
Р1узец як збер!гая1 нашло! 1сгор1!', сьогодн!
виконують досл!дницьку' виховну та
просв|тницьку функц!|. 9св|домл:олони
минуле' ми починасмо краще розум|ти
сьогодення ! дгмати про майбщнс: що ми
залишимо п1сля сеф насупному покол!нню?
! тому кожне нове надходження скспонат!в
ло фо*ш|в .||'ержавного !сторико-кульцрного
запов!дник4 як (частиною} натпо! |сгор!!, мас
дуже велике значення.

|!рисмною под1с:о лля [|(3 стало
поповнення його фондово! колекц!|
фотоальбомом <|1утивльскос ремесленное
училище йаклаковьтх>. 1_{ей дорогоц|нний
експонат подарував ||утивльському
краезнавчому музе!о
Андр!й йиколайович
|оряйнов (москвин,
кандидат !оторинних
нщк), якийзн[ходиться у
родинних зв'язках з
йаклаковими. 3а дору_
ченням Андр!я йикола_
йовияа, який не зм!г
при!хати до путивля
особисто, альбом пере-
дав йог0 плем!нник Борис
)1еонарловйн Бул1нас
(морквин, к!норежиоер).

Браясас нудова збере-
жен;сть альбойу який
було випушено май)ке 100 рок1в тбму.
0бкпадинка темно-коричнового кольору'
прикра1шена рельефним рослинним
в!зерунком, 3верц _ 3олотисте тиснення 3

нашисом у п'ять рялк!в. Альбом ёкладасгься
3 1цести картонних арцтш!в с!рого кольору.
Ребра книжного блоч вкрит| тонким тпаром
сус€шьного золота

Б а.т{ьбом| розм!щено 14
св!тлин, ла яких зображено
краевиди ||утивля, зовн!_
тпн!й та вАщр!шлн!й вигляд

рем|сниного унилища, збу-
дованого 1886 року атакож
уян!в та викладач!в у р!зних
аудитор|ях | рем1ониних
майстернях. Фотограф1!
добре збореглися. Ёа них
в1добрал<ен! майстерн1 кова_
л1в, столяр|в, тесляр|в. Бони
нагаду|оть справясн! рем!-
снич| цехи. €правлятоть
особливе врФкення 3осеред-
жен!обличчя хлопнак!в, яких зображено або
сидячи за партами, або стояни б|ля верстат|в.
€аме туц в унн1вських майстернях, вони
отримув€ши уроки високо! квал!ф!кац!!, як1

знадобилися !м' щоб стытиу самост1йному
житт1 чудовими профес!оналами.

Рем!снине 1зилище йаклаков|л( ввФкалося
одним |з типових профес|йних навч€шьних
заклад!в (урсько! губерн!|. !чилище
вир!знялося високим р!внем Рикладання.

€ьогодн! _ це одна з небагатьох пам'яток
цив!льно| арх|тектури ||утивля. Ёа жаль,

вона знаходиться в авар!йному стан!. 9кщо
но вжити в|дпов!дних зачод!в, м!сто може !1

втратити.
!ролженешь |[щивля й. €. йаклаков _

людин4 яка залишила зем]шк:!м неоц|ненний
спадок. 3ацдякй йому в м!сг| з'явилася нуАова
спорула -рем !сни!!е у{илище. [м'я йаклакова
назавжди ув|йтпло в !стор!ю на:шого м!ста.

1ож не випцково' зара3 постае питання про
перейменування вулиц! )1унанарського. де
знаходиться цей будинок' на вулицю
йа*лакова.

(олектив .{|(3 луже вдявний А.й.
[оряйнову Б.}|. Бул|насу та Ё!н1 (1брик за
активне сприяння в передая! альбому. 
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1(аг:ендаР
пАм'ятних дАт

4 лилтзя - 210 рок1в в|д дня народження
А.й. йикла:шевського;

7 липня _ 69 рок1в Ёовослоб!дсько|
трагел||:

28 липня -.{ень хрощення !(и|воько!
Рус!-9кра!ни;

21 серпня _ 100 рок!в в!д дня
народження /1..{. €уворова, в|домого
фах1вця в галуз1 прикладно| ядерно|
ф|зики та ядерно{ енергстики, доктора
ф1зико-математичних наук, уродйенця
[!ривля;

23 оерпня - !ень,{ержавного |{рапора
9кра!ни;

24 серлня - 20-та р!нниця Ёсзалежносг1
9крфи
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,{о 3еликот Б|тчизняно|'в|йни 1стор!я но

зн,ша приклад!в орган|заш!? мединно| олупсби

в партизанських формуваннях, як|
знаходились у тищ ворога. .1,к в!домо, саме

у загон! €.А. 1(овпак4 у вересн| 1941 року
було створено пертпу сан|тарну частину яц
очолила зав|луюна 3оргольською
д|льничною л!карнею Ёад!я (азимир!вна
йасвська.

[{аролилася Ё.(. йаевська 29 жовгня 1913

рощ в с|м'? внител1в, подвихник1в нароАно!
осв!ти. Ёапоредолн! рсволюш|! батьки !1

Аобров|льно ви!хали з ||егербрга в птухе

село |[сгропавл!вц на,(н!пропсгровшин|,
щоб навчаги селянських д!тей. Бони звали

донечку на франшузький манер Ёад!, а

с:оронено .{!на. ,{о рен!, так ласк{1во назив€ши

свощ л!каря ! пащизани. } 1940 рош| Ёал!я з

в!дзнако:о зак!нчила 2-й {арк!вський
медичний !нсгитр. |й запропонували робоц
на кафелр| професора }(огана-.{сного, але

,{!на категорично в!дмовилася: <€поватц
хоц закр!пшти сво| знання на пракгиц!, а там

побачимо>. | молодий фах!вешь Ё.(.
йасвсьлод|сгала призначення в село 8оргол,

тод! |!гивльсь:ого рйону фмсько! обласг1.

1з фм загелефощвали у село: <3устр1вйте

л1каря. Б!зьм|тьтеплий одяц л|кар оАягнений
по-м!сьпому>. А пр!звише його не н(швали,

забули. |з_за ного тршлилась цмедна !стор!я.

Ёа сганц!! мела зав|рло*а _ св!ц б!лого не

видно. €тоячи на перон1,.дуже гн1вавсц
здоровезний колгоспний !зловий, який за
тридцять к|лометр1в при!хав зустр|вати
л!каря, а його так довго не було. |лянув:пи
на невели1|ког0 зросгу А|внину. як4 у легкому
ос!нньому палБто та черсвиках, стриба.лта по

пеРоц' намага]очись т:ким чином з!щ1тися,
чолов|к сердито пробрнав: < Ёема л|каря.

йабщь, не при!хав. Фбд5грило. Алс понув:

<1ак це я л1кФ!> €ерлитий |зловий спотагц
розгубився. Б!н здивовано подивився на

л|внину з{|кляклу в!д морозу _ ов|кував
побачшти солйного чолов|ка.

1 шт.се нерез Аек1лька хвилин }{ад!я загиплно

потонула в теплому кожус|, валянках та в
тпапц}утпштш!. 1 повезли !|легк1 сани до села г

3оргол. йолодий медик швидко налагодила

роботу в с|льськ|й л1карн1. 1ам д|вчину |

застала Белика Б!тчизняна в|йна' 3 початком
окупаш!|, в3явши велику вал|зу з л|ками,
нсобх|дн! медичн| |нструменти та
перев'язонний матер|ал, Ёад!я 1(азимир|вна.
присдна.'|ася до л|сних месйик|в, яких прив|в

до €падщанського л!су голова
колгоспу кБ!льний край> €.Ф.
|(ириленко. (оли було сформбване
партиз'|нське з'сднантля, йасвська
ст[ша начальником медсан[{ аст |4н'1.

фоке хвилтовалаоя ,{!на _ адже
все робилося н€!о тщ впер|пе' все
було новим, нев|домим. Але б1льп:

за все 1] лякали операш1'|]у польов!тх

умовах, яких вона, по-пер1пе'
самост!йно н1коли не проводила.
1|льки, булуви отудентко}о
медичпого 1нституц, бачила" як це

робили досвйчен! х|рурги. }!е пй
нас опера:{|! коли була асисгетпкою.
Фсь ! весь х|рург1тний досв!д
молодого л|каря. ||о-лруге,
у не! не було необх|лних |нстру-
ме:гг|в _ нав|ть модично! пили' а

т1льки оголярна нож|вкц яц вона завжди
возила з собото'на всяк випадок. Ёе
вистача.]|о у польових р[ов:ж також гарног0
осв!тлеяня та справжньо| стерильност1.
6пас1ння людського хиття,
безсумн!вно' зав'кди
серйозна справа. Ёав|ть у
л1карнях, у 1ппиталях цс
нелсгко. А спробуйте- зро-
бити операш1то при тьмян1й
керосинц| у звинайв!й"
землянц!, на мартп! п|л

д0щем в населених пунк-
тах' повз як| проходило
з'сдна!|ня. €аме так !

в|дбулооя <х1рург!нне
хрещсння). Ёад!! йае-
всь:о!'. Ряцваги прийшлося
молодого розв|лника
]т4ихайла,[яненка. |!ащи-
зани звали його 1{иганок.
Фглянувп:и порансння'
Ёад!я зробила висновок: <Ёегайна ампу-
тац1я ноги>' Ампуцъ.ги ноц,{1на вимутпена

була сголярною нож!вгою. @пера-г1я пройшла
вдало. !_||сля в!йни .[1яненко повернувся в

р|дне село, п!дн!мав |з попелу ко,госп.
|!рожив довге життя.

9 склад! пащизанськог0 з'еднання Ёад|я
|(азимир1вна прйтшла три тисян! к!ломегр!в
важкого рей!всь!Фпо ш'шц. 9она вряцвала
життя сотням паризан1в, л!цвала м!с:{евих

жител1в. 3ахвор|в'тши висипним тифом,
}у1аевська продовжувала працювати' доки
одног0 р:ву п!д нас операц|!', знепригомн1ла
€ил!р Ащомович та€емен Ёасильович д),ке

хвилювались за став злоров'я .{1'ни.
3апросивтпи по раш|! л!так з йоскви, вони
в1дправили !г[ в 1||питаль (19{3 р.).

€толичн1 л|кар| тривалий нао боролися за
спас!ння жйтгя свос! колеги. (оли [й пол!п-
тпало, Ёад!я стала допомагати зц1лтовати
хворих. 1ам !! за;1шпили працювати х|рргом.
||от1м вона стала зазйуюното х!рург1нним
в]дц1ленн:1м, з 1944 роц була Аирекгором
будинку в1дпонинц для пащизан|в у (исв1.

А згол,ом прац|ов.ша в !кра|неькому ш:таб|

паргизанськог0 руху.

|||сля в!йт*и Ё.(. йаевська вийтшла зам|ж
за партизана Флекс|я |(улсшова. йетшкала в
}&св!. } 1955 рош! з:жистила к.шдидатську

диссртац1ю. 3аймалася викладацько|о
дйльн!сг:о в медияному !нст*ггщ1. 1965 року
Ёад1я }(азимир!вна отримала звання
заслуженого л!кард 9Р€Р. ЁагороАжена
орАонами 9ервоно! 31рки, <Б!тчизняно! в!й::о>

!1 ступеня, багагьма медалями. ||омерла вона
14 с1чги 2Ф0 роц" ||оховано й' (. йаевсьц
в (исв! на Байковому кладовищ1.

$ровааво |!олянсько'

нсуковнй сп!врй!пншк [! |{3
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порцеляновим 1коностасом.
,(байливо доглядався англ|-
йський парк з р|дк!9ними поро_

дами дер€в' а в оранжореях
росли цитруоов|. ||омер Анлр|й
йихайлович у- 1895 рош!.
3алитшив двох дочок - Флек_
сандру та йар|ю. йасток
успадкувала старша; графиня
Флекс1ндра Андр![вна Флсу-
ф'сва.

9н|кальний волокитинський
фарфор став предмстом лолекц|_

онува|{ня. 1{е у к|нц! [0( ст.

його почав збираги ки!вський
колекц!онер Фскар [ансен, який
мав родинн1 й д|лов| стосунки
з м' €рси. .(о рен1, колекц!я €умсь:ого
художнього музею !м. Ё.)(. Фнацького
ввФкаеться одн|с:о з нйкращих в }кра!н1.

||!сля 1917 роц йиклашевськ! назавэлсди

покинули сво€ родов9 гн|здо. 9 Болокитин!
з€ш1и|ши.,тася ча9гина багаго! колекц||: нудовий
живопис' порце.,1ян4 археолойнн1 магор|али.
€л!д зазначити, що на початку двадцятих
рок!в [! сг. робилися спроби орган!зуваги
музей у панському маетку. |]е не вдалося
зробити, | волокитинська колекц1я була

Розпоро1||ена_ Ёажаль, ми ду)|(е м{шо знасмо
про коли|пц1х власник1в ма€тку - дворя|1
йикда:пг996516их. Ёапевно, вони збср!гшоть
с!мейн| рел!кв!!, докупденти, але под! л14тися3

||утивпьським му3е€м не посп|шають, бо

1начим!сть в\4да11}!я поляга€ у тому, що
волокитинський фарфор, як цложнс явище !

об'скг колекц|онування, впер1де предстсв-
лсний з та|Фю повнотою 1 р|зноман!тн|сгю.
|[ерплий том с1шадасться з чотирьох розд!п1в,
що' характори3у1оть ооновну продукц!то
заводу йиклатпевського.} лругому том! -
1лтобтрований каталог з коментарями,
матср!али про систему сигнатур (марок)
з'воду йиклатйевського. .{о книги вм1п{ено

близько 500 |ллостраш!й з! зб|рок в!тнизнян|о(
та заруб!жнгл< музе|в | прив{пних колекц!й.

Бидання в!др!знясгься багагим стильним
оформленням. Робра книжного блощ вкрит1
позолотою. Фбклалинку та перепл!т
виготовлено з крокодилово| ш:к1ри. 1х

!{ин; у 8олокштин! м1цо що нагаду€ про
порше!янове виробништво та розк|тшну
панську салибу. 8исочать серед с!льсько!
забщови ли1пе надзвичайно красив1 <3олот1

ворота)' за як,4ми видн!тоться дерева
за*ледбаного старовинного парц.

|[онад два- стол!ття мастком у сол|
Болокигине волод!ли преАсгавники коз:|цько-

стар1|!ипського роду йиклатшевоьких.
|скраву пам'ять 3али|цив по соб| Андр1й
йихайлович йиклатпевський - власник
волокитинсько? садиби мйже протя-
гом [|!, ст. 31ш народився 4 липня
1801 року в сеп1 {росл{вц| [лу-
х!всь:ого пов!ту. Ёавнався та вихо-
вувавоя в !мпсраторському [арсько-
с|льському ||анс!он1, пот1м -служив

корнетом' поручиком Фхтирського

цсарськог0 полц. (оротка военна
кар'сра Андр!я йихайловича
зак!нчилася в 1824 роц|.81н вийшов

у в!дотавц в нин| штаб-ротм!стра. }
1836 рош| одружився з красуне|о -
графинето .(ар!сю Флсуф'евото та
оселився у Болокитин!.

€понагч в сво€му маетц Андр1й
&1ихайлович збудував особняк та
пор:{еляновий завод. 8же у 1839 рош!
перш|, випушен! вироби,'експону_
ва.глися на 8серос|йськ|й промислов1й
виставц| в ||етербрз|, де отрим.ши
велику ср!бну медаль. 3а короткий нас
1снування мануфактури' волокитиноька
порцеляна усп1шно концрувала на ринц з
аналог|чьтою продукш|ею в!домих вироб-
ник1в: {1етербурзького |мператорського
заводу' завод1в' Франца |арднера тощо'
3деб|льшого ше були ексклюзивн! вироби,

розрахован1 на найвибаглив!тпого покупця.
А.й. йиш:ашёвський з неабияким смапом

облашцвав салибу натеритор!! яко| спору-
див монументальн! в'!!н! ворота ! велинну
11окровсьц церкву. |,рам вражав не т!льки
незвичайною арх!тектурою, а й витонненим

!1орце;тлнов! сп'а'пуе'пк'': !7еопро 1, 11оль ёе (ощ б|бл!оф!л (|!!арль.11о0ьс)

надто жоротоко повелися у 8олокитин1 з'
майном | пам'яттто 1}н|х прашур|в.

[!дним вшануванням пам'ят! одного 3

небагатьох засновник1в порцелянового
виробницгва в !кра1н1 Апцр!я йихайловича
йиклацлевськок) можна вв{шк:ши нове в||д{ш-

ня <Фарфор завода А. \4. йиклашевского>

у двох томах (564 стор.), випушене мос-
ковським видавництвом,<|1нтербук_бизнес>

у 2010 рош|.
Автор книги _ Бльв1ра Борис!вна €аме_

цька' заслужений прац!вник кульцри РФ;
}н!кальн|сть. наукова та культурна

прикратца€ орнаме}|т з позолото|о. Футляр
для двох. том!в оздоб4ений тиснснт+ям
золотою фольгото. Ао книг дод&€ться
паспор1 шо засв!днус/- даний екземпляр е
подарунковим фол!антом.

!{ове видання адресоване мистецтво-
знавцям' дилерам' експертам' а також
1дирокому загалу нитан!в, як| ц|кавляться
в|тчизняним декоративно-прикладним
мистецтвом. ! ,

[]шё1я €гпорнако,
вченцй секрепар ,\1!{1
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кРАу{|{иця ктоРгсиЁ{> в путивл!
Б експозшц|[ 1упошвльськоео крас1на-

вчо2о ]путе!( збер!ааепаься р|0к!сне фопоо
<< !7у паш в.:т ь с ь кш й *поресш н ( 1 9 1 1 - 1 9 3 4 рр. ) >,

яке гоа0]йцд;то 0о фон01в лоузело напере0о0н1
Боцшко[ 8|тпчшзняно[ в!йнш. [!ро 1стпор!ло
появ!] кр!'!,|/'ншц| <[оресшн> гпа функц|о-
ну в а!|ня кон 

'порш, 
лка з айлпа:т ося тпора1в:тело

з !нозелоцялош в |!упошат1, в!0омоспаей майалсе
не було. ! уп!лькц в цьому рощ1, зав0якш
пл|0н]й 0осл!ёншцьк|й роботп1 науково?о
сп! вр о б! тпнш ка 1 ер н1а | в с ь ко а о |сспор ш ин о е о
музею !лт. Б.3. |арновськоао, асп!рангпа
кафе0рш 1стпор|[ {кра[нш [{1оюшнськоео
0ерокавноео ун!вцсшпаетпу 1|1школш 3 оло0ш-
мшровшна |орохд' с'п!ц,о л'о'!с]|швц;п 0!з на-
пшся про 

'пе' 
3 якок) л'е,поло вшншлотц спак1

кралоншц1 в баэотпьох м]супах колш!]4ньо2о
( Р € Р |{р о*о н ш ця' 3 (' о,, о в ('л' 

'! 
с п|'р о''с 

'!-
'пелькц 

м!стпа Ф.Ф. Бороплнсво[, зна1со-
0шзтасл на вул. |{урськ1й (зараз ву;ъ 10рова), в
кол ш'!1 н ь ому ю в ат !р н ому ло аа аз ц н ] ]|[ акс сдлса

1олотпарьова (зароз аптпека <<8еысо>у на
вулшц! !$рова).

!стор!я'появи та функц|онування
спец|ально! контори для торг!вл| з
!ноземцями на тсритор!{ €Р€Р 1 дос1
за!и1[асгься йаловйомото стор|нкою в |огор|!
}кра!ни. .[шта орган1зац!я с б!ль:ш в!домото
п!д абрев!ацрото <1оргсин>. €вою д|яльн1сть
система розпоч(ша 18 липня 1930 р.' коли
Ёаролний ком!сар1аг торг1вл! (Р€Р ).хвалив
вйпов|лщ |[останову що д|яла до л!отого
1936 р. ||ертпими !1 в|дв|дувачами були
виключно !ноземц| туристи та транзитн|
пасажщи-|ноземц|. 8 с|чн| 1931 р. <1оргсин>

реорган1зували в окреме об'6,днання з ф1л!ями
на 9кра!н!.

||дшувштося, що новостворе}|а оргшл!зашй
оконце1гщу€ в сво!} руках вс1 торгов| операш!|
з !ноземцями натертттор1|€Р€Р. &е ввервн!
1931 р. в|дбуваються докор1нн1 зм!ни в
сутност1 <1оргсину>. Б!н починас
обслуговувати радянських громадян, як!
отримали можлив1сть купувати товари в
крамницях оисгеми в обм|н назолот1 монети
старого карбування. Ёеобхйн1сгь !снування
<1бргсину> експеРги ЁароАного ком|сар1ац

роб1тниво-селянсько! !нспекц|| обгрунто-
вували наступним чином: <8 пер!ол

реконструкц|! натпого народного госпо-
дар'ства' коли ми тце вимутпен1 булемо
завозити з:3а ко!Аон} р|зпе обладнання,
моб|л1зац1я воередин1 кра|ни ефективно!
вал:оги в!д1ща€ колос.шьну роль. Фднонаспо
з !ц{1\{' вищчент:я побугового золог4 ятс п1сля

революл{!! втратило сво€ 3наченця як
предмету прикрас (обрунки' сережки'
браслсги, хресги) в рщах щримуват|в' що не
ма€ споживчо! ващост!. Але золото сво:о
ц!нн!сть зберегло, тому його сл!д з|брати за
допомог0ю системи <1бргсищ> та н{шр,вити
на с.тукбу |тпересам пролетарсько! кра!нш.
|[осцпово об'сднання розширило перел|к

ц1нностей, в обм!н на як! л!оди могли
прилбати товари. |!риймальн| тункги понали

скуповувати 3олото та ср|бло, коштовне

кам!н*ля, !ноземну вал|о'ц' платину'
€прс!буемо в!дтворити !стор1ло появи та

функц|онува11ня крамниц| <1оргсин> у
|!утивл1. {,ронолог1нн| рамки !!' роботи
обмежен! насом !сщвання1933 _ 1934 рр.

Розпорядженням ф 1 65 по Росукра!нськ|й
коттгор| <<1бргсию вй 21 листопада 1932 р. в
9ерн!г!вськ!й област| було орган|зовано
представ11ицтво з дислокац!сто в 9ерн1гов!,
яке за м1сяць реорган1зували в 9ерн1г1всьц
обласщ ко1{тору. 9кщо на поч.}ток 1933 р. в
облаот| функц1онувало ли1ше п'ять
предотавництв об'сднання (в 9ерн1гов!,
[{!жин!, |(онотоп!, Ромнах та Ёовгорол|-
€|верському), то до к1нця пер1пого кваргалу
!1 загальна к|льк!сть мала сягнги 18' |!оява
под|бних план!в вимагала в|л кер|вник|в
системи оообливо? наполегливост! та
опер:}тивност! в рбог!. !!алриклал, Аиректор
1(онотопського в!дд!лення <1оргсин> 9.
Аолгозвяг надго переймався пггг,шням' в як|'(
саме населених пунктах рег|ону
в1лкриватимуть нов| ф1л|| об'слнання.
[-!од!бн1 3апити рецлярно надсилалися до
обласно! контори. Биявилося; що
Бсеукра!нська контора ввая(ала за доц|льне
додатк0во вйщшги в {ерн1г|вськ!й обласг!
:ш|сть крамнишь. .[о скл4щг |(онотопського
в!дд|лення мав ув!йти торговий пункт у
|(ролевц!. |!роте референт комерш!йного
в!дд!лу 9ерн|г1всько| флконтори вв.ркав' що
краше розм!стити ф|л|ал не в }(ролевц!, а в
|!щивл!.

|[утивльський райотт,станом на 1 с|чшя

1932 р. особливо н!чим не вир1знявся в|д
!ншлих район!в {ерн!г!воько! област1. Ёа
територ1| в 889'2 кв. км проживало 72,4 тцс.
ос|б' з яких 7,9 тис. _ м!ськ1 жител!. Б
лютому |933 р. оперативний в|дд!л
об!:контори пов!домив, шо у зв'язку з!
3начно|о в!ддален!сгто ||у гивля в!д зал!зниц1
(24 км), в!лкриття представництва
к1оргсину> в даному насоленому пункт!
вв(!)калося недоречним.

Ёа понатку кв!тня в обласг! вже активно
д!яло |6 кр!!мниць <1оргсину>. ||рото цього
було замало. ||д,пання розгоРгання торгово|
мерох! не втратило свос! актуальност1.
||ротягом наступного м|сяця планувалося
додатково облатптувати три пункти: в
9ерн1'ов1 (друга крамниця), Бахмач! та
||щив.т!.

|[ерсгворкгися в псцтсний торговий щикг
з! значним надходжен1тям ц;нпостсй,
крамниц! в ||утивй1 не вдалося. |{!сля
[олодомору |9з2 _ \9з3 рр. населсння'вже
не так жваво та охоче 3носило до
приймального пункту золото та ср!бло у
виробах ! монетах. Аодатков1 витрати
сприяиняла й в!,гиа.глен!сгь населеног0 пунку
в!д наиолижчо| 3ал1знично| станц||.
(рамништо в к|нц| л!та 1933 р. харак-
тсри3ували вже як збиткову. |!од!бна
обставина не ли|цилася поза уваго|о
кер|вник!в обласно| котлтори. 9 вереон1 1933

р. техн|нна нарада при обласн!й контор1
<1оргсину> п!дняпа питання про |!
л1кв!дац!:о, але остаточного р1тпення не

ухвалила. |1осприяла цьому санкш|я
8сеукра!нсько| когггори на нол! з !. .1|ьвовим.

9 н!й зазнач:длося, що новий торговий пункг
що не поЁною м!рою себе проявив' тому його
з{криття с передчасним.

111тат крамниц1 зазнавав пост!йних 3м!1|.

{кщо на середину веросня 1933 р. в н|й
значилося 11 праш!вник1в' то 3а два м!сяц|
1}ня к!льк!сгь зменшилася до 9, а в щудн1 -
до 4 ос|б. 8|лнувалася гостра нестача
перев!ренлтх пащ!йш!в. 9 листопад| |933 р'
ли|ше дво€ 3 дев'яти роб!тник!в були нленами
лксм' вс! |нтп! _ позапаРт!йними. Ёи3ьким
був 1 р1вень осв|ти персонащ. 3 дев'яти ос!б
ли|ше один здобр серелн:о осв|ц, ще дво€ -
дома1|]н|о' а ре1шта _ нижяу. .$кщо в област|
серед праи1вник|в <?оргсину) перевФкапи
свре! та укра|нц!, то в ||щивл1 дом1нували

рос1яни. Б листопад! 1933 р. у крамниц!
значився один €врей, в1с!м рос!ян | жодного



укра'нця.. Фсновними праш1вниками ф!л1!
були роб!тники прилавку' функш|! яких
викощ/в:ш й зав!дувач кр€|мницею' рах!вник
та приймальник ц1нностей. 3агальний об!г у
крамниц! в 1933 р. коливався в межах в!д 1,5

до 3'5 тис. крб. та мав тенденц!! до
зменшен'ня. Ёаступного року протягом
пер!пого кващалу кр€|мниця в |!ришл! змогла
скупити у населення ц1нностей литпе на 3 тис.
крб. Ёезважаю[{и на буль-як1 спроби
покра|!1ити ф!нансовий стан крамниц!, вона
продовхув.шазалип:агися збшгковою. Бжс на
початц 1934 р.1] внесли ло перел!ц ф|л|й,
як1 пла.т:увалооя зачинити протягом року. у
пер!шому квартал! 1934 р. |!утивльоька
крамниця ще продовжувала повноц1нно
пра|.цов1ши' встигнув|пи зробити 8 ви1;зд!в до
сус!дньот Бурин!. Але в к!нц! березня !1

л|кв!дували.
3акрггггя стац!онарного торгового щнкц

об,сднантш не означ1шо' що рег!он залитпився
без <1оргсину>. Фбласна гонтора н:|магалася
компенсувати под1бн| прогалини за
допомого|о роз'!зно| торг|вл!. |!утивль
3находився в зон| д1яльност! (онотопсько|
м|жрайонно| баз'\' яка й направляла в район
представник|в системи. 1ак, в |!утивл!
переоувттий гункт прац1овав з 23 серпня до
! 1 верес*я 1 934 р. 3а шей нас населенням було
прцдбано товар1в всього на 92 крб., нагом|сть
на}трим.|ння пункц витр{пили 428 щб. 1бж
не дивно' що в жовтн! 19э4 р. директор
|(онотопсько] м!жрайбази €. €ухоносов в
своему пов1домленн| обласн|й контор!
категорично в!дмовився обслуговувати
|1щиыпь роз'!ъно|о торг!влею.

' Биявлен| доц,менти до3воляють частково

реконструювати б1ограф!! пра'ш|вник|в
м;сцево! крамниц1. .{иректором торгового
щнку був йипола [Фхимович Бщов, який
народився 1 894 р. в селянськ!й ролин|. .(о лав
вкп(б) й. Бутов не вступив ! значився
позапарт|йним. 3а спец1альн1стю йикола
|Фхимович був опектромехан|ком' .[о
(тортсину) в!н працюваБ зав!дуваяем
рйк!но.

й.}0. Бутов був першим та, ц|лком
мохливо' единим кер;вни|Фм ||щивльсь:о!
крамЁиш1. Б1дзначився в!т* | в боротьб| з!
зловживаннями в систем1. 3 Аокументах
зустр!насмо пов!домлення' що' завдяки
Бут9ву вдалося затримати приймальника
дорргоц|нн|'( м9гал|в п!нуса" у якого п|д яас
обплуц ву!яъу\л1л 500 крб. золотом' 1&р|вник
1[ерн|г1всько! облконтори 8. Рщасв вйм1тив
увал<н|сть й. Бщов4 оголосив подяку та

'запропонував н!городити його прсм1ето в

розм|р! 100 крб.
[ролавшями в щамниш| прашювали Б.Ф.

[орл!енко та |.8. Анох!н. Фкр!м вище-
н,вв.|них ос|б в райо}|н1й ф!л|!. значилися й
!нш! сп|вроб!тники' (ше вйомост! про н[о(

ду)[(е оомежен!. !ак' на посад| кчнтролера
перебрав |!сгро йагв|йовин 11!уб!н. 9ннем
в торговому пункг1 щаш:овав комсомолець
Фел|р 3ахарович жидовцов.

-]|7школо [орох,
нцковшй сп[вроб!пншк

9ер н !е !вс ькое о !с п оршч н о2о му3е ю

л}4 (6 липень _ серпенв 2011 р. "м |ст0 [Р08]1А8}-!1,1" 5

в !н [1Ри Б оРкувАв Ато1у1
|1у''"'"."кий край дав .!имало

визначних особистостей. €еред них
в1домий радянський вчений' фах1вець в
галуз! прикладнот ядернот ф!зики та
ядернот енергетики' доктор ф!зико-
математичних наук .]1еон|д {кович
€уворов. його |м'я певний час
зал и1ц€}лось засекреченим.

Ёародився )1.9. €уворов 21 серпня
1911 року'в |[утивл!, у роб!тнин|й
родин|' Ае був стар1шо}о дитинок).
1рулову л|яльн|сть розпонав 1924 роц -
.п!дручним на щ/тивльськ1й електро-
станц|| та одночасно )д1нем рем|сниного
у{илища.
у 1928-30 роках )1еон|д навчався у

профте>спшкол1 та прат.цовав слк)сарем
механ1чних майстерень, а пот!м -

механ1ком-елекгриком на елекгростатд+1!'.
|932 року в!н вступив на ф!зипний
фацл ьтет )1ен!нща[ськоп) державного
ун1верситету, який зак1нчт.:в з в|дзнакото.
Фщл.плавши дитшом' -}1.9. фворов по-
оправжньому занурився у наукову
д!яльн|сть. ?ац в 1нстгщт! рал|омовного
щийому та ацстики вь виконрав низц
важливих досл|джень з захисту
рад|оприймальних' пристро?в в1д
|ндустр!альних пере|шкод. уже в тих
ранн|х працях' розв|язуючи сугубо
практикн1 завдання' .]1еон1д -{,кович
пок!вав себе шйеспр'{мованим вченим'
який глибоко розр{!е дог|щ наукового
пош]уц.

|[одальша наук0ва д|яльн1сть $ворова
проходила п1д кер|вництвом та у
безпосередньощ/ контакт| з академ1ками
А.Ф. йоффе, |.в. |(урнатовим, А.[.
Ал!хановим. ||раштоюни у )1ен|н-
градському ф!зико-техн!чному 1нстицт!,
.}1еон|д {кович сп!льно з й.Ф.
1{орнфельдом 3д1йснив надзвинайно
ц!кав1 досл|дження з ф|згляно[ прщоди
мета]ц/.

Ёа запролшення 1горя Басильовича
(ур.латова з трав[ш| |944 року ]1еон|д
9кович почав працювати.в |нстицт|
атомно| енерг1| у йоскв!. його роботи
тако)|( мали важливе значення для
щик.}1аднот ядерно[ енергетики' що тод!
зароджув!шася. 3 к!нги 1948 роц | до
останн!х дн1в свого життя.}1.[. 6роров
пРацтовав у йоскв|, в !нститут1
теоретично| та експериментальнот
ф!зики. |[ротягом довгих рок|в був
соратник)м в|домого х!м|кц професора
Б!ньям1на Бшлера.

3а мйже чотири десятил1ття

в 1твФ /1.-{,.€роровим була виконана
вёлика кйьк!сть роб1т у р!зноман1тнто<
гащ/зл( науки та техн!ки. [х тематика
в!дображае шщоц науков|о( !нтересБ
вченог0' а :х як|сть - його висоц нащову
ерудиц[!о. Р!зноб|чн| науков! !нтереси
поеднувалися у !\'А €уворов1 з
самобутн!ми якостями {нженера-
конструктора' який вм!в творчо
поглянути на поставлену перед ним
техн|чну проблему та вир!шити.?[
нядзвичайно ориг1нальн:штл 1 в той же
час простим способом. .]1еон1д {кович
- автор вин€ход|в' що знайплли ц!ироке
застосування на практиц!.

у 1955 роц| л.я. €уворов, у ск}|ад!

радянсько| дел9гац1|, достойно
представ]|яв в1тчизнян1 роботи на 1-й

й!жнародн!й конференш1[ з мирного
використання :}томнот енерг|| у *енев1
(|1_1вейшарй)

Багато зусиль док.,тадав внений | у
педагог|чну д!яльн!сть' 1ак, )1еон|д
{кович був олним з фундатор!в та
кер|вник1в кафедри щик.гтадно| ядерно?

ф|зики у йосковському |нх<енерно_

ф1зиннотшу 1нстицт| (м|Ф!). Близько
п'ятнадцяти рок|в в|н.яитав лекц|?
стдентам стар|п}п( црс1в.

3аслуги ]1еон!да {ковича високо
оц!нен| держ!шо|о. 8!н нагоролжений

,{ер>кавнохо прем|сю сРсв ФрАеном
[руАового т{ервоного ||рапора,
багатьма меда.}шми.

)1.9. €уворов _ людина безмежно
обдарована, в|ддана науш!. Без не| в!н
нав!ть не мислив свого життя' йому
6ули притаманн1 так! рис\4' 

"*в!дсутн!сть честолюбства' справжня
|нтел|гентн!сть, доброзичлив!сть.
]1еон|д {ков:,тч в|д1й:шов у в|нн|сть 1

грудня | 985 рощ. ||охований у йоскв1.

Флексан 0р 1{ап1упо н ен ко,
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Б'1'.у 20'10 року неподал1к в!д села
€афон!вки, надн[ р1нки €ейму знайдено
с1упчення ве.,1иких к!сток; 1(|огки пролеж€ши
в земл| дек|лька 'тисян рок!в. Рецлтки.
викопно] тварини п!дняли з дна р!нки та
перед!ши до фонд|в ,{ержавного |сторико-
культурного заттов!дника четверо путивл'{н:
Басидь ||:|отн|ков, 1гор )!апуз|н, |ван
(расилов та Руслан €тремоух. €п|в-
роб|тники,[(3 длке вдячн|.ц1м .тподям, адэке

не завжди випадков| знах!дки потрсшляють

до н2шшшх фонл!в.
!к з'ясувалось, к|стки належать мамонц.

йамонти - вимерлий р!л ссавш!в, з родини
слонов]оч що жили в четвертинному пер1ол!.

,{сяк| з тварин сяг1ши висоти 5,5 м та валсили

10-12т.3'явились мамогпи в пл!оцен! ! жили
4800 - 4500 рок|в на3ад в €вроп!, Аз!|,
Африц1 та |||вн|чн|й Америц!. 3найден1
чисельн| к!стки мамонт1в у стоянках лавньо!
л|оди}!и кам'яного в!ку 1ак, на €щлшин!
впер'тте Ёстки ш|с!тварини в!дкркго б|ля села
(ул!тп1вка Ёелригайл|вського району на
зсмлях графа Ф.Ф. [оловк!на 1839 року.

у 1841 рои! на ко|пти графа було
встановлено пам'ятник мамонту' який став

перевищували
б1льтп маоивний

довге цтро тадовг| вигн}т| бивн|, як! сягали
в довжину до 4 мегр!в та ва)кили до 100 кп

хйамонти вимерли близько !0 тисян рок1в
}{азад' в добу останнього .[|ьодовикового
пер|оду. 1од! територ1то суяасно!
[!щивльшини вкривав льодовик' товщина
якого сяг€ша к|лькох к|лометр!в.
(!стки, знайден| б1ля села €афон!вки,

в1!алсшоть сво|ми розм|рами. 3вичайно, це
не пер1ша знах|дка ре1шток мамонта.
3находили 1 ран!тше на ||щивльщин! бивн1
та зфи мамонт|в. !ього х разу була'виявлена
значна к!льк1сть р|зноман|тних к!сток, яка
да€ уявлення що к!отяк ц|е! тварини. €ереА
знах!док представлений бивень, ребра,
к!стки н|ц фрагменти хребта та нереп4 зуби
та багаго 1нцтого. |{е неперес|нна знах!дка'
якама€ чимаде наукове та музейне значення.
(|стки мамонта займуть напежне м1сце в
експозиц|] |1утивльс.ького красзнавчого
музею.

€веен 1|7алшк,

з ав |0уюншй в ! ё 0 !л олц охор о н ш

пам' я/пок !сшор![ па цльпурш,$Ё3

тварини 9арозм1рамине
сучасних слон1в' але мали

цлуб, б!ль:п коротк! ноги,

Б експозиц|т |!щив.ттьського щаезнавчого
музею _ ф!л!ац [| (3, знаходиться ун!кальне
дсрев'яне кр|сло. Боно приваблюс сво|м
особливим цАожн1м р!ш_пенням, виконаним з

декоративним мотивом. }мовно його названо

".{уг4 сокира та рукавиц|''. &же конструк-
тивн! детал!, з як|п( воно скпацасться' яв.,1я!0ть

собою атрибути се.,ин-сь1Фг0 побуц: спинка
як хош1щ з к|нсьто| упряж1, п|длок|тники у
вигляд| сокири' до сид|ння прикр|пленапара
великихдерев'ян|Ф( рщавиць, символ1зутон:о<

в€'кку селянську працк).
||утивльське кр|сло можна назвати

близн:оком багагьох кр1сел, що'зн:1ходяться
в р!з|{их му3еях }кра|ни, Б|лорус|| та
Рос|йсько| Фелораш1|. 14ого розм|ри: висота
_ 100 см' довжина - 69 см, тпирина - 53 см.
(р1сло масивне | важке. [[уга прикрапена

декор€}тивним орнаментом' без напису на

в!дм|ну в!д |нших. (р!сло над1йтпло Ао

фонл1в му3е1о в 1930 рош! з м1ського
комун1}льного складу.

€лй нагадаги' що красиве рлеблтованн:!,
протягом усього'}|{ стол!ття' стало
важливо|о рисою !нтер1еру булинк1в та
багатих садиб дворян,- м|сько| знат!
Роо1йсько| 1мпер!!. ||онинас зростати !тперес

до селя}{ського побуту та культурних
традиц|й нижчих верств населоння. €аме в

цей пер!ол улаштову|оться р!зн! виставки з

мебл!в, що демонстрували народний сгиль в

сфер! ле:оративног0 мистецгва. 1ак, на одн!й

!з 3серос!йських мануфакгурних виставок

1870 року в |{етербурз! було представлено

вар1ант незвичайного символ!чного кр|сла,

виготовленого за еск!зами видатного

рос1йського арх1текгора |пол|та Атттоновича
йон|гсгт1 в псгербурзьк|й майстерн1 [[тантэ,
а також ряд мебл|в, виготовлених за
кресленням пегербурзького мйст!а Басиля
|1етровина [1|щова.

(р1сло <.{уга, сокира та рукавиц|> теж
вйноситься до числа вироб|в, виготовлених
за проектом 11|щова. |!ертпий вар1ант такого
кр!сла охвально сприйняли не т1льки
висококва.г:|ф1кован! мйстри ||сгербург4 але

й 1ноземн!.
Б 1 890-т! роки на одн|й з виставок мебл|в

був приоутн|м Рос|йський !мператор
Флександр |!1. Б|н високо отг1нив роботу
майстр!в ! придбав дек!лька кр!сел для
власно| п<олекц|!.

3 часом ш| кр!сла стали захопленгшм р!зних
вер9гв рос1йського оусп!льства. !,уАожники |

арх1текгори минулого' почина|очи з лруго!
половини {|{ стол|тгя'! до револтош1йних
под|й 19|7 року намагались штучно
перенести образи усього народного' що
прикра|пало селянськ! хати' у м|оьку
обстановку.

|[од|бн1 стил1зован! м1ськ| !нтер'ери все ж
таки не отримали |пироког0 розповсюдженн'{'
тому що найц1нн|тш| елементи нароАно|
творвосг! не п1длягалогь татому перенесенн1о.

Б цьому зв'язц, нащийац, пок€шовими ст€ши

невдач| деяких видатних рос1йських цдож-
ник|в ! арх!тектор|в: Б. Басвецова, Ф. ||о-

лсново!, й. Рер|ха, 1. Б|л|б1на Ф. |[1ёхтеля,

Ф. 1|{уссва, як| в нароАн|й спадщин| шук1!ли

готов! нерухом! форми. а |!е принципи
творяост1 - динам!чно| частини народних
традиц!й.

[еограф|я володар!в сим_вол!чних кр1сел-

бдизгтюк|в досгпь шщока |х можна побачкги
не т1льки в Ёрм|таж1. 8ар1ац1{ ших кр1сел

авгоров| стагг! довелося бачупц у булинк}_

музе! А.|!.9ехова в фмах, а такох у бщинщ_
му3ет письме1{|{ика в {лт!, у (|ровощал-

ському щасзнавчому музе!, у \,1узе! аон-
ського козацтва м. Ростова-на-,{ону (РФ)' у
Рильському кра€знавчому музе! (1{урська

обласгь РФ)' яке над1йтпло з палату йар1!не
княз|в Барятинськшх.

Але нац1ональна |дея широко п!дтРи-
мувалася в Рос!йськ|й !мпер!1..,{ёмократипн1

досягнення в р{еблюванн| пометпка:*ь знат|,

асоц!йовш*1 з народним життям' ст.ши ори-
г|нальното спроболо сгворення мебл|вталшто_

витими майстрами у нат{|он{шьному дус!.
йожливо' так! символ1чн| кр1сла були в

садибах заможн|х версгв населення ||щивль-
ського пов1ту.

Флена !1стаьо'!1к'на,

н щковцй сп!вр о б !тпншк',\! |{3
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2009 рош|' напереАоАн|
825-р|ння давньорусько| поеми
<<€лово о полку [,1гореве>,
вийтшла з друку книга 1!1.|!.

€интоки кФт .{еснь: до (аяльо>.

в 2010 роц! цто книгу було
перевид[ц{о щрагтськото мово*о,
з цдожн!м оформленням пщив-
.'шнина 9.Ф. Фксаненка.

Авгор нароАився 1950 роч в

сел| {{ерневе [лух|вського рйону
€умсько{ област|. Ёаввався у
||ути вльському пелагог!нному
унилищ|, яке зак1нчив з
вйзнако:о. ||ог|м - на ф1зивному
факультет| |(и!вського держав-
ного ун1верситсу !м. ?[ [1]евче-

нка. ||роходив д|йсну в1йськову

олужбу в лавах Радянсьло1 Арм!|.
||!сля демоб1л|зац1] подаль:ше
життя ! трудова д|яльн!сть
йитоли |[сгровина були пов'язшт!

з м|стом 1(иевом.

8 книз! <<Бй Аесни до }(аяли>>

{|втор виклав свое банення похощг
новгороА-с1верського юшзл! |горя
на половц|в навесн| 1185 року.

?1узоскааоаая'(п3ао/7утиваоциаос[##-фжт##':$#;:];
в х/х - аачаае хх 88.

1}1р",.,'**енаслелие1(рстойцбеднии устраивались два-три раза в год' 1:]']:_:1"-::1г:::-^1'.|:ну114 ряда

в 1!{ - начш:е )(11 вв. складьйй'"" *- 'Б'"'о Фрганизовь:вались они с благотворительной магазино^ц торгу|ощих мРь|к{шьньтм инве-

из того' что было сделано в убернском ц"'"' в поль3у общоства 
"','*'щ*- 

11тарем] Фдин из них действовал в |[щивле'

гороле (урске. }{емалу:о долю составляла ствования утащимся в ||гивле. 1акхсе город на 
^централь1{ой 

улице'горола _ |(урской'

собственяость уездов' создавав]ших посещ€ши гастролиру|ощ'. '.*р,'"'й ; 1зттчуу магаз]'1т{а бь:л купец 1_й

;;;;;;.;'' ''''.6.Бу '} Роста цирковь|е актерь!. ( коншу 1396 _ 1{ачалу 111']11*Р^_с^"9.|,"]"*Р^ут"::::-":у:
,,'д'''щй*"" "",е'"й "_с'м"'* разнь|х 1900-х годов в ||утивл'ьском уезде :1-::::?'"""'о 

и11вентаря' на прилавках

сферах. существовало несколько ,"'р.'Ё'*'* моя<н1было видсгь обувь,тшапки' серп€!нтин'
-Б 

ттту году' после административвой *'''**''"'": Фбщество Ар''''й"-'*''' золоть!е и серебряньте вещи' велосипедь|'

реформьл, в состав |(рской цбернии вошло искусствъ Фбщество (иногда именовсшось ицостраннь|е журналь[ и ттветы'

т1{тнаш{атБуездов.Блосчисле_||ришгьский, (ружок) лтобителей. музь[ки и пения' 8шеломмузь:к'шьн'шжи3нь||щивльского

сует{нь|мцентрм-||щиш:ем. €1едогочисм .]1:обцтгелидщовногопенияиобьединенньтй уезда начала прошлого столетия не

музьткальной жи3}{и являлся_ (урск. Б хор городских певчих. }1менно их усилиями :::.::::у":1'Р--::::::таотролеров' 
а

путивт:ьском у€зде отсутствие посгоянной поддержив{шась музь|к:|льн{ш жизнь уе3д4 :::у':*"-" 
завиоимости от творческих

театральной труппь! компенсировадось ,р''с1од"'о формирование вкуса ф6лики, иока*тий любительских кодлечвов'

-,"*''*,"'" Фбщоства л:обителей обьединениеталантливьп( му3ыкантов €веполано |о1нтшнская,

драматичеокого искусства' которь!е йузыкальная жизнь уе3да в основном препФавапель Ёурскоео пефншверсшпепа

н0в€ 9Аов0 пРо ш0|хд кня3я ]г0Ря
{к правило' |сторики 1

досл|дники розгляд1ши дек!лька
аспекг!в походи як!, внасл|док
в1дм!нностей 1 протир|н, !нод1
важко узгодити м|яс собото. Б
д:|ному досл!дхенн1 автор по-
новому виклав ш{л!сну,
хронолог|тно цосл!довну
картину всього походу, в|д
принин ! мФи його проведентядо
насл1дк!в та подальтцо{ дол|
деяких персонахс|в <(лово>.

.{ослйження е новим погля]|ом
на пох1д князя 1горя. 1ак,
попередн! досл!дники мали р|зн|
д},]\{ки з цьоФ приводу:

- 1гор п!:пов у пох|д, щоб
помститися за Русьц земл|о;

- повернути 1ьмутаракань
{ерн!г1вському княз!вству;

- це був вес1льний кортеж'до
[(ончака' оск!льки пох|д вйбувся
напоредодн! вес1лля сина 1горя.
Болодимира путивльського з

дочкото (ончак4 як| були тасмно
зарщен1;

-переважна б!льш_т!сть

досл!дник!в вважае' шо |гор
п1тпов у пох|д, щоб збагагтггися.

Авгор переконливодоводить'
що пох|А був залуманий |

зд1йснений |горем, шоб 1т:икнщи
участ1 у заг!шьноруському поход1

на мйбщнього св.га 1(оннак4 а
то ! взагал1 з|рвати його (що в

к!цц! к!нц1в так | сталося). 1ому
в!н, потай в1д |(иева, ! в!дв|в
в|йська €1верщини подал| в!д
ки|вських сп!вправител!в -

€вятослава | Рторик4 щоб вони
не змош1и зш|г{ити !хдо походу'
який гоцгвазся велик1{1\,|и кн'1зями
на л|то 1 1 85 роц'

Б книз| по-новому предста-
в.г:ен1 стосунки княз|в 9льгович!в
з 1(ончаком.

Бпертпе розсуАливо висловлю-
сться думка щодо складу |

чисельност! руського 1 полове-
гького в1йськ. 1!льки деяк! попе-

редники приводять к!льк!сть
русия!в у битв| на(аял|: в|д 4 до
9 тисяч чолов|к, не нада|очи при

цьому переконливих аргуиент!в, ,;,,
! м1ркувань. ь|льш1сть науковц|в
вва)кала' що руське в1йсько було
вик.тпочно к|нним. А пшгання про
чисельн1сть ! склад половецького
в1иська жодним !3 словознавц1в
не бралося до уваги.

€инюка вв:!кас. що до скпаду
в!йська князя |горя входили
важка ! легка к!ннот4 обоз 1 п|тша

рать (прост! лтоди' про яких
згадусться в л{тописах).
9исельн!сть руського в!йськ4 на
дуиц дослйника'нар€жовув1}ла
бпизько 15 тисяч полов!к' а
поповецького - вгрия1 б1льш:а. 9
д:!ному виданн| говориться про

усгр!й | довжину пох!дно| колони.

{е питання такох( ран|пте не

розгляд{шося.
.(етально простежено !

у3годжено {втором, з сучаонор
топощаф1яно|о мапою к.шендар
| маршлрщ руц полк!в |горя на
п!вденний сх|д. Бизначено також

щоденн1 в!др|зки пройденого
тд]1яц з прив'язкото до сг{асних
насепен!,п( пункг!в | вказано м|сця

зупинок на дн!вки ! ноч|влто,
1ож, попередгт1 досл|дники, як
пр1шило' розгляд€ши два етапи'
але до сонячного 3атемгтсння !

п!сля нього, ! т!льки окрем!

вцр1зки марп]руцпоходу.
Автор |накше вид1ляс |

обгрунтовус етапи маршруту
походу - ло р!нки Фс:ощ | п!сля.

} зб!рнику також б!льтп
детш|ьно предст€вленасутичк4
що сталася б|ля ве>к на р!нш!
€тоурл|й, пересл!дування поло-
вц!в та ориг!нально викладена
оперативно_тактин на верс|я хощг
битви на берез! !(аяли. .11окал|-

зовано м!сце само| битви.
9пертпе в !стор|! п|д'нято

питання щодо поховання
полеглих на (аял| во!н|в.

!{!ла глава в книз| присвячена
перебувант*о к*шзя 1горя у полон1

| його вгеч!.

! книз| над{шо ориг!нальну
верс1ю щодо авгорства <€лово>'

Р1школо Фрець,
кра€3навець,

ла.[л1пс|в
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<1р'"; - опш:ований не:о св1т

п|дносено! краси...)! - такими
словами починасться один з

багатьох захоплених в|дгук|в
шанувальник!в творност|
сумсько| хуАожниш! !рини
йикола]вни ||рот{енко. | д1йсно,
з перших хвилин знйомства з !1

роботами опинясшся в полон!
надзвинйно| сили т(шан1у

3проловж л!та метпканц! й
гост! |!утивля матимуть мож-
лив!сть помищъатися цдожньою
виставкою ''й|ф ! Реальн|сть |ри
|!рот]енко>.

йисткиня народилася у
м|стенку |!огранинний ||римо-

рського крато. ! Бладикавказ|
зак1нчила ||1вн!чно-Фсетинськр
художн€ училище. 3араз вона
живе{ працтос в €рлах. 3 1992

року |.й. |!ро:{енко - чле!!
Ёац!онально! сп!лки хуАожник1в
}кра|ни.

3 1986 роц {рина \4икола!вна
бере активну участь у в|1ни-
3няних' республ1канських та
заруб|жних виставк{|х. [[ роботи
знаходяться в приватних
копекц!ях 9кра!ни, Рос1]' €1|]А'
Ё1меннини, Авотрал!!, €ловач-
нини, 9ех|[. А також у приватних
колекц1ях еко-президента 9ща!ни
/1..{. 1{увми, народного артиста
РФ йосипа (обзона.

!рину в!др|зняс ф|лософський
погляд на життя' сполунений з

романтиян!стю. 9 !1 картинах -

тепло любов! ! краса, роздум 1

б|ль самоти, |рон|я й пустощ!.
(ожна робота - прояв
надзвичаино1 !нтел1гентност1 1

високо| культури.
Б1дв|дувач1 виставок вдячн|

{рин1 ||рошенко 1 залитпатоть

дуже присмн| в|дгуки. Фоь,
наприкпад, дек|лька 1з них.

<|рина |{рошенко належить до
мистц1в ново| естетично!
спрямованост|' мае 1ндив1-

луальний творний понерк. Бона
ставить за мету вир|тпоння не
т|льки суто хуАожн!х' форма-
льних завдань' але й намагаетьоя
осягти проблему призначення
лк)дини на 3емл|. Бона но

'бореться за м!сце п|д сонцем -
воно зн:!ходить !1 садде>. - Флена
3агасцьк4 мистецтвознавець.,

<1рин! - опанований нето св!т
..1

п|днесено1 краси' де птас1 в1льно'
а я<|нц! рад|сно, де тепла й добра
так багато. немов р!знокол|рних
сгр|нок на вес!льному деревш|, ле
страждае й лаг|днитьоя хсит|с

лутш!, де, як вихор, л|тшоть кон!
й пахне первоцв1том огопена
ж!ноча плоть. !рина [!роценко
блиясна до сприйняття як
святенник|в, так ! гуритан. 1 так
само зрозум|ла сво1м
1шанувальникам ! просто лтодям
без комплекс|в>. - Флексанлр
(лимяук, заслуэкений д|ян
мистецтв !кра|ни.

<1вори !рини |1рошенко - це !1

[обувшн!
др1ки вголос, передан1 у яскра- знайомство,нека:кутипроб1льш;
вому]живопису. |рина звер- продметний анал|з зробленого
таеться до м|фолог|нних тем, цдо){(ницоюнашарин|живопису,
асоц|ативно посдну:они !х 1з виявлясдобротну 1школу рисункц
сщасн|стю. йисткиня наповнюс майже скульптурне в|лнуття
!х духом сильно!'ж!нки, хона в плаотики форми>. _ 3олоАимир

творах р:|зом з тим в1двувасться йогилевський, кандидат
вразлив|сть, нозахищен1сть мистецтвознавства.

л|одського |снування>. - Ёад!я Ёещодавно картини 1рини

1@рненко,мистецтвознавець. йикола|внй експонувалися у
<9 кожн!й картин! - алегор!я, €умському обласному худож_

глибинний пфексг. Б1дчвасгься ньому музе! 1м. !1.[. Фнацького.

власнавистра'(данаф!лософ|о. €под!васмось' шо роботи
_ йирослава &{акаревич. художниц1 також по-справжнь-

<9 зустр|вся випадково з омубщутьпоц|нован| шануваль-

художницето |з €ум |риною никами!1творност|в|{щивл!.
|{рот{енко 1 був.занарований !| [егпянц Бе0ла|ёь,

роботами. Ёав|ть поб|жне науковшй сп!вроб1пншк ,\!|{3

7о, що малк)€ к('вун


