоговБаурин!та 1147 я<итсл|в. (онерсзьк|й с!льрад| були
9спенська церква в оел! Ёовий Бик!в на п!дпорядкован| тако'( (дерев|{я> йацкове, щгг!р
9срн|йвщин1. Арх!текпурн| форми бул1вл1 досгтть (убаровс та ряд менших хщор!в.
могщиетггальн|, вттриман1 в стлтл!сгиц| високого |!|д чао колекпав!зац|! на тсргггор!'{ (онерезько[
класицизму. [-{ерква розм!шена на високому с|льрали створено три колк)спи. ! |(онергах
пагорб|, !]'видно не т|льки з будь-якого |уг0чка виникла с!льгоспарт|ль <|!аризька комуна>' уг!рплими' €постер!гшпося пад1ння виготовлсння сел4 а й з !нлших навполигцн!х-о!л. !е справ:кня йацковому _ <9ервоний щ/тиловець)' зам!сть

продкц||' 1ак, 1886 рощ тх загальна к|льк!сгь арх!текцрна перлина нашого *раю. 9сЁрелин| |(убар!всько! помуни орган!зовано колгосп |мен!
ст:шовила 303 одиниц|' а у 1890 - т!льки 7{' *раму збщ!гасг/оя похован}'| його заоновника. ||_|евченка. (р1м колгосп!в у конерй "'''й! !Бидобуток камсню' як вже зазначалося' коне|в"кашерквадивомуц!л!лап1дчаогон|ньна промисловаф!ль|мен1во}ошлилова.Фсновною
щ!йснювали у двох каменол:уу1 

91"' . "* рел|г!ю за рйнсько! влади. 3араз вона пощефс пролукш!ею й|с! арт|л! бф бонларн| вироби |

;Ё:};ъ}** #"щ;'-':1: жж} *у;#ж"'#н#:#н#.,,'",'.,)"" -1ж#"т;}"''**'",," 
".-';";*;;доцментами значитъся [еорг!й Ф.лекса+ировин. народна шко'а. г[ри*1щсння школи було Б!тчизняна в!ийа. вона забрала життя 2|4

[лазенап' [енерал глазенч 
: ]:р!од революш1| д"!е"'""е, *р"'. .'''"'ю. } 1 897 роц| цт конережц1в, з них 138 загищли йа фрогггах в!йни,

став одним 1з кер!вник!в б!логвард!йськог0 руц, найчалося 70 щн!в (62 хлопники та в д;вна'ой;. а 76_чолов|к - ц. ,'Р*.*й, п|дпйники, мирн|
п!зн!:пс - ак1ивним д|ячом б|ло! см1грац|{ на Ф!нанцвало шко.ц пов1тове земсгво. учггелями ж*ггел!.3аход!' (онерезько|:пколиудореволюц|йнийпор!одбули 9 повоснн| роки кочере'(ц! в!дродили оело.

3 |(онергами пов'яз4на.також господарська сер!;и калита, ,ё''р"д.'*', о'-*,;и ||одальлпий розвиток колгоспно] економ|ки
д!яльн!оть знатного укра{нського Род} Бойодимировия€афронов.3а:онБол<ийвикпадав супровод'(увався чиоельними реорган!зац!ями.
€лоропа,дських. €лороп4лськ! мали кйькамасп<!. с."щ."'* михаило йясоедов. |1опечителем так, у 1950 роц| колгоспи <парйька комунФ) та
у 9ерн!г!вськ|й та |{о.тггавоьк|й цберн!ях. йасгок ко!ерозького увилища була йар!я Андр|!вна !мен{ шевченка були об'еднан! в один колгооп

'(економ!я) €коропадських, що знаходився на скоропадська> а п!сля ш с#ерт| _'п.п. !мен|ворогпилова.1957роцйогопсрейменоваво
цу'гор| (убаровс, поблтву |(озер4 був невсликий ! €тсоропадський. в *',.'6., !мен| 11]евчен*'. п!.'" вход'(ення
практично не давав прибутку кр|м лродажу (онерокц1бралищастъу|1ертш!йсв!тов!йв!йн!, 1(онерг до ск'1а,щ/ |1щивльського райову в 1959
деревини'1{обзб!ль:пргпддоходив!д(фар!всько| револ:оц!йнпос под!ях \9: ] - 

'920 

рок|в. 9 1920 роц1 господаротву приовоене |м'я Фрунзе
с:оном|], тщ у |90| рош1 збущваливинок)рний рош! вони повстали проти пол1тйки во€нного (оск1льки"п1'.ивльЁ,'юфрайон|одинзко.ггосп!в
завод. 1(ерувала буд1внип]твом заводу йар|я комун|зму, яку зл|йснйвала радянська влада. вх(енооив|м'я[|!евненф.!963р'щ*'".резький
Андр1|вна €поропалська (донка А.!1. \4икла- !(омандиромм[сце'о.о,'р*зайоьког.затощст1|в !(одгосп приеднали до волокитиноьког0 колгосщ
шсвсь|Фр ! маш:майбщньог0 гстъм!|на}кра|ни |{ещо 1{аренко, 

'а.'*""'*о" 
штаф: михаило |мон1 (уйбитпева. 1989 року господарство

|[авла |{сгровина ёкоропадського). ||1сля !1 смеф €иромологний. Ёа придлшення ..й'.'*'. руц в!дновлено п|д назвою .Расс.ео. Ёаотупн!
(190! р.) заводом та мастком керував оам |1.|[. угф|вськомупфвльськомута!нлш:о<,о";'а* роорган!зац!! сп!впали з економ|чнопо кризою
€коропадський та йог0 пов!рений у оправах-€. влала кищла €ьойу сгр|лешьц див1з|ю. 3а щасгь 1990-х рок|в, в|{Фимати яц колг0спна економ!ка
|1едпехонов.3аволбулорозрФ(ованонапереробц . ''''р!л'"-'*'"у'.'..''нн1 з 97 двор|в незмогла.
540 щд1в карюпл1 за добу. Р1чний вищок опирц конерея<ц|в була стяЁггща кокцибуп|я: 17 конеи, 9родженцями !(ояерг с державний ! пащ1йний
сгановив6000в1дер.Аляпотребзавод/розпочал!{ одна корова' четверо свиней, фур'*, д|ян радяноько1 доби |ван |(оотянтинович
видобугок т0рфу А поблизу згоАом, 

-виник 
цгг!р продовольство' одяц' а т{кФк ц'*; " 

.р'1 :)+о:3 €иройологпий (190з - 1979 РР.), локюр еконо-
торф (у проотор|ня| - 1орховщин4 або 1орхи)' карбованц!в. м!чних наук, профео'р, ф{'р €уйоького

!]ерковно'рел!г!йне житгя конережц|в було 9перш1рокирадянсько!влад.:мешканц|щггора нац1онального 
'щ'р'о.о уй|".р""тец (|997 -

пов'я3ане з м|сцевим храмом на чеоть святог0 (убарове .'''р,'" комущ 1мен! 1|1евченка. 
'} 

2005 рр.), деггщсг8ерховно! Ради !кра!ни (2002
йиколая- 9ао його виникнеяня достем€нно пор!внянн! з 1н''ими се.'1янами жггггя <оомунар|в> - 2006 рр.) Флекоандр йихайлович (аренпо.
невизначсний. 9к стверддчгс-в!домий досл!дник було б1льш заможним. 3а свого працю вони
укра|ноькот арх|текцри 8.Б. Бенерський, фимралихл!б,мололо,м.ясо,!нпл!прод:кп;.9 €ера|й7упшц
прогягом [[!!1 сгол!тгя у сел| вже була дерсв'яна ля)о |ош1 в конергах нал|нрйося 221 двор|ь ! . ёшрет<пор .\!Ё3

р&жж
€лаветний дворянський [& (Ф3?|{Б(Ф:

старплиноький р!д йиклатпевських берё св!й
початок у пер:п1й нвеф )([11 от.. ||редставники
цього в|домого на 9кра!н! ро4/ досягли значних
уоп|х!в, як в|йоьков!, дерлсавн| д!яп|, внен! та
промисловц1.

|,1ого заоновник _ й.А. йиклАшсвський налсжав
до заможного |шляхетоькок) роду. Биходець з
[аличини (с. йиклаш|в, .}1ьв!вщина), прибувши в
)1!вобережну }кра|ну, йихайло Андр1йовин
3робив блиощчу кар'€ру - став дов|реною оообою
готьм.ана .{ем'яна йногогр|шного. 1682 р.
гетьманом |ваной €амо[повичем в1н признансний
г€нер:шьним хорун)ким' а через р!к _ гснеральним
осавулом. {ерез нотири роки йиклагпевоький

впад3с у немгш:1сгь гвгьмана | останн!й зв!.гьтие його
з пос4ци генер{шьного осавула [егъман Бан йазепа
в 1689 р., п1д час овос! по[здки до моокви,
побоюючись нападу татар' з:ши|цив йихайла
Андр!йовича командувати загонами козак|в на
п1вденних кордонах [етьманщини. |||сля
поверненхи з йоскви йазепа в|ддав п!д його вла.щ:
найбагапдий €тарод:бський полк. 3авдяки сво|м
неперес|нним зд!бностям во|на ! орган|затора
полковник багато зробив для господарчо!
колон!зац!! п1вн|чно[ [сгьманщини.

йиклап:овоький, як типовий предотавник
гстьмансько[ верх1вки, ду)ке |пвидко став
найзаможн1:пою людиною на )||вобережж!, не
раху|очи самого гетъмана. 9к ! гугьман йазеп4

йихайо йиклашлевський :лсфрав велик! поцгпа
на фл!внигпво церков ! монастир!в. 1ак, зокрем4
йа його кошти були споруджен! йихайл!вська
(1692 р.)' йипола1воька(1693 р.) цфкви в [лщов|,
надбрамна йихйл|вська иерква (1707_1712 рр.)
та трапезна в [лух|воько-|1етропавл!воькому
монаотщ|.

\4.А. йиклашевський загищв 1706 р. п1д нас
в!йни з| |шведами у бою п|л Ёеов!жем (нин|
Реопубл|ка Б!лоруоь). |1охований у (исв|, у
Би.Фбигь:ому монасгир!, на фд|вни:.(гво ягого в1н
також по'(ертвував велик! колшти. |к бачимо'
стародубоький полковник йихайло
йиклагпевський належав до плеяди видагних

(17ро0овокення на 6-й стпор.)
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укра!нських в1йськових та щомадських д|я.т|в
к!нця *!|1 от.' тому 1 герб мав в|дпов|дати
високому соп п1альному стаусу ро.ц.

9 {!!! ст. б|льш|оть укра!нськптх дворянських
род|в використовували польськ| геральдинн|
емйеми. йиклапшевськ| тапФж обрыпи ооб| в ялост1

родовог0 знака емблему з крба Фстоя (Фз1о.|а),

який с одним з нйдавн|цлих лицарських герб!в
|1ольщ!. 3!н був дарований у 1069 р. королем
|[ольщ! Болеславом {{ &робрим за в!ддан1сгь та
хоробр!сть полковнику Фотоя, разом з

дворянським титулом' Фпис герба такий: в

червоному пол! два золот! п!вм!сяц!, р1жками
повернр! до бок1в щлтга' м!хс ними ор!бний мен,

в|стрям униз. |1{ит ув1ннаний дворянським
шоломом з короно|о та трьома страусовими
п1р'!нами. Бамег иервоний, п!дбргптй зологом. 9
тапому вигляд1 родовий герб йиклашовоьких бр
вм1щений у 1{| настин! "0бщего |ербовника
дворянских родов Бсеросоийсгой империи''. €л|д
вфначргп:, що симвшп!ка герба шйпом в!дпов|дала

т|й д|яльноот!, якою займалися йиклапшевськ|.
{ервоний пол|р, як в!домо, оимвол|зус м1окн1сгь,

см!лив!сть, великодп:н|оть та хоробр!сть. йен -
оимвол г0т0вноот| до захисту багьк|вщипи, род,
м!ста вй ворог|в та участ! у б:.:твах. ||1вм!ояць,
зг!дно з тлумаченнями тогочасних польських
гербознавц|в, * ознака перемоги над муоуль-
манством.

9 б!льпл шлирокому розум!нн| шей знак- оимвол
оборони кра!ни в|д ворожих напад1в. Фтжо зм1сг
герба йиклагпевських повн!стю сп1впадас з
прасшнною д|яльн1сгю прелставниЁв шього род
на р|зн:л< в!йсьпов:ок пооадах. 3ощом4 оин €тэпан
та онуки михайла йиклахпевоького, 11сцо 1

Антон, служили у гетьманському в!йську
буннуковими товари!]|а!ми' а йпо<айло ||авловин,
як | прад!д, був полковником €тародубського
полц

Р|д йиклагпевських чисольний та
розгалРкений. (р!м оф!ш|йного, в|домо ще два
герби, як! в р!зний час використовувалися йог0
прсдст:шниками. |[ертпий таког0 вип1я,щ/: щит
ро3гятий, в.йак*:ттому пол! два золог| п|вм!сяц!,

р1жками повернщ| до бок|в шита, м!ж ними -
ср!бний мен, в!сгрям униз (Фо"тоя); у ор1бному

пол! п!дков4 ||!ипами донизу в середин| яко!дв!

стр!ли, покладен| навхрес1 в!сщями догори. Ёад
щитом - нашоломник з п'ятьма страуоовими
п!р'!нами. |1]гтгФим!!к'тъ два лева (ф:шинський).
(ей герб зобралсено на порФет1 старод:боького
полковника йихайла \,|иклатцовського' що
збер|гасгьоя у Ёац!ональному цАоп<ньому мре!
}кра!ни (м' (и|в) | дацсгься Аругою половиною
)0{11сп

Фпио друг9г9 герба такий: в блакитному пол|
п1дковц :шипамидонизу в середин! яко!дд! ощ1-
ли, покладен| навхресц в!сщями догори (фш:ин-
оький). [ерб викарбовано на печагц| михайла
йик.т:а:шевського 1694 р. 8 цегщ! щита: п|дков4 в
сФсдан! яло|лв| сщ1.гш, пок.гпа,ден! навхресп |{о п<олу

печагки напи1: "м. м. п. в. и. |{. |1. 3. 3. €.'', тобто
"йгпсайло йик.гташевокий' полковник войска их
царског0 преоветлого величеотва 3апорол<ского
€тарощбский''.

9к бапимо, герби йиклашевоьких ма!оть
польоьке поход)кення. €л|д в|дзначити, що
польська геральдика мала певп| особливост!.
3азвинай, герб великого феодала-магната
закр1гшювався не т!льки за його родиною, але ! за
його васалами. 8иникло нав!ть понятгя <гербова
спор1днен!сть>, коли р1зн| родини об'сднувалися
одним гербом. €писки припиоаних до одного
крб4 !нол1, доходили до к!лькох согень пр|звищ.
1ак, герб Фстоя викориотовув{ши близько 500
род|в'

Ёаприк1нц| [!1[| ст. дворяни почали
отримувати жалуван| грамоти, ! герби
перетворилися у справжн1 родов1 знаки.

||отштовхом до 3аконодавчог0 впорядцвання
дворяноь:о| гербогворяо!дйльносг1 сгав мат!фсг
|{авла [ в|д 20 с|ння 1797 р. про видання кФбщего
[србовника дворянских родов Бсероооийской
импории)). 3 того насу Бисочайц:е загвердден!
герби отримували право бути внесеними до
[ербовника.

! фонлов|й колекц|] .{1(3 збер!гастьоя
фарфорова тар!лкц виг0т0влена на завод| А.й.
йиклашевсь:<ото. 1ар!лка прикра[пена гербами з
символами та атрибутами ус|х герб1в
йиклашевських.

€ваен *1а:тшщ
зав |фван в | ё ё |лу охор онш

пала' япок !спор|! тпа цльспурш,фЁ3

ч&шкнв'п] *в$шт# р*А $тутъфшль$л&!ш$
{|"р'"^' л!тн!м християнським святом е

|1'ятидесятниги або 1р!йшя. 1! святкують на
п'ятидссятий день п!сля Белипсодня, у нел!лю.
|{ього роц воно припадае на 3 нерв*ш.

1р1йшю у народ1 щс з глибоко[ давнини
н:вив:!юп' (зеленим свят0м), бо зелень - символ
в!дновленого л<ггггя | зроогання новог0. ?гокдень
перед овятом називали: (русальним)'
(к;!ечальним}' а ри останн!х дн! - <<зеленими

святами). 3м!сг цього обря8 простий. 1ак, рано-
вранц!, напередодн! овята, д!вчата та хс|нки
||щивльського пов!ц г0цвали обрядову |жу. А
пот|м йшли до л|су чи в поле, пригощаючи
дорог0ю зуот|чних омачними отравами. йолодь
розпод1лялася там парами 1 розхош,:лася <загш!таги

в1нки> на Фре6ахта голооо|, сп|вшони п1сню: <Фй,

заплсц в!нки, на во1 святки...). А на 1р!йцю,
3р!шц' йп|ли до тгтх м1оць, щоб перев!рити - ии не
з!в'яли вони. |1о св!жосг! в1нк!в, галали: ск!льки
йсподь дае змоги прожити кох{ному з них.

<3елений негвер> на||упавльщин| ще називали
(руоалчиним великоднем>. 1сщвало пов1р'я: в цей
день вю(одятъ з р!нки русалки | спостер!галогь _
<ни вс|х ща,лиш1й населсння ч|тко дотимустьоя).
Ёаперсдодн| цього дня' для того, щоб

руо1шки не зн|-|ц{|| |и пос!ви, на ме)|@х к)род|в та по
по]1ях розкид1ци хл1б, а надерева( розв|шували
полотно _ на сорочки русалкам. Б цей день не

можна було працк)вати' ходити л|сом, на
водоймища. |{ри ооб|, як завжди' люди м!ши
обереги - любисток або полин.

3бсрсглася стародавня п|сня' яку населенкя
на|!!ого кр!|ю присвятгтло 1р!йц|:

Фй, провед я Русалонц до брод;
<1л1ть, Русалонки, [д!ть
1а нац.пого хсига не лом]ть.
Ёагше жргго в колосочц1,

А л!внага-красн| у в!нонц!>
1акож на <<зелеи1 свята> - як символ врож{|ю'

здоров'я й краои, (водили топол|о): найвищу на
зр|ст д1внину наряджали у гарний одяц
прикра[пали намистом. Бодячи <<тополю>' низько

уклонялися зустр!нним, бажаючи |м м|цного
здоров'я й гарног0 врожаю. 3а це ощимували в1д

них подарунки.
! <кленальну субоц>, рано-вранц!, д|вчат4

ж|нки та д!ти йшли збираги щаву ламаги г1лки

кпену та липи, щоб прикраоити ними щти в
хагах, розв|лпаги !} у хл!вах тощо. .!]юди вважали,
що за цим ховаються души померлих, як!

прил!тшоть на тр1йцю, щоб обер|гати яситло в|д
поган!.

3вича| та обряли, пов'язан! !з <зеленими
святами))' збереглися й зараз на |[щивльщин1.
Бони - маленька крат1линка язичницьк!л( народн|д(
в!рувань натших пращр!в.

7еупяна Бе0':+о10ь,

н а1; ковшй сп |вр о6 ! тпнак
красзнавчоео музею
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д.."'*|в рок1в мйщло
з т|с1 пори, коли з1|мовкли останн|
пострйи гармаг Белико! 8!тчпвняно!
в!йни. Але нс згасне пам'ять про
м!льйони люде4 хго в|дстояв Белич
[1еремоц, за яц заплачено ц|ною
житп!.

!|исти з воснного лихол!ття -
хвилтоточ! документи-св1до!{тв4 що
по праву займа|оть досгойне м1сце в
1стор!| народного подвиц. 

'{о 
них

звертатимуться нащадки, щоб
д1знаватися про високу мораль'
ст!йк|сть та мркн|сть представник!в
отарш]оп) попол!ння.

,{ля п|дйому бойового духу
радявських людей видавалиоя,
нав|ть, поштов! картки патр!о-
тинного зм!сц. Ёаприклад у фондах
,(!(3 збер!гаються фронтов! листи,
напиоан1 на по!птових картк!!х' що
сщровод{9!0гьоя щтгагами €тал1на:
<<...}1стек:пий год показал' что
(расная Армия т!к жо хоро|шо мФкет
наступать лет0м, как и зимой>>, <}т1ь:

можем и до.]окнь| очистить фветс'ую
землю от гитлеровокой нечисти))'
к|[обеда над л1о1ъ!м врагом близка!
9йб свсгльте д{и наст:ши _ вперед!

- говорйт нам родная страна.
* 3перел! щиказал нам €талин!> та
!нш!. Але, нйчаст1ше, ше бу.гш прост1

листи.трикугники, написан| х|м!и-

ним ол|вцем на звичайному
зош|итовому арщш1, 1нколи - на
п!друнних матер1алах _ бланках,
етикетк1ж т0що.

[-{|каво розглшлапа лисги ! пошгтов1

картки военно! пори: пожовт1л|,
зачгган1 до д!рок на згинаь звичайн1
паперов1 солдатськ! трикутники'
забрулнен1 конверти чи поштов1
картки - яскрав1 ксв|дки>
невблаганно жоротокого насу. |'
не3ва)ка}очи на це, вони
випром!н:ототь тепло ! щир!оть. ||ро
що пов!дали листи? |[иоали
найголовн!:пе: про п1клування та
любов до р|днтл<, про нен{висть до
ворога ! велику в!ру в швидку
перемоц над агресором. 9 листах
б!ль та сльози мицлог0, прикрост!

розщки | кров в!йни, ср!уванш! за

р1дною дом!в:ою.

йабке вс! лиоти починатотьоя з!
звернення до р!дних та близьких:
<-[{лоба мауою>, <&{о! р!лнб>, <,(орог1
мо! д1ти>>, <<(охана>.'. Багато ного,
неотерпного до болпо, може
розпов!оти военна погпт!вка. .|]исти
несугь талож ! дпс 3мап]ння _ такого
сц}ап|ного та омертельно небезпеч-
ного. )(рггш тод|дй:шгося на прм|ясс.:
васу - в!д 6ото до бо:о, в!д листа до
листа. 1 ва:кко нав|ть уявити: в яких
рловах {х пио:ши, яким ва:кким був
пллях польово| по[]|ти з фронц ло
адрес:тп!

.{о рен1' в фтшах $(3 зФр1гасгься
лист Б.А. 1{иресва, який адресовано
ггуш,в.,1янину Басилю Баоильовиту
йаслетпл1лову татого зм|сгу: <3дравсг-
вуйге дорогой и любимь:й Басилий
Басильевич! Б дни реш:атощих босв и
великих побед налшсй доблестной
!{раоной Армии на фронтах с
немецкими з.|хватчиками, тплем Бам
горяний фроггговой привег Разреплгпе

заверить Бас, нто оказанное нам
доверие при под:ни репоменда:ий для
всц[ш|ени'{ в члень| Б(|{(б), мьп о

честью оправдаем. {елаем Бам
счаотья и здоровья. € уважением,
земляки8.А. (цресв и т.д' Андреёв.
04.07.44 п>. [!риверас рац ж|ноне
лисгран1!я.

9к вйомо, вжез першпл<дн!в в|йни
тиоян1 раАянських ж!нок та д1вчат
вияв11л|1 бажання стати до лав
захисник!в Б!тчизни. Фдягнувгпи
оолдатськ| шинел!, узяв[]|и в руки
зброю, вони розд|ляли з чолов!ками

увеоь тягар в!йни, зазнали чимало
стра'(дань. Фдн1сю з них була
8алекгина !мгтр|вна [еорг|свськ4
1922 роц нщолкення.

3 пер:пих дт!в н!мецько! оцпац|'|
на[пок)' кр:|ю вона створила фупу
молод!жного антифа:пистського
п|дп1гшя в м|сг!' яка припинила свою
д!яльн1сть т1льки п!сля зв|льнення
||утивля (3 всресня 1943 року).
[рупа 8алентини п!дтримувала
зв'язок з партизанами' збирала д;ш
них розв|ддан!. А щоб уникнуги
щш\.{усовот в1дравлст до Ё|меччинц
д1вчин4 взимч 1942 рц, з |!ушвля
персйшладо ссла9тьт<ове, зв1дги в йс
- до партизан|в. ||!зн|ц:е во|ов:ша у
склад! 9ервоно!Арм|!.

3а пов|домлснням команд/ван|{'{
57-о| гварл!йсько| Ё|жинсько|

танково! бригади, Б..{. [еорг!евоька
загинула 26 кв!тня 1945 року на
териюр!! Ё1меччини.

Б фонлах .{[(3 збер1гаються |!
лиоти' адресован! подруз1 1стян!
.}]елюшк1н!й. Фсь дсяк! рядки в|д

13.02.1945 рц: <,{брьтйдень, милая
1анлогпа! Ёачалась военнш{' вернее'
с!!ма'! наст0яща'! фроггговая жгзнь.
€ейчас я н:1хФкуоь уке гщбоко на
г€рманской т€рркгории. Бнанале мь:
не видели немецких фрау а теперь

уже ьидим. 1,1 когда мь[ им
раоок:вь!ваем о зверствах их мужей,
сь[новей, братьев, т0 они' прости 3а
вь|ражение' сволочи, планут. Ё{о

йосква слезам не вериг |{рлвег всем.

!ещто.Бало.
.||иоти закоханих _ важлива

отор|нка в!йни. (охання надихш1о
оолдат|в на геро{зм, додавало
мужньоот! та сили, великого
терп!нт:я, вптщимки.. :

Б колекц!! запов|дника с к!лька
лист|в Б.1. (овтп4 родл<енця села
€осн1вки [1]алигинсь|юг0 району, до
дружини йар11 €тефан1вни. Ра_
прикпад' лисг в!д 10.01'1944 роц:
<3дравствуй' милая йаруоя,
здравотвуйте, дорогие (тася,
}Фроика, здравствуйте, папаша и
мамаша!!! йаруся, вчера вечером
закончил трулнь:й переход,
длившийся несколько дней.
Ёосмотря на военную закалку
усталооть, за послсднес время,
чувствовалась кропко. }{с уопев
передохнутъ - спросил: <йнб письмо
есть?> - €казали: <Ёсть>. Радость
пробежала по тещ. }го твое пиоьмо
ог 07.01. 19:14 п 1оль'о м:шенькое оно.
3ато я прояел его щи р.ва подряд.
БуАь зАорова. (репко целуло тебя,
дек)киродньн).

€олдтгськ! щиц'пдл<и з1 плтампом
польово| пошгпа: обпален!, над1рван!,
нап!взоглй|.! сьогод*1 вотпд хвттпологъ,

бегггежатъ сершя розпов!ддми про той
суворий час, викликають глибок!
емоц|!.3араз ми називасмо тх

документами минуло1 епохи. 3а
рядками сто[ть, н1би живий, оолдат -
молодий, гарний, лужий, коханий,
який так в|рив у |[сремогу нс
замиол|о1очись про омерть.

Флена Ба0ул!на,
еоловный з6ер!еаи

фонё|вА!!{3
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.[[юд' старшого покол|ння
|{утивльщини та й ми, що
народилися у шл!стдесятих роках
минулого стол!ття, пам'ятасмо
€ейм чистим, широким та
повноводним. Ёеможливо також
було ут! роки уявити цю р|нц без
б!лого теплоходи що мав назву
на|пого стародавнього м!ста.

<1полькин фоп> * так з любов'ю
та лаг!дно називали у наш:!й
м1сцевосг! к|лька барж, катер|в та
теплохй <|!упавль>, як1 базувалися
в район| нин|цлнього центр:шьного
м!ського тшижу. Розпочин!шооя усе
в тяжк! п!слявоенн! роки, коли
населен[!'! дсря(ави т!льки отавало
на ноги' долаючи насл|дки в1йни.
1од!, } |941-му роц|, €умським
обласним управл!н'ням з транспор-
тного осво€ння малих р!нок була
в|дкрита |[утивльська експлуата_
ц!йна д1льниця з виконаню! роб!т по
перевезенню р!зноман!тних ванта-
хс|в. Фчолити 1"[ дорунили людин!,
яка пройшла Б!тнизняну в!йну -
пугивлянищ [1.|. Б!рюкову.

|{ер:п, н|ж отати до роботи,
|1егро [-аврилович по!1ав на ки]всь-
кий завод <.|1он!нська крня>, щоб
вир!:пити питання про ремонт
отарих буксирних катер!в Аля
переп!авленги !} до |1щивля.

прибула на м!оце свого призна_ченн'!.
1ак, у розпоряджонн1 ||утив-ля
з'явилося дек!лька катер!в, барж,
букоир!в ! невеликий гл!сер -

маленький службовий катерок.
Розпочалися тР}дов| булн|

молодого р!нкового флоц. |!ере-
прав.,1яли водним ш'!яхом бул|вельн|
матср!али до о!л - €кунооового,
Фгсябрського, 9аплищ, йагух|вки
та Бояро-.}1ехсан!в. 1акопс робили
рсйси до оелища 1ьоткинс -

перевозку шлащ та |нших бул!-
вельних матер!ал|в. Розпочалиоя
напружен! господарч! зв'язки
на[||ого м!ста з колгоопами
пооеймського узбережжя.

А дал! - б!ль:пе. 1ак, 1958 роц'
на |(и!вському оудноремонтному
завод!, на з{|мовлення кер!впигцва
|1утивльоького району, було
спсц!ально побуАовано теплох|л,
що отримав на3ву <|1утивль>.
3нову Аовелося долати важкий
водний ш!лях з 9ерн!йвсько! обласг1

до м1оця пост!йно[ прописки -
л!тописного |!утивля. |1ровсли
судно моторист й.|[. т{улков (у
подальшому беззм|нний кап|тан
теплоходу), механ!к €.1' БарАаков
та й.й.1ерегггъсв, який на т0й чао
очолював експлуатац!йн}. д|ль-
ницю по осво€нн|о м,ших р1чок.

|[оява теплоходу набагато
пол|пшила потздки мешканц!в'с1л

району в м!ото та скоротила
витрати чаоу. А ск|льки було

ралош1в у д|тей та дорослих в|д
екскурс1й та процлянок €еймом!

Фсоблиро величноюта краоивою
бувас р1нка навоон| - п1д час
паводку' 1еплох!д виглядав
маленьким б|лим оотр1вцем на
неося:кн|й' дзеркальп1й поворхн|
тихоплинного новсличкого (мо-

ря. Але т!, хго пращовав на ньому'
хто водив вантажний транспоръ
знали, йо це занадто тяяский !

в|дпов!дальний пер|ол } нав|гац|{.

1реба було дуя(е добре знати
фарватер р1нки, буп.: ражн1ппим на

ус1х !1 д|лянках, щоб не

на!шт0вх}гуп,|оя на м1лищ аФ сховану
п!д водою корягу. Ёа теплоход|, у
пер|од по1здоц панувала зав:цдл добра
атиоофер4 фала веоела муз11кц яка
створю-ва]а гарний насгр1й' &е, на
)[(:шь' продовжувалося це недовго. '.
Ёа поиатку ш.г|стдесятих рок|в мищ-
лого стол!ття |1утивлцська
екогшц:агаш|йна д!.гьн:длд неопойвано
перестала працювати. €улно
передали у розпорядження м|сьгю!

рали. 1 ли:пе до початщ/ 1974 роц
пароплав ще, 1нод|, продовжував
с]гуцвати г!уп{в.]шнам.

1-['[!стдссят п'ять рок!в минуло в1д

створення на €ейм| <1юльки|*ого

флотР. Ёа сьогодн!шн|й день ус!
роб!тники, як| пращовали на ньому
п1цлли з л<иття. Фднак хочеться

згадаги |* !мона. !]е вйом1 й невйом|
нам пр!звищ4 а саме: |{.[ Б1рпо:ов'

й.й. 1ер*гьев, й.|1. {уллов, 1.Б. (и-
ресв, |.|. мацньов, 1.А. йаранла,
.|].€. Би:ов, Б.й. )1ук'яненпо,.|1.|. Би-
лсов, )1.й. (онлрагьев4 А.Б. €ахаров,
€.1. Барлакова' Б.|1. Братненко,
[ €итникова, 8.й. 1_{ирульников,

Б.Б. 3уд!нов... Бо1 вони чмл|нно та
квал!ф|ковано виконували сво1
'стужФв| оФв'язки.

А теплох!д <||утивль>?... Б|н
зали1патиметься д:я |1уптвльського
краю незабщн1м символом (ейму

- ностальг!чною згадкою про
мищв|шину нахшо1 р|нки.

Б!кгпор|я 7ерентпьсвц
зав!ауюча кРае3навчцл' му3еем -

фй|алом А![{3

Р|чковий шлях був нелегким -
треба було проходити чимало
шлюз|в. } к|лькох м!сшях, 1з-за
низьких проход!в п|д мостами,
доводилося розбирсги 11 прольоти.
14 незва:калоли на вс! щулнош!, шя

невеличка флотил!я, вое-таки'

пФевоз!,1и )|Фм, овоп1, щсйщ. А ко.гли

на берез! _€сйму 
булували

електростанц!по для рад!озавоАу
(п|зн|пле 1ФБ ''€ейм''), до не[
прибуксиррали на барж! потукний
ддигу*. 1{ор!нно пристань укладала

з о!льгоопарт1лями на


