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к*ржФнж ужрАп}$*ь ж8'х йрхЁ*л 8ж|
{'*''р |сторинних наук, пров!дний

археолог_слав!ст Флег Басильович €ухобоков
добре знаний у науковому ов!т| як фах1вець з
1отор![ доби раннього та розвинутого
середньов|ння. А науковий 1 творвий доробок
вченого мае високий рейтинг оеред в{тчизняних
та заруб1жних науковц1в.

3нають ! [пан},ють його !м'я й у м1ст1 |1ривл!.
€аме завдяки колосальним зусиллям Ф.Б.
€ухобокова було орган1зовано й проведено
масштабн! археолог!нн! досл|дження
давньоруського ||ривля, здоб1'то ц|нн! джерела
для вивчення його |стор11, а головне - для
обгрунтування 1000-л|тгя народження м!ста'

урочиото в|дзнаиеного у 1989 р.
Ёародився Флег 8асильовин у м. 1рубневсьц

Бряноько! о6ласА 26:ковтгш 1937 р. !ттгинотво
майбщнього вченого прип1}ло на тяжк! воснн!
та повоснн| роки. [1ереживаюии страх|ття
великот Б1тчизняно] в!йни, йому довелося
доросл|гшати ран1пле за 1н:пих. [олод, холод,

кАлвндАР
пАм'ятних дАт
(вересень _ х(овтень)

5 вересня _ 145 рок|в в1д дня
народження 9.1(. Фесика _ пер1пого

фотомайстра |[ривля;

22 вересня _ Аень партизансько| слави;

27 вересня _,{ень туризму;

14 ясовтня _ \25 рок|в в1д дня
народження й.9. РуАинського, в|домого

укра|нського археолога' музеезнавця'
доктора !сторинних наук. Б|лкрив у
|{утивльському район1 1\4ар'ян|вську
культуру;

26 >ковтня-7 5 рок]в вй дт:я народх(ен1{'{

Ф.Б. (цобокова доктора |сториннго< наук,

археолога' |{очесного громадянина м.
|!утивля;

2б ясовтня 1987 року - початок
д1яльност| .{ержавного

дорога нерез фронт, н!мецька
окупац!я, повоенна розруха'
нестача батьк!воько! любов| й
зре{1!тою _ вулиця' яка от,ш1а для
нього сдиною !пколо[о хсиття. Б
таких умовах загартовувався його
незламний дух, непростий
характер !, як не дивно, формувався
довол| широкий ов|тогляд. Разом з
природною допитлив|стю, по_
тягом до книги, неабияким хистом
до малювання в ньому по€дну-
валиоь успадкован! в1д р|дних
чесн|сть та принципов1сть, напо-
леглив1сть у лооягненн! поста_
влено1 мети, повага до людей й
любов до прац|.

8лаояе, природ:кен| й набут1 в

юност1 риси та вже сформован1
х<итт€в! пр|оритети привели
€ухобокова 1959 р. п1оля слуисби
в арм1| на 1сторинний факультет
1арк|вського дерясун!верситету
1мен1 йаксима [орького (з 1999 р. 1мен1 Б.Ё.
(араз|на). €пец1ал1зувався на кафедр! давньот
1стор|! й археолог![ у знаних вчених 1{.Б.
[риневина та Б.А. 1|'!рамка. 1Фнак брав утастъ у
робот| оцдентоьког0 наукового т0вариств4 не
пропустив )кодного польового сезону. 1ак,
разом з професором [.[1рамком в!н доол!дя9вав
.)1:оботинське городище поблизу *аркова, п1д

кер!внигггвом Б.1. (адесва та €.Ф. €щя<елецького
_ стародавн1й !ерсонес. 1ворна натура та
зд|бност! до самост!йно| науково| роботи
принеоли пертп| уоп|хи - перемоги на 1)( | {
Бсесоюзних студентських археолог!нних
конференц1ях у йоскв| (1'963' |964 рр.)'

3ак!нчив:пи вуз, Флег 3асильович у ссрпн|
|964 р' за направлен}ш{м розпочав св|й щуловий
1ш',б1х )д{ителем !стор!! в оередн|й школ! м. 1орезу

'{онецько| 
облаот|. [{опри педагог1чний талант

| повагу 'учн!в, молодий 1сторик в|днував
поцлкний потяг до науково| д1яльност1. 1ому
чероз два роки в|н по!хав до !{исва, де уоп1птно
склав |спити до аоп!рантури !нституту
археолог!{. Б!дтод! все його подаль|пе )киття
було пов'язане з 1нститутом археолог1!! АЁ
}Р€Р (в1а |994 р. _ |нститут археолог1| ЁАЁ{
!кра|ни).

Б [нститут! археолог!1 для спец!ал!зац!]
€ухобоков обрав слов'янськ{ пам'ятки
./!|вобережно| !кра|ни переддержавного пер!олу
(волинцсвська та роменоька культури). його
вчителями ! нщковими кер!вниками стали Басиль
йосипович .{овженок та ,|{митро ?арасовин

Бёрезовець. |{рацтоточи в екопедиц!ях п!д
кер1вництвом,{.? Березовця, Б.й.,{овх<енка,
.{.9' 1елег1на" €.Б' йахно, й.|[. |(унери та !н.,
молодий внений набував ц!нного польового
лосв!4:, збирав магер!али А;ш свос] кагщидагсьпсо!

дисертац11.
} 1973 р. Ф.Б. (ухобоков усп!шно захистив

кандидатську дисертац1ю "Ёаселення
.(н|провського !|вобере>то*ся у друг!й половин|
1 тисячол|ття н.е.'', 1993 р. _ докторську
дисерташ!ю кБтнокультурний розвиток
наоелення л1ооотепово|,т[1вобережно? !кра?ни
наприк1нц! 1 * пояатку 11 тис. н.е.>.
Ёезапереяною ц1нн|отто ! головним результат0м
наукових погпук1в вченог0 ст?шо те; що в його
дисертац!йник та монощаф!нних досл!дкеннях
вперше грунтовно в!дтворено етнокультурн!
процеси наоелення {н1про-.{оноького
ме:кир|ння впродовж 500-л|тнього пер1оду.
[1риному науков! губл| кац!{ Флега 3асильовича
дос[ лишаються акц.шьними^ а для молодих
археолог|в-слав!ст1в олугу!оть не ли1пе
монументальним джерелом. але й певним
еталоном, ор1снтиром.

,{жерельну базу наукових досл!дя<ень Ф.Б.
(ухобокова перев1окно склада}оть матер|али'
здоб1т1 автором б1льтпе н1:к за 40_р|нний пер1ол
польових археолог1яних роб|т {арактерно, що
значна частина польових сезон|в була
проведена вченим саме на €умщин1.

3 1968 року в1н очолював )1|Боберея<ний заг1н
|сторико-

[{щивл|;

/

культурного заповщника в м.
([!ро0овхсення на 2-й стпор.)
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Ранньослов'янсько| екопедиц!! 1А Ан уРсР й
пров|в мастптабн| роботи на ,(н|провському
)11вобере>тох<!, в тому яисл| й у €рсськ1й област!:

охоронн| розкопки на городищ1 Болокитине,
розв|дки на територ!| ||)гплвльоького району п1д

чао яких були обстежен1 городища на тер:лтор1{

|{утив.гхя, поблизу с!л Болинцеве ((урган), }{ова

€лобода, {овз1вка, Бунякинс. ! |914 р.
)1|воберехний заг1н був реорган|зований у
.[1! вобере>кну слов'яно_русьц експедиц!до, яка п!д
кер!вництвом 3.Б. €ухобокова багато рок!в
досл!ркувала роменсько-давньс!руськ1 пам'ятки
.}1!вобере>кжя, зокрема €умщини. Фстанн!й
польовий сезон ученого був присвянений
охоронним доол1д)кенням на тергттор1| [ородка в

||1тивл| (2006 р.).
|1|сля завершення досл!д>кення городи1да'

поселення й курганного могильника поблизу
с. (ам'яне .[{ебединоького рйону (1 976- 1 978 рр.)
-[!1вобере>кна слов'яно_руська експедиц1я 1979 р.

розпочала доол1дкення давньоруоького |1упавли та
його округи. Ёезм|нним сп1вроб1тником
експедиц!]. колегою ! сп1вавтором зв!т!в та

.., 
^науковшх щбл1каш!й Флега 3асильовича була його

др}.кина _ |оторик, археолоц вик.,!адач €в|тлана
|{азл1вна }Френко. 1агож у роФт| експедиц!| брыпи

уяасть оп1вроб1тники 1нституту археолог!|,
прац!вники мре]в та вчител! !стор1| тпк{л €уъаоько|

облаот|' оцденти-практиканти |1олтавоького та
(умс ького педагог! ч них ! н ститд| в, викладан ! цих
вр1в. Б1льтш1оть з них нин| с в!домими фах1вцями
в галуз! !оторинних наук, сам! проводять
археолог1ин1 ни красзнавн| досл!дження. Фдним |з

к)ловних 3авдань )1|вобере:кно| експедиц[| було
вотановлення часу виникненпя ||утивля. 9
результаг1 ретельног0 вивчен}{'| писемних джерел,
матер1ал!в архсолог1нних досл|джень А.1.
Берсзовця, Б.А. Богуоевича, Б.Ф. Рибакова
з'явилась др(ка про те, шо м!сто насправд! мас
б|льш давню 1стор!ю ! виникло знаяно ран!ше
першло[л1тописно'{згадки про ньог0 в 1146 р.

} першлий р1к доол!дкень роботи на територ!|
м1ота проводилиоь невеликими площами на
чотирьох пунктах: в урочищах [ородок,
\4ик1льська [1рка, 1{оптсва [ора та |[!дмо-
настирська €лобода. Фсновна увага була оконцен-
трована на досл|л:кенн1 горолиша в уронигп|
[ородок. 3щва:кимо, що А.] Берёзовешь, який у
|947 р. за1йонив пертп! розв!щвальн| роботи на
!-оролку. висловлював сумн!ви щодо наявност|

ранн!х матер|ал!в на дитинц! давньоруського

|1утивля. 8 ход!
досл|д:кень |979 р. на
майданвиц городища
на глибин1 |,2 - \,4 м
в!д р1вня оучаонот
поверхн! був прооте-
>кений цльцрний ппар

з роменськими магер1-
алами у перев|дютаде-
ному стан1. ,{ане
явище було спричине-
не:|ктивною гооподар_
ською д|яльн1отто на_

селення в п!зн1тп| чаои.
)(оча ч!ткого цльцр-
ног0 |]]ару !11! - { от.

заф|ксрапа й не вдало-

ся, однак на городищ|
були виявлен1 залитпки

давньо! оборон'нот
от!ни з двохрядного
частоко'у, що опер1зу-
вала дитинець по
периметру. |{од1бна система укр!плень за
аналог1ями датуеться у111 _ 1х ст., що
п!дтвердилося знайденими тут керам1кою й

речами.8се це дало п!дстави вченому
стверд2кув1ши, що [ородок,в>ке на той нас був

добре укр|пленим адм|н|стративним центром
с!верян.

} результаг! роб1т на територ!! городища в

ронищ! \4ик!льська [!рка було в']явлено 3!!ли|шки

щБох >к*ггел роменсько! ! одного давньоруськот
культури, деояток господарських ям. 3добут1
матер!али дозволили автору розкопок
|Фнспгцв:|ти н:швн1оть тщ роменоьког0 пооелення
и|] _ х ст Ёа п!дстав! керам!нного комплексу.
ощиманог0 в ход1 розкопок на йик!льоьк|й [!рш1,

встановлено, що роменоьке поселення тщ !сщвало
з !111 от. 9 середин1 - друг1й половин! ! ст воно
було залишене мешканцями. як|' ймов1рно,
переселилися на |-ородок п!д захист укр!плень
дитинця. 3 к!нця )( ст. площа поселення
використовувалась як могильник' особливо
1нтеноивно _ у {,11-)0{{ ст., на що вказують
виявлен! туг поховання давньоруського часу.
|11зн1гпе, у |!11_{!111 от.' на городищ1 була
збулована спочатц дерев'ян4 а пот!м мрована
церква ов. \4иколи йожайського (к[орньпй
}{иколай>). Б|д цього насу й до к1нця }!! сг. на

цвинтар! ховали вже не простих м!гцан. а

прсдставник1в дл(овонства.

Аосл|д:кення на городищ| (оптсва [ора, яке
прикривало [ородок з1 сход, пок!в:ши, що 1уг у
9|||-{ ст функш!онувало укр!плене поселення

роменоькот цльцри. Ёа понагц |] ст. >киття на
ньому згасас. Биявлення на городищ! у закрит}гх
комплексах типового роменського л!пного та
ранньог0нчарного пооуд: )( _ початц {] ст. да.гго

п!дстави Ф.Б. €1хобокову констацвати певний
пер1од синкретизму в цльцрних прояв:|х даного
пер!оду й побуцвання роменсько| кульцри в

перш!й половин1 [1 от., що згодом знайшло
п1дтвердясення в матер1длах !нших пам'яток
}!!воберехокя }кра|ни' досл!дкених вченим.

1акож у |979 р. розкопки проводилися в

урояищ|. |{!дмонаотироька €лобода, розта|шо-
ваному за 500 м на схй в!д |-ородк4 випде за тен!сю
(ейму (л!ди оборонних споруд на поселенн! не

проотея(р:шися, а п:урфувангтя пам' ятки вказ11ло

на фактинно повне ]нищення роменського !

давньоруського культурних шар!в унасл!док
м!стобул1вно| д!яльност!. !ана сицаш1я змуоила

досл|дника визнаги безперспекгивними подальш!

роботи на ц1й пам'ятц|.
Ёатом|сть, перопективними для подаль|пих

досл1джень стали поселення в уронищах [ородок
та 1(оптсва [орц де роботи продов>кились у 1980-
1981 рр. йетото роб1т на [ородц було якомога
повн!ше досл1дщення дитин1ц давньоруоького
м1ст4 що дало б можлив|оть простехсити етапи
житг'1 на ньому ! зв'язок мй ними в!д роменського
чаоу до п!знього середньов|ння. фя виконан*тя

цього завдан}{'{ ро3копки проводились на р!зних
д1лянках городища. Аодатково лосл|ддувались
оборонн1 укр!плення, зокрема вал. €постсрея<ентш

за сщатищаф!сю оборонних укр!плень лозволили
€ухобокову вид|лхтти чотири пер!оди в |х
функш1онуванн!. |1очатково вони були зведен! в 0(
ст.; наприк1нц1 { от. реконструйован! та
про1сяували до середини )0 от Ёаступна {хня

перебуАова була зд!йснена в серелин! -
наприк1нц1 {1 ст. Фсганн1й, четвещий бул!вельний
пер1оддацсгься к1нцем )(| от 6аме з ним пов'язан!

зали|пки дерев'яних зруб|в з характерними
перемичками м1ж довгими сторонами укр!плептня,
виявлен! п1д нас розкопок.

1аракюрно' що о.в. €у<обоков розглядав ц1

етапи розбуАови м|ста | в контекот| пол1тично]
|стор1| Рус1. 1ак, другий пер|од зведення

фртиф1кац1й на [ородц сп1впадас з буд1внигггвом

Беликим ки{воьким князем Болодимиром
[вятослав+тчем фртець на корлон&ч йог0 держави.
Фстанн1й пер1од вчений пов'язував з чаоом п!оля

невд;шого похо,ц новгород-с1ворсь*юго кттязя 1горя

на половц|в у 1185 р., коли зг]дно з 1паг|]воьким

л!тописом хан 1{за прийгшов п!д |{угивль ! опалив
йог0.

!,
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Роботи на майдан.{иц ди1инця уою]ащ1!ов:шись

численними переплащваннями й н1велтован*тями

поверхн! горолиш4 як! знаино пошгодали цльцрн|
на1парування потуясн|отю 3_4 метри. Бони
засв!диували активне житт'| на |'оролч в пер1од з
к!нця !{-го -до середини {11! ст. та в п|зн1тп! часи
,'к до початц |!1 ст Б щльцрн}'х 1!{ар:ж, що
реще39}гув(шм т1 сам1 пер1од-; !снр1ш}|'1 поселенн]!.

як! заф!ксован! при доол|лженн! укр!плень _

роменськог0 й трьох давньоруоьких' були виявлен!

зали||]ки житлов!{х, господарськлтх та виробнинлтх

спорул. {е жргтла-нап1взомлянки роменоького й

давньоруського насу экгтгло_майстерня цдожника
х|! _ х1!1 ст.. наземн1 споруди п|зн1ших час!в.
майотерня ливарника понагц!!|{ сг. тощо. Б ход|

роб|тбули знайшен! р|зноман1тн! щикрасц предмети

побуц та господарсьло|д|яльност!.
|{ригущення про те, що |[ривль був одним 1з

сщагег!нних. економ!чних 1 цльцргпшх шекгр1в
Ёовгород_€1вероького кгтяз|вства з'являлися ще у
попередник!в Флега 3аст.гльовича. 1ац про знанешш

|{1тгвля як ругого п|с:и ЁовгорАа м|сга €1вероьто|

земл| | столиц! уА!льного княз!вства в останн1й

щетин! {![ сг. свйчагъ залишки муровано{ перкви,
в|дкрит1 8.А. Боцсевинем у 1959 _ 1960 рр. на
територ1[ його дитинця. ! 1965 р. досл[дхення
церкви продов)|(ив академ!к Б.Ф. Рибаков. 111ар

зп!ри[цц що перекривав д?шньоруськ! шщи пер!одг
буА|вништва кам'яно]! церкви, Рибаков пов'язав з

подйми 1239 р. ! визнанив час зведен1{'1 церкви 30-
ми роками {11 ст.. €робоков, проанал|зувавши
л|топионе пов|домлен1#! про пофабрання княя<ого

двору в |[1,тивл1 й церкви 8ознес1ння ||46 р. та
з!ставивгши результати Фхсолог{чних досл!дкень.
виоловив олу!пне припущення, що виявлений
мурований храм на [ородку не був единото
монументальною опорудою в м1ст1. й!сцем
розта|т|ування княз{вського палащг скор1тпе за вое

ток був [оролок, а кам'ян!й церкв!, про зали1шки

яко! йтплося вище' пере.щвала дерев'яна церкза
€вяюго Бознес!н}]я, к0фазгащ/сься в л1тогп-тс| 1146

р. 1с, шо вона була оаме дерев'яна, засв!дчус
вйсугд|сгъ гш[нфи )(! сг., яте вф1знясгъся вй цегтп,п

}]1] ст., що використ0вув:1лась для буд|вницгва

шерквц в1.шр*гго! Б.А Боцоевияем. Б1пояап9 )(11

ст. на [ородц звели в'(е кам'яну церкв* яка

успадцвала пагрональне 1м'я храму {1| сг', але до
монгольсьп<о| навали !] не встигли в1д'|гцкац?!тги й

розпис:пи. ?ому €робоков вв!ркав' що [ородок
м!г бщи м!оцем резиденц!! посадника новгород-

о!вероькпл< княз1в, а згодом - двором €вятослава
Фльговича.

Бажливим результатом роботи експедиц!{
€цоФпюва було досл!ддентш на [оролку масочого

захоронення т1л (23) в одн!й ям1 без ознак
похов1}льног0 обряду. Розкрита ще од{4 на )к!1ль,

цаг!нна отор!нка !отор1! м!сга _ його завоювання
татаро-монголами в 1239.р. 9ас поховання
п1дгверджусгься речовим и знах!дками, зокрема
кам'яним нат|льним хреотиком на одному з

похованих. Ё{ин1 на м|сц| так звано! <<брагсько!

могили) встановлено пам'ятний'знак.
1аким пином, проведен1 Ф.8. [цобоковим

архсолог!ин1 досл|д2кення м[ста в 1979 -1981 рр.,
засв|дчили, що на моме*гг перппо! л!тописно| згадки
|1утивль в>ке був значним м1ським' торгово-

рем1сниним цетгщом |1ооейм'я з добре розвиненоло
терггор|альною |нфраслрукцрото.

Але дпя воф!чног0, фунтовного вивнетт*ля |сгор||

давньоруського |{1тивля Ф.8. €ухобоков вваказ за
необх|дне проведенгш щхеолойян:о* досл!лкегъ ус!х
олов'яно-руоьких пам'яток на теренах
|!упавльщини. Фсобливого значення дпя з'яФва:тня
економ!чно| бази |!}тпавля в!н надавав досл!д'элснгоо
його с!льськогосподарськот округи.

у 1980_1981 рр. 9олинцевоьким загоном

)1!вобере>кно{ слов'яно-русько! експедиц|{.
(кер!вник €. ||. !6ренко) п!д час розкопок в

уронищ! €тан поблизу с.8олиншёве була
досл|д:кена уоя доотупна площа селища. 3

урацв1!нням результаг!в розкопок !.? Березовшя
(1948 - |949, |95з, |965 _ |966 рр.) на цьому
пооелснн1 були отриман! дан! про 51 бул1влто
)китлового' виробниного та господарського
при3начення, вдалося ск.'1асти .:1тке уявлення про
планування пооелення, домобуд|вништво, про
р|вень розвггц г0сподарствц ат:|кож про ]уховну
культ}ру його населенття. Аан| досл!дя<ення б1ля

о. 8олинцеве мали велике науковс значення,
оск!льки й до оьогодн1 це _ сдина повн!отю
досл!джена комплексна пам'ятка волинцевськот

цльт}ри.
1{е одна пам'ятка, доол|джена експедиц|сто

поблизу о. Болинцеве, - роменсько-давньоруоьке
городищс в }рочищ1 (рган. Ран|гпс тщ проводили

робоги Б.й. .{ов>кенок та 1.}. )1япушк!н. [у1етою

розкопок Ф.Б- €ухобопова було всгановленш! як
характеру самого городища, так ! етап!в його
!снування. |[!д час розкопок 1981-1982 рр.
досл!дкувалася значна площц а велика к|льк1оть

отриманих матер1ал1в переддерж:шного пер |олу

дала вченому пйстави вва.]к1ги, що )китш[ на цьому
поселенн1 !снувало !з незначними персрвами з ![1!
до середини }1|! ст. 3лоб1т| джерела дозволили
вченому стверджувати' що в основ1 прошесу зм!ни
археолог1нних цльцр у друг1й половин! 1 -початц 11 тис. н. е. ле)катъ пер!ш за все факгори
вгтущ1шнього розвггп9 с1верян, значно ускладнен1
зовн!лпньоцо небезпекою з боку {озароького
к.ш21нату.

[-{!кавий мтгер[ал дали розкопки на поселенн! в

ронищ1 {щ|р йартина б1.гш с. -|{атиш1вка. 1ах, у
ход! досл[джень була виявлена керам!ка
волинцевоького' роменоького та раннього
давньоруського комплекс!в' що вказувала на

дек1лька етап!в |снування поселення.
! 1982 р. 6.Б. €робоковим були проведен!

попередн1 оботе)кення на поселенн| поблизу о.

,т11осг!вка (,{ив) Буринськог0 району, аз наотпного
року тут розпочались стац1онарн! ро3копки.
,{оол1ддуватиоя городище, його оборонн1 споруди
та селише. Ро3копки показали, що городище
виник.'1о у роменоький яао (на його п1зньому сгап|).

Фсобливо ц|нною знах!дкою став скарб, що нин!
збер1гаеться в фондах {1кз. '{о 

його складу
входили два окроневих к!льця радимицьког0 типу
та п'ять дирхем!в (належать до саман1дськрок монет
! ст. час|в правл1ння хал1ф1в \:[уктад|да та
йусгад1ра).

1{е одна давньоруська пам'ятка, досл1д:кена
Ф.Б. €ухобоковим' - г0родище побл:.гзу о. 1гор!вка

Буринського району. воно в1дкргге розв1дзагоном
)1!вобережно| слов'яно_руськот екопедиц1| в 1981

р.' а пр0тягом 1982 _ 198з рр. велиоя розкопки, в

результаг| яких ви'1влено значщ к|льк!сть ц!кавих
магер1ал1в. [|а щтлщ досл!дника, городище б|.гш

о. 1гор!вка в давнину входило до округи
давньоруськог0 }11,павля й, в!рог!дно, н1шеж,шо
легендарному князю тг0р1о.

Результтгом 6агагор| н нго< досл 1дкень ученог0
на територ!| |{утивльщини стала монограф|я
".{ревнеруоокий |[утивль и его округа",
огубл1кова:ла в 1990 р. 1акож матер1али, здобуг| в
ход| досл!дкень, були використан| авгором у низш!

!нтпих його наукових прат{ь, зокрема в монощаф1!
"!,н1пр6вське л!сосгепове,т1! вобереяол<я у 911|_)(1!

ст.'' (|992) та згадуван!й вище докторськ!й
дисертац1|.

Ёа'п!дотав1 багатор!нних спостережень й

доол1джень як власних, так | сво{х попередник!в,
Флег 3асштьович дов|в, що |11тивль виник ще
задовг0 до перпто! л1тописно] згадки про м!сто.
[понагц, у 9[|! ст., на кр}тих миоах кор!нного
берега €ейму в урочищах йик!льоька [!рка,
[ородок, !(огпсва [ора, |1!дмонасгщська €лобод4

розта!шованих на тергггор1| су{аоног0 ||1тивля,
виникла Фупа поселень роменсько| цльцри' яц
пов'язу}оть з| сх|днослов'янським плем!нним
союзом о!верян. Бони тяк1ли до сдинок) ценщу в

рояищ1 [ородок, яке й ст:1ло ядром майбгньог0
м[ста в } ст. [!роведен| досл!.Фкення дозволили
Ф.Б. €цобокову простежити сош!альщ т0пофа-

ф!то лавньоруського м!ста: ди'| инець ! посад, що
локал!зусгьоя врько|о омугою вздов:к (ейму.

€ьогодн1 пра11'!ми та науковими концепц!ями
Ф.Б. (цобогова користуються нФ,|Фвц;, викладач;

вр!в. музейн! щаш!вники, внптвл| пшк!л, асп!ранти
та студенти. Фообливо дороге його !м'я для
ггщив.тлян. Алже саме олог васильовия €щобоков
вн|о величезний вклад у досл!ддення археолог!|
давньоруськог0 ||упавля та його округи, за що у
1989 р. був удоотоений 3вання "[{очссний
Фомаш{н ин м|ста [1утивль".

Автори широ вдячн! кандидац !стори1{н|'( наук,

доценц кафедри давньо| та ново| !отор1| 9кра|ни
1{и|вського нац|онального ун1верситец 1м. ] [
[|евченка (в! глан! ||авл [вн! }Френко за допомоц
та корион! поради, надан| у прошес| л!дготовки
стагг!.

/1аршса Б1лшнська,
мол. науковцй сп1вро6!пнтлк <@хоронно|'
археоло21чно[ слуэю6ш |кра[нш> !нспшпупу
археолое!| |{А|1 |кра|Аш' ла. €умш,-

спарашшй науковшй сп|вроб|пншк сек7пора
орхеолое!| ,\1Ё3
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тРимАяд 38'я38!{ !3 в#*8|{вФ}Ф
[споор|ю, зв1сно, с!пвор1ию7пь особшстпосуп1- Ёайчаспо!сце саме 3вшчойн! лго0ш,

на 0олю якшх вшпалш счйозн! вшпробувангоя. |1рштоаа0 гполоу _ !{атпершна *7арк1вно

!{оновшценко _ эю|нка-лееен0а, першло раёшстпка-пароц1у!пшс'пк[1 пор'пш3ансько2о

з'сёнання €.А. !{овпока упа €.3. ф0нсва. 3араз [й 0ев'яноспоо рок|в. Р|еццкас вона
в €улсах. ,{о в1йнш [{отпершнш 7{оноваленко 

''сшло 
в !{шсв1. Р[р1яла с'па!пш

льо,пчшцек', як!! щмшрш _ !1ол|нш Фс|пенко, Балентпшна |ршзоёубова тпа Р1оршна

Раскова. !1!об сгпагпш 
'1х 

посл|0овншцею, посп'упцла ёо 7{ш[вськоео ав1ац|йноао

1нстпш*путпу. |1|ойно вс,пш?ла зок1нчшупш першлшй курс _ почолася Белцка
3!упчшзняна в1йнь .1кшй аке сл|0 зь.]!ш,/1ш.!!а в |сгпор[! !{атпершна !{оноваленг<о?

[!ро це мо'кна 0|знагпшся !з 1нгперв'ю 3 нею кореспонёенпао обласно! ?а3е!пш

<<€улсщшна> Флексон0ро Бертпйя .

3 (агериною марк!вною пошастило зусгр!тися напередодя! святцвангш
70-р|нвя партизаноько| слави в 9кра|н!. €идимо в !( квартир| в €рцах, на
вулиц1 |!етропавл1вськ1й, де багато що н1шад/с про воснну тон!сгь господарки.
Ёа видному м|сц! на ст|н1 - зб|льшлена св!тлина, на як|й вона разом !з

легендарним (овпаком. Фхоче пояснюс' коли саме ! за яких обставин

робилося фого, ним пригощав €ид!р Артемовив у ово|й ки!вськ|й квартир|,
про що г0ворили. Ёа стол! - об'смний альбом' у якому десятки фогощаф!й.
|1оруч - два виданн'! книги |{етра 3ерштигори <.]1юди з чистою сов1сто>.

Фбидв| наст{льки зачитшт1, що куточки окремих стор|нок гетъ витерлися.
кБув один щим!рник з автощафм |{етра ||сгрови({4 1}ле хг0оь у3яв почит!пи

- зафла хго - 1 не поверщв' - скру1пно з1тхас сп!врозмовниця. - 9го
там, де зроблен1 закладки, про менс теж згаду|оть). Ё1нка говорттгь 1 тод[

здастъся' що вона в т0му 1941-му який круго зм1нив житгя й долю м!льйон1в
л!одей, серед яких | !'1 - 

(тг! |(онова:ленп<о.

- 
(тгерино йарк!вно, як саме розпоч:1лаоя в!йна особисго дш Бас?

Буквально з перцло]. години п!сля того' як фагписти почали
бомбар.щвапт 1(и]в. йен! тод! не було й 19-тп. [|{ойно зак|ттнила перший

щрс (и!вського ав|ац1йного !нстгггуц | поперещ некали перп.т1 сгулеъггськ1

кан|цли. ,{уке любила небо' л!таки, ав1ац1ю. Р1дв!'щватла за:тятгя м1сьйого

аерок.губу нав|ть к1лька раз!в сщибала з параш}т0м. 1а зам|сть занять !

семеотр1в довелося викощ/вати зовс!м |нтпу робот - спер;л1у з киян!!ми

розбирала завали на вули1их ск)лиц1 п|с.ги бомбщщвалль фа:писгсь:о! ав1ал11

зг0дом' з:|пиоалася до народног0 ополчення' а на почагку серпня мен{ таки
вд:}лося пощапити до сю]а,щ/ третього спец!ального прикордонног0 полц,
де ст;ша... розв!днишею.

1о 8ам довелося не т!льки пфтиз:!нити...
1ак' м!й полк з бояйи прой11]ов 1(оростень, Берлин!в, кггомир,

9ерн1г1.в, Фхгирц на €рлшин!. |[й час форсування Борскли мене тя)кко
поранило в ноц. )1!цваптся в1дправттли до харк|всь:<ого !ппиталю, що на
вулиц1 €}ъцськ!й. €аме там 1 в!дбулася зусгр!н, яка зм|нила мо:о в1йськову
б|ощаф1ю. 1имоф!й €щокан, який п|зн!тце очолив у йоскв| }кра|нський
:птаб партизанського руц' в1дбирав д!вчат для п!дготовки на курсах
зв'язк|вц1в. |{регендеггг1в були дссятки, а до €тал1нщада по!1&'|и лише двос

- я ! моя подрща йайя Боввик (по в!йн! й. Бовчик-Блакрггна щивалий час
викпад:[ла в 1{и|вському дер'(авному ун!верс:атет! !мен| 1. 11{евяенка). Ёа
курсахзам1сгь восьми н:шч1шися ли!пе чотири м!сяц!. &буц йорзе вивчила
наот1льки, що й серед ноч| спроооння могла наосл!п працювати <(к.,1!очем).

Ёавесн! 1942 р. при1}ала до йоскви на сп|вбес|.щ та 1нотрукгаж. Розмова
зводилаоя до од!ого - в пар1из_:|ноьпому загон1, де булу виконуваги завдан1{'{

Багьк!вщини' все може трапитися.1обто треба завэкди бщд к)тово|о до
найг!рш:ого, нав!ть фатальногр. в!дверт0 кокучи' трохи зляк!шаоя' але
в1дстпапд - то не для менс.

Бао в1дправили до партизанського з'еднант:я 1(овпака. (ая<}ть, що
в!н був нолов1к ц1кавий 1 ориг|нальний. 9им зшпам'яталася перша зусгр!и !з

€идором Артсмовинем?
€к|льки й житиму а не забущ н|ч з 8 на 9 кв1тня 1942 р.' коли у

склад1 бойово! рупи л|таком мене десанцвали в район з'еднання €.А.
|(овпакц на п|внон! €рлшини' |!ро нього я багаго нула в йоскв1 - ом1ливий,

в!днайдуплний ком!|ндир разом 1з партизанами н1шодив я<ах на фап:исйв.
Але без рад1озв'язку заг!н не м!г передавати !нформаш1ю до йоскви,
ргойувапл бойов| д!]. 1оак заповнгги що щог:}ли!{у доррили саме мен|.

Ёилег1ли вчотирьох - командир (орн!снко, пол|щук йикола [рицен:о,
лпифрувальник.{мшщо йолнанов ! я. {о.ла була глибока н|н, всо одно добре
проп1яд:|лася земля, тонн!тле, он!ц я:сого тод! випа.лло доке багаго. 8с| мали
по два пара!]цти 

- 
основний | запасний, а я 

- 
один за спиното, бо сперед

прила!т!цв:ша рад|осгалц!ло.'{о рен1, ва:тссснька. ||ертпим <<п!шов> }у1шпчанов,

за ним я, дал| - [риценло 1 (орн1снпсо. (омандир роти автомаптик|в Фед1р

Атлр1йовин 1{арпенко 1 к1лька його б1йц!в п!д:яли цпол парацуг4 який
накрив (орн!снк4 |(арпенко взяв його руц. 9она була вся в кров!.

Фчевидно 1(орн|снко

д!сгав поранення п1д чао

перельоту яерез л!н1ю

фронц. (арпенко розсте-
бнув фуфайку пора-
неног0' припав вухом до
його груАей. Ёа жаль,
ссрце у стареньког0 в'(€
не билося... 1{орн1енко -

пащизан [ромадянсько!
в1йни. |{о завданню €.А.
1{овпака ходив за л!н|ю

фроьгц' щоб достав;тпа у пфп'занське з'еднання радист1в. Б1н виконав
бойове завдання ц|ною влаоного жгггя.

|1арапупасти приземлилися б!ля оигнальних вогнищ партизан!в. А я

приземлилася надерево' зачепившись стропами за г!лки. 1[1видко обр|зата
]х ножем ! впала в глифкий он!п Ёав|ть не могла руптггпл з м!сгц. ,{овелося
рук:!ми вит,{цваги по нерз1 то л1ву то праву ноги... .{|ота.лпася твердог0
м|с:щ, пр:гцлилаоя до дерев4 п1янула вгору. А там на|п л!так зробив
прощ:тльне коло 1 зник.

Аж тод! почул4 що деоь неподал!к гавкають ообаки: або поряд село'
або:к н|мц!. !{у лряшо, де н1!]де нс пропадало: стионула в руш| п|столсг.

Ёа щастя' вое об1йшлося. Ёевдовз1 почула г0лос \4ол.:анов4 п|д1йшов
[риценко. |[|д'|хала п1двода зв'язкового 1 нас щьох в!двезли до ссла
в|д!щ!тиоя, а вже через день потр{шили до партизан!в. €амо тод| впер|ше

побанила (овпак4 якцй виявився зовс{м не таким' яким уяв.]1'!л4
Ёачальник тптабу [ _1. Базима та заг!н гоцвалися до зуотр|н!

кср!вництв4 а водночас, аби представити нао. }{акрттли от!л, розс|лиоя по
м|стщх. !{екагогь-чека}оть' а |х немае. Аяс раглтом 1з_за дерев вицлькнули
дв! постаг!, €ейена Басильовича я вйрат вп!знала - з вус{1ми, як у
9апаева - хоча в того були руд|, а в Руднсва яорн|норн!. в!н одр:ву
знйплов м|сце за столом. А щугим бр якийсь рухливий д!щсь у :ухвайш|,
тпапц! - одне в}хо п|дтяте, !нтпе огущене. Б1.ття мене якраз було в!льне
м|сце, то в1н одразу й с!в порщ. 9 х< до нього: мовляв, д[дгсто, а коли ж
прийде (овпак? ?|, хго сид1ли порун | понули ше' засм!ялися, а м!й
сп1врозмовник мен! одразу: к[о:к я ! с 1(овпак>>. 9 зн!тилася, понервон|ла...

А в1н мен!: <9ого засоромилася?>>. <<1а як хсе не соромитиоя' коли н{вв:ш|а

вас д1дом?>' А тр 1я<е в!н засм!явоя: <1а мене так ус1 називалоть. А що
нервон1стп, то добре - мас1п ду1пу ! сов|сть>. €ловом, отакото була натпа
перша зусщ!н. )/я<е п!зн|тпе звернула увац на (козячу н!жц>, яц в1н

пост|йно щрив (тютюн добували х.гтопц! в селах). ,{о рен!, пахла вона
ощав>кн!ми цигарками, а не омерА!лц як цс брас.

9к в1дреацвали в затон1 на появу власно! рад!оотанц!!?
(овпак | во! партизани доке зрад!ли' а"щке тепер ц|нна 1нформац1я

одразу надкодила до йоскви. Бувало так' що я т1льки передам координ:1ти

фаплистоького аеродрому а,вх(е за яцсь годину_друц над вим радянськ1
Фмбардвальники. Бороги буква.лтьно окаясен!ли, н:|маг:1|очись знищити
нат.т зайн ! :<оманддра Алс (овпак обрав хищу такгищ - вдень зненацька
напад!ши 1 щомили фашист1в' а 3 настанням темряви ми р|зко м1няли

диолокац|ю, вщин!!ючи в зовс!м неопод!ваних м!сцях. 1рагшшлося, що
працювала на(ключб> по 10_12 годин пооп|ль. Але коли от1вали на мар!п'
тод! вже було не до цього.

Батсло було ор!скцвагиоя в сф!р!?
йоя робота зводилася до т0г0' щоб лпвидко вп1ймаги св!й сигнал.

€ецеА сотень раА!опозивних, якими повнився еф!р' св|й я знаходила за
к|л*ка сецнл. .{обре пам'ятато як одержала з йоокви пов!домлент:я що 18

щавтя 1942 роц €илору Аргемоьичу щиовоенозвання [ероя Радянсь!{ок)
6опозу. 0риг1нал того пов1домлення збер!гся 1 зараз знаходиться в

експозиц1{ йрею партиза-пёько| слави в €падщаноькому л[с|.
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пив$вАР йоснп к8ц["-{к
||у'""л"оька земля зав'(ди славилася сво!ми майотрами. |мена

багагьох з нттх, на)каль, уграчен! назавжди. Але деяк| в1дом!. |{ро одного
з них' йооипа |(арловина (оцика, - ''пивоваренного дела'' майстра
хот1лося б розпов|сти на стор!нках газетп.:.

йабу,гь, багагьом ггупдвлянам нев|домо, що б1ль:п н!хс сто рок1в тому
в |1щивл1 д!яв пивоварний завод. 3асновником та хазя!ном цього
невеликого пйприсмства буъ саме й.к. коцик. 3а походясенням в{н чех.
Ёародився в 1854 рош| в (арлових Барах. 3 юнацгва йосип присвятив
себе справ! з вар|ння пива та оволод!в нею 4оке швидко й гарно.

Фдружився |(оцик на |{опеляш:ев!й йар!анн! 1(арл!вн|. |!!сля
народ2кен}!'{ 1 879 роц доненки )1:одв1ги, молодо подрР{окя пере!1ало ло
Рос1йсько| !мпер!!, де були б1льпл сприятлив! умови для розЁитц
пивоварно| п!дприсмницько! д!яльноот1' н!ж у Австро-}горшин|.
€почап<у вони ооелилиоя в м1сг! {рггомир!, а пог!м _ у Ромнах, до на
св!т з'явилися ще щи дочки - €лавин4 А:ггон1на та (агерина.

Фстаточним м|оцем своп) проживання с1м'я }(оцик1в обрала |{1тивль,
в якому ст.|.ла ме!пкати з 1889 роц. 9 нуловому мальовничому куг0чц
старовинног0 м!сгц на берез| 6ейму було опорулхено д1м п!д черепи-

й.к. коцшк з ро}тцното. !1угпшвль 1910-оп! рр.
чним дахом 3 м!!нсардою та невеликий пивоварний завод (в|домо, що
бщ|внигцгво волося в'язшпмим|сцево!в'язниц1 нав.гласн| п<ошгпа й. (оцика).

Фчасне натой час облцднання дгш завод/ привез'!и з 9ех1!, а ось майсгр!в,
як!:пвидко нал1|годили виробниг1гво цьох сорт!в пива (експорп*ого,
б!лого та норного), запросили з [{|меччини. 1ак розпонинав свок)
п!дприемницьч справу й. (оцик.

3а спогадами сгщо>кггшл!в м!сга на завод! пралдовало п'ять роб|тп:ик!в
та два в|зника-продав1!'!' як| реал!зовували пиво в селах пов1ц, якшо
вигц'шещ парт1ю не було своснасно пролано в м|ст!.

Р о!м'! (оцик|в до тог0 часу народилося ще щос д!внагок - 31най4
йарй, Анастасй та хлопчик 3олодимир' .(!внага навча',1иоя в г|мназ!!,
син - у пов!товому утилиш!. 9 нед!лло в будинц (отик1в улатгговувалися
иуАов! музинн! венори з! сп!вом, гро|о на музичних |нструментах'
дею!:шуванням в|р:ш!в тощо. 1так {х родинне щастя продов|(увалося до
1914 роц.

|{срша св!това в!йна викликала т'|ку економ!нц кризу результ:1том
я|Ф| отало банщщство багагьох п|дприсмсгв. }{а завод| йосипа (оцика
скоротилося виробниг1гво. ! вщу пол1й 1917 роц 3:гинув йог0 син
Болодимир. 1з вот!!новлецням у |!упавл1 радянсьпо! влади завод" - д1тище
йооипа !(арловин4 було нац1онал1зовано, а родинний буАинок конф|ско-
вано п!д комун:}льне я<рггло. } пер|од ЁБ|{у завод орендъали н|мецьк|
п|дприсмц|. прото 3г0дом в|н припинив |онувавня ! був повн1отго

роз|браний. Бнасл!док тякких вищобрань дол| пог1ргпився сган здоров'я

щут<ини (оцика. у 1927 роц1 йар|анна 1{арл1вна померла. А нерез р!к
п!шов з жлтггя й сам йосип 1(арловин.

|1|сля омеф багьк!в доньки }(оцик!в не захот!ли зали|патиоя )кити в
||угивл!. ,{оля псо:т<но{ з них ск.,1:шася по_овосму.

у 1930-т1 роки в п|двальних прим!щен:-лях [(олишньог0 пивоварног0
завощ розм1пцгвався цех засол|овання ог|рк1в. Ёин! на берез! €сйму
збер|кя булинок родини пивовар|в, хон 1 в дещо реконсщуйованому
вигляд1.

Розврггок п|дприемницьпо| д!яльносг| й.к. коцика _ одна з! сгор|нок
|стор1{ |!уптвльщинп. ф людина чесно й завзято робттла свою спр:шу

розвив:!|очи мале п|Алрисмнигггво в наплому ща|.
!,очегься вислов|{п{ пщру подяц за надан! в!домосг! праонуш! йооипа

(арловина - Бале*гпан! 8асильев1й (дочц! €лавини), як4 у в!ш1 65 рок1в,
мешкас зар1в у м|ст1 !|ски Боронезько! област! РФ.

Б|ктпор!я 7еренпоьсвц
эов |фюна краанавчцм'4узе е'4

Азат|:п|сгь м!сяц1в, як1 провела в загон|, пережила ст!льки... Аоводилося
вмиватися сн|гом, бо вода у в!др1 замсрзала так, що л|д не мохсна було
проломити' г0цв:1ли !оку без вогнищ4 ад:ке за запахом диму нао могли
накрити фахписти.

8а:п нолов!к [ригор!й Ёов!:ов (св!тло! пам'ят!!) тсж був паупваном?
9к ви познайомилися?

[риня н!ним особливим не вир!знявся з-пом|эк |ншпо< пащизан|в, | я
його тод| довго не пом|чала. )(оча з часом в|дчвал4 як в!н див*ггься в м1й
б!к. Атуг ще в!н захвор|в на тиф. { взялася доглядаги за ним | самазлягла. А
пот1м - ще к!лька партизан1в. 1{овпак розпорядився в!дправити нас до
оус1днього оела. 3ал<ко прощ:|лися |з загоном. 1 дос| пече мен| щоц сльоза
€емена РуАнсв4 з родинок) я[Фго я здрукилаоя. 9мирапаму, а не зафщ, як
зат1лакав ком!сар. 1а й я дала тод! во]1ю ольозам. йов в1лтрал4 п!о б|ль:пе
н!коли його не побану. |{оселили нас у хаг! л1сника- [рин:о, мсне й [ал:о.
Ёевдовз| [аля поморла. йи зали:ццлися вдвох.

|{!сля одлканх:я понев!рялися л1о:1мц шук:!}ов|и ово|х. А фаш:иоти р9тельно
прон|с1ъали м!оцев!сгь, :пусаюни паРгизан1в. Фдног0 рат ледь не п0тр.|пили
до !хн1х лап. 9кби не км!тлив1сть [рин|, то всс могло тр:|питися. €хованку
для мене в1н зробив у земл1, вир|завпши великий |пмат моц ! викопавши
заглибленги. .{ав !1лащ-палап9' вкп{ш до (<ямки) 1 зверц вкрив мохом. 3ем.гпо
в!дн|с до величезног0 ддла в дерсв!, де сховався сам. )1оку, д|о€ти немас
ним, а н!мц! ходять буквально поряд. Ёа щастя, фз собак. Р1д страц лель
не знепр*ггомнйа. Бдруте зляка.гтася, коли над| мною схи]|илося чи€сь ощ'(ле
спотворене обличчя. Ёав|ть не вп!знала [риню: виявлясться' в д5гпл1 був
м1ратпник ! комахи почсали його, бйоля'пного... Були | на сам|с|ньк!й л|н|!
фро*гц, де на н|нийн1й смр! поцапили п1д перехресний вогонь радянськ1о(
! фатшисгськ:о< в1йоьк. 1 ово!' ! т1ис| щпили тац що й неф було :карко. ! липле
коли [риня г0лооно | л:ото вилаявся рос1йською (а в1н ше рл1в, бо родом |з

€арагова), то налш! солдаш: ощау припинишл сгр|льбу ! допомоглп-: вибрапася
з пекла 1ам зусгрйися з б|йпцми арм!!, япою команд,вав (.(. Рокоооовський.
€ам 1{оотянтин !{оотянтинович пропонував у ньок) за:титпитися. Але
в1дмовтшпиоя, попросилися знову до :овпак|вц|в. Фск|льки т| були вже дал€[(о
в1д путивльоьких ! брянських л!с!в, то потрапили до загону <<3а

Багьк|вщину!>, в я!Фму 8 березня 1943 р. ощавили парти3:|нське вес|.тшя.

€кромно пооид!ли за столом. А вжс у вересн! при1!али до йоскви, на зв1тдо
€цокаяа. .{о рен!, т:|м вваэкш|и' що я загинул4 бо п!сля хвороби пропала з
поля зору штабу.

Ёа гцому в!йна д:я Бас зак|ннгтлася?
| д[я мене, | для мого чолов|ка. Ёам дали ггуг1вц до санагор!ю, де

в!дпочива.гпт два м|сяц!, пог|м при!1али до ср{. }|априк|нш1 грудня у нао
народився син 3алерик. 9 догляд:}ла за вим' а чолов|к працював. 9 1952 р. у
нас з'явився €ерг!йко. }(оли в1н ч!шлки п|др1о, вступи.'[а на заочне в!/щйення
}оридичното факультету (и|всь кого деря<ув !верситец !м. ?[' 11]евченка.
наглог!г €идр АРт€мович. €казав так: <1и, |{апо, справедтива | чеснц вчися
на суддю>. А мен! так хот!лося сгапа ногар!усом. 1олс я опер|пу 32 роки
пра1цовала суддею' а пот1м ще 15 - ногар|усом' 1 !{овпака пос.гцхалася, !

свою мр1ю зд!йснипа.
А [рин1 не сгало 20 листопада 1990 року - якра} у день 70-р|ння в|л шля

народження. €аме тод1 по укратнському рад1о лунала п!сня <1{!рпел срово
Брянский лес), яку з синами замовила. Була в л|карн!. (алсу: <|риню,
пос.тухай рад|о, там п|сгп ди тебе>. А в|н г']ш{щв на мене ! каэке тихенько:
<йен|' }&щусю' вже не до цьог0))"' 

Флексан0р Бертпйь,
еол ова €уласько! обласно[ |{ац1онально[

сп]лкш пшсьтаенншк1в |кра[нш
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({етпьорнаёц(!!по?о янворя 2012 еоёа шсполнцлось 50 летп со ёня архшерейской

хцроупонш'4, а 16 мар!па 2012 аоёо - 20 лецп со 0ня конч!!нъ1 Бьссоко-
преосвященнейгцеео !1еон?пшя' мш!прополцтпа !онецкоео ш €лавянскоео.

/\[штпрополшпо !/еонтпшй (в лошру |1вац Афанасьевшч |у0шмов) ро0шлся 10
сенпоября 1928 еоёа в селе [!овая €лобо0о !1утпшвльскоао районо €умской
облостпш, в крес!пьянской селсъе. Б ранне*с 0епосупве е"|'у мно2ое прш''|]|ось
пере'!сш!пь: ?оло0, котпорьсй на {щашне бььт особенно ))'сес!покшм'то!пе-лп 8атшщю
9упечесупвенную войну. Ро0шгпацш поашблш 7 шю:оя 1942 аоёо: в !по!п сгпрошлньсй

0етаь кслрагпатш уншч!поысц.,].ш в 1|овой €лобо0е 586 чц'овек |{у0оло ос/п0лся 1кшв
поршнаёцапошлетпнцй о?прок' ко!поро2о оуп0алш на воспш!панше в |лшнскуго
,1ус,пь|нь.

|!.р'''" поолу|1|анием },1вана [удимова стало
собирание в чров},ю зиму хвороста ддя 0г0!1ления
келий бртгтаи. Бладьтка.}1еоглгий вспоминал, какой
боль:пой раАооть!о для нег0 бьлло то, чт0 он омог
привезти в монасть[рь свои о{|ночки' чтобьл возрггь

лрва. 11мея чисть:й голос и хороший с'ух. он пел
и читал на клироое' отал иополнять на
праздничнь!х богослуясениях поолу!пание
канонарха: €тар:{ьп ьинокой густъ[ни в больгпой
сщог0сти воспитъ!в:1ли пос]у!шник4 но .гпобили
и берегли его. 28 и:отя 1948 года посл}тшник }1оанн
бь:л посгртолсен в мона|пество с именем.|]еонтия в

неоть прпоАобного.|]еоггп,пя |{енерского. Б том же
году первого августа монах .[еонтий бьгл

рукополокен во иеродиакона. |[о благословению
овященноначалия обггшлц в 1949 гощ иеродиа:он
.}]еонтий поступил в Фдесскую духовную
семинари|о. Бо время улёбьп, 14 авцсга 195 1 гол4
отца.}1еоггпая бьлло рукополокено в иеромонахи.

|[о олончании семинарии, а загем йосковской
джовной акадсмии (1957 год) с щёной от9пенью
кандидата богословия, исромонаха .[сонтия
назначено помощником инспектора и
преподават€лем Фдесской щховной семинарии, а
в 1960 году _ уже в оане архимандрута -
наместником 9спенското мукского монасть|ря в
Фдеосе и ректорм Фдесслой ддовной семинарии.

14 января 1962 тода хир0т0ниоан во епископа
||одольского, викария йосковской епархии и
н:вначен в ,{амаск предотавителем патриарха
йосковского при пащиархе Атптиохийоком.

. ,{олог пос.тухсной спиоок владь[ки )1еонтия,
окорм,1'!в|пего многие епархии: с22 лекабря |964
- Больлнск}то и Ровенскую, с 8 окгября 1965 -
!иуФеРопольскую и (рьтмскую с временнь|м

уцравлением .(непропетровско-3апоро:кской
ец1р4ией, с 7 октября 1967 - {,арьковоцю и
Бобдцовсгую
: 25 ф9!Р,'я 1968 года владь:ле.[еок:ий возведён
в сч !р-хиепископ4 с 25 июгя по 25 авцсга 1970
го.!!а. о;т . вь; полнял обязанно оти |{редоедателя
хозяйстБснного управлсния йосковской
|!ащиархии, а | декабря того же г0да назначен на

Берлинскуто и €релнеевропейскую кафелру
||ариаршим э!сархом в€редней Ёвропе. Ёаэтом
поф он оставался до 18 апрелш 1973 года.

€ 3 мая 1973 года -.|]еоггшй онова архиепис|Фп
(имфропольский и 1(рьпмский с обязанностями
временно управляющего .{непропетровской и

3щорожской 9пархией'
10 марта |988 года он возведён в оан

мшгрополит4 а ц 1990 - н:вначен мкщополит0м
Фдесским и *ерсонским, с 12 февраля 1991 года
- {ероонским и ?авринеоким.

, 3а деятельность на благо Русской |{равоолавной
11еркви владь|ка .}1с9нтий награя(дён многими
орденами: святого равноапостольного князя
3ладимира 11 отепени, преподобного €ергия

Радонех<ского 11 и { степени, благоверного князя

.{аниила 1] и 1 отепени. 14ерусалимская {срковь
нащадила ег0 орденом €вятого [роба [ооподтля 1

степени.
8 годь; управления €имфсропольокой и

1{рьлмокой епархией {|97з - 1990) мшщополшц
]1еонтито приходилось тратить много сил на
сохраненис и укретшение приходов. |{о;учив 14

дейсгв1тощих приходов' владь:ка .[еоггтай в 1990
г0д/ перед:ш новому архиере|о* вл",цьпке Барлааму
(йльтощенко; 11990) 30 приходов' что бьлло
значительнь|м дост}окением д|я такой небольгпой
епархии в застойньпе советские г0дь!.

9си.глиями мищополига.]1еогтт,пя бьш полносгьпо

обновлен в городе €имферполе €вято-,[5л<овокий

кафедральньпй собор, отремонтировано
помещение для воокресной тпколь:.

. |{осле смсрти митрополита Фдссокого и
)(ерсонс:ого €ергия @егров4 | 1990) мищополлтг
./1еоггп.пй бь:л назначен м!тгрополрггом 1(иевоким и
[алицким Филаретом (ньтне [{ащиарх 1(иевокий
и всея 9краиньп-Руси) на Фдесскуло кафслР}.
8ладь:ке .}]еонтипо тяясело бьлло расотаваться о
(рь:мстсой епархией. Б |[рощеное воокресенье' 25

февраля 1990 год4 ог нахль|щ/в!пих олёз он нс мог
вьгйги из а:ттаря €вято-,фховсхого кафдрального
собора [имферополя для прощания со своей
паствой. |{ровокапопщм его в Фдессу оказ:ш т0гда:
<9мру иерез два года там>. €егодня симфе_

ропольць[ вопомина|от: ((Ровно два г0да и ещё
восемь дней прожил после тех слов владь|ка
.}1еотгпай>.

9крепляя 6десскую епархик), митрополит
.)1еонтий всячески со'действовал возвращению
вер},[ощим хр:|мов: за 1990 год бьлло огкрьгго отоло
1 00 церквей. |[о его благооловению при Фдесокой
д)л(овной семинарии бьпла открьлта воокреона'!
|пкола, а посло подачи ходатайства получено
благословение €вященного €инода Русской
|{равославной {еркви на открь{тие при Фдесской

дл<овной семинарии рег€нтских курсов.
1[ла подготовка к и3данию газетьп 8десско-

|ерсонской епархии' йитрополит .[еонтий
представил на рас9мощение €вященного €инода
преддо)кение о вь|делении }ерсонской опархии в

самост0ятельн}'1о.
12 фвршпя 1991 года мрцрополиг бь:л назначен

на вновь образованнупо {ероонску:о у{

1аврияесцю кафещу. [осподь посл!ш ему силь[,

смиренис' покорность, и он нач!ш обустройство

у;рещцённой епархии: организовал рабоц нового
епфхиальног0 управления, посетил все приходь!
(за 1991 г0д |о( количество релииилось о 57 до
86). |!о его инициативе нач{шось возрождение
€вгго-[ригорьевокого Бизюкова монасть!ря в селе
1(расньпй йаяк Бериславокого района {орсонской
области (основан в 1782 голу настоятелем
€офрониевой пуоть!ни преподобньгм архиман_

дрггом Феодосисм (1т1асловьпм)).

3 связи с открь1тием новь|х приходов и
недоотатком подготовленнь|х в семинариях
священнрслу)кителей, митрополит леонтий
совершй 27 хирот0ний в оан диакона и 23 _ в оан
священника кандидатов' рекомендованнь1х
благочинптьтми {ероонской епархии из местнь!х
прихоя(ан, обуненньпх при €вято-.{уховском
кафедральпом соборе {ероона. 9величилось
количеотво воскреонь!х !пкол в епархии,
директором которь[х владь[ка назначил
вь!пускника €анкт-|1етербургской духовной
академии, пр0т0иерся Расилия |{асенко.

14 января 1992 тода {ерсонская опархия
отметила 30-летний юбилей архиерейского
слу)кения митрополита }{еонтия. €вятейплий
|!атриарх йосковский и всея Руси Алексий 1!

прислал мггрополиц .|1еоггп,гю поздравит€льную
телеграмму и сообщил о награ'(дении поби;тяра
орденом блатоверного ктшзя .{аниила 11 степени.

фамагиннь: последние месяць[ 3емног0 пу!1|
владь|ки .[1еонтия. 3доровье его бьпло сильно
подорвано. Фтдав последние силь[ устройству
новой епархии, он собиралоя подаватъ про!шение
об }ходе на по](ой. Фднако, 23 января |992 тодц
по инициативе митрополита Филарета
(,{енисонко), ре1лением €вященного €инода
9краинской |{равославной {ерквд его назначили
на .{онецкуго кафедру. Ёа тот момент в этом
регибне оло)килаоь очень тяжёлая обстановка: от
управления епархией бьпл ототранён епископ
Алипий @ощеб*:як), не желавший поддерживать
линию тогда1пнего предстоятеля 9краинокой
|{равославной 1]еркви на р:врь[в с йосковоким
|{ариархагом.

Б [онецке владьтц )1еоггшя, как направленной
м}1трополит0м Филаретом, всщсгили врал<дебно.
|{ервого февраля у кафелрального собора дороц
ему прещадила больтпая толпа. Бладь:ке .]]еогггию

уд1шось войти в хр{!м, но совер!пить всенощное
бдение ему не д{!ли: кафдра бьпла вьпброшена во
лвор и разбгга на цски. 2 февраля пр[д(ожане т0же
не прогустили владь!ц в храм д|я совор|пени'!
Бохсественной |ицргии, крипа: <<Бон отс!ода'
католик!>. 8сё это глубоко ранило его душу.
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йирополп:т )1еонтий вьтехшп из епархии' надеясь'
что народ уопокоитоя. !(огда ясе оп вернулся 4

февраля, его по впустили даже во двор
епархи1}',1ьного управления. Бладьтка устроился в

городслюй больнице, ще ти дня )к11л в проморз|пем
помещении' без телефонной овязи. 3атем вьтеха.лп

в [щловку, отчда предприкял неско.'|ько поездок

по приходам, совер|пая богослуя<ения, а в

празлник €рсгения [осподгдя с.гг}тсил в Ёикольском
ооборе [орловки. ёоотояние его зд9ровья
)д$д1палось.

11щвого марта 1992 года митопо.,|ит.[{еонтий
совер1пил в €вято-,{уховском кафедральном
соборе {ероона ово1о последнтопо лиц:ргито. А
вт0рого марта он вь[ех,}л в |(иев, где подал рапорт
тогда1пнему митрополиту |(иевскому и всея
9краигът Фтоларету, изло)кив все обстоягельотва
своего пребьпвания в |орловке. 0н просил
Фнларета о овоём за|штатном пФеведении 1!,ли о
возвращеняи на [ероонокуто кафедру. Ёо

ясеотокий и властвьтй митрополит яе в|{ял
прооь6ам .}]еовтия и прик.!зал ему немедленно
возвращаться в,{онецк. Без вся:ой надеждь! на

уфвтпение оитуации и о предчувотвием слорой
1Фнчинь!' владь|к& .]]еогттллй приехал в [орловку.
1ам он отсранйлоя от мира и о первь:х дней
Бе:плкого поста ст1|'л гасатъ. 12 марта он пер6я(ил
инсу.]ъ1 после которого оправился исмог ходить.
}1о пооледовал новьтй щар _ пара'|ич приковал его
к поотели и отнял рень. |{елейнику иеромонац
(илуану (Рьткову)' единотве|{ному человеку,
оотав|пемуоя рядом о ним' не уд:}лооь доотать
необходи:отх лекарств. )1ишь верз день владь1ка
бььтдоставлен в бо.тьницу, где 16 мартасконналоя.

|{рооьбъп, телеграммь!' звонки Родственни|Фв'
прихо)кан' духовенотва о том' втобьт р(вре!пить
похоронить владь|ку в 0деоое ве омог.]1и федить
митрополита Филарета. Фн вьтнес безапе.']..]1яцион-

но€ ре|]]ение: похоронить.)!еонтия в !щсоно.
18 марта щоб с телом .)!еот*тия был перевозен

в 8ерсонский €вяго_,{уховокий кафедральньтй
собор. [4ирополит бьшп пощебён о1Фло .!тп[ря
левого придела щама.

йицополит .[еонтий никогда не забьтвал
!1упав.гьщину _ свок) магщо родитту. |{ая<.щгй свой
отпуок он приез;к:1л в [1овуто €лоболу помо.]титъся
на могилах фиеннь|х родителей, бьтвал на руинах
€офрониевой пуотыни''(иво интереоовалоя
проблемами меотного прихода' (огда в 1990-х
годах ре.'1игиозной о6щине бьш: возвращён пору-
ганньтй оельокий щам Ро:кдества Богородитрп,
вла'щ!ка .}1еонтий внёс значительн}то ор{му на
воосп1новление свя1ь[ни. 1{роме этого, он подарил
т]щкви большое паникадило и чеканное облачеттие

на це!{тральньтй прест<!л, которь1е и сегодня
укра!ппа|от интерьер возро)|цённого храма.

Алексанёр т!уронкшн,

про,пошеРей

$10Ё{рФнЁь}{& цнрквА в 8Ёл] в0я0к}!тшнЁ
€.р.д вщачених пам'яток культово[

арх!текцри ||уптв.тьщини оооб:паве м1сце займае
|{окровська церква, збудована пом|щиком А.й.
йик:лаштевсьшм у с. Болокитине.

Болокитинський масгок 6р власн!стло вйомого

укра|нського козацько_стар|пинського роду
йиклашевоьких, якпй бере св|й початок в!д

реестрового козака 9игириноько! сотн1 Аядр|я
\:[иклаппевоького. ][' 1688 р. за ун!версалом
гетъмана \у[азепи Болокитине було передано
стародфоькоплу по''1ковнич/ &{ихайлуйикла_
|певоькому 8!д нього п|зн1ше оело перойтпло в

спадщикудо його нащадка_ А:цр!я йихайловича
йиклаптевського (1 80 1_1895), який упродов:к
1830 _ 1850_х рр. по_новому ойаштував оадибу.

€пертшу в|н поб1шував двоповерховий 6щиноц
зак.'1ав на 23 десятянах оади6ний парк, пот1м
заонував порце.'1яновий завод. 3годом витик з4щпл
спорудити церкву. |[роект храму розглянув |

скоригував особисто цар йикола 1. 8|н
влао1]оР)д!но закруглив л|н|] та зам|нив башти
готичного сти',т1о на банто. |[ро це згадуе !сторик
|{. ,(ороп:енко: <<)(рам бьтл задуман в отого
готичеоком стттле. }1мператор Риполай. |{авловит,
лично расоматривавп:ий и }твержд1}в[пий проекц
закруглил л\41111\4 |4 одолал купол' но портал
]Флокольни, острьте <башенки)' из ди|Фго камн'|
по уп1ам щь[|1! и д)угио архитект}рнь!е дет.1ли

дак)т ооорукениго общий характер готики)).
Бщ!вництво церкви було розпочат0 в соро|(ових

роках)([( стол|тгя й щивало 6глизько десяги ройв.
} 1853 р' на виставц! в йоскв1 порце]1яновим
заводом йиклап:овоького 6улп впер!ше
представлен| Рма д.лш 1тюни, полона та !кони на

фарфор1, тобто фактипно детал| до !коностасу
майбуптьо| церкви. Ёа думц в!домого знавця

уща|нсько| порце.'1'{ни Ф.€. |{ещяково|, робота
над !коноотаоом тив!'!а близько п'яти рок!в,
1]очинак}чи з 1 852 р. }{арешт| бщ1вництво церкви
було завершено. Фовячення |{окровоького щатшу
в1дбулося 1857 р.

{ерква |{ощова |{ресвяго| Богородиц! пост11ла

над самим сщ/ском в доллищ:, йворут в|д б1динку.
Бона 6ула мурованц хрещап1 в гллан1, однобанев4
з придйами на честь овягого Андр!я (ритоького
та великомучевиц! Барвари. |1ад зах!дним
притвором височ!ла триярусна дзв;ниця в

неоготичноп{у отил!. !ерква була вир!ш:ена в

перех!лн{й стил!стиц| в!д класицизму до
романтизму

1нтер'ср церкви прикра|шав великий
порцеляновий !коностао. Б1я'окладавоя з двох
ярус|в перед головним в!втаром та одного - 6!ля
б!нних в1втар1в. (аркасна основа була виготовлена
з дерева, а вс| !нтш! детал1 з фарфору. 6восхо

розк1шппто 1 багатством вир1знялася його
цент.1''1ьна части!'а. 0оновн1 |{о.,ъоРи 1люностач
_ золотий, роясевий, оин!й та б|лий. Розм|ри
дегалей вр:)ка1оть _ чотири ве.гп-:й фарфоров1 то_

лони висото|о близько щьох мер!в, на яких

тима1отъся цФоьк1 врат4 пром1лсний карниз 1 дв!
б|чн! 1кони у фарфорових рамах розм!ром 2130 х
950 мм. }{адзвичайно витпуканий вигляд м2|"ли

колони, розписан| оин1м кольором та обвит1
золоченото ощ!нкото. Ёа царських вратах зна-
ходилиоь тп|о-гь фарфорових 1тон 1з зо6ра.хсентт-лтл

свангел1от!в, Богородиц1 та архангела [аври!ла.
й!яс |тсонами булпл розташован1 ф|грки ангел1в.

Байб!-лъш док-лпадний оп ис 1гоноотасу з:ш{и ш и в

[1. ,{оротпенко: <<Б храмо три иконоотаса в

соответствии с темя престолами, особенно богат
и красив щедний больтлой и1Фноотао. Бсе раг.ът
на образах фарфоровьте, тонкой изящной вьце-тки.
11{еоть икон на царских вратах написань| на
фарфоре. !{коньх второго яруоа большого
иконостаса в фарфоровьлх прорознь[х рамах'
затянуть!х голубьтм тоном. Берхний карниз
иконостаса поддер)]мваегся че1ь|рьм'| 1Флоннами'

по которь1м вьется виноградна'{ ветвь. 1о;ътко имея
на меоте фарфоровуго фабрику мо:кно бьпло
проодолеть трудности вьтработки этих больтших

колонн>'

[!йсно |коноотао врФ|(ав сво|ми розм!рами !

майстерн1отто вико|{а!1}] |. 8|н не мав аналог1в ! бр
сдиним в свосму род!. Ё{хто ран!тпе не ризикнув з

такого крихкого матер|алу виготовити щооь
под|бне. 8йомий арх1тектор \4. {апенко так пиоав

про !лсоноотао |1ощовоько| цФкви: <(... в уоадьбе
йиклашевокого в {1{ веке бь:ла поотроена
церковь' в которой огромньпй иконоотао' оо
слолснейтпими доталями' бьтл целиком из
золоченого и раописаяного фарфора. 3то бььто

вь|со!{о')до}кеотвенное и уник.1',]ъное в своем роде
произведение). 1['се церковне наниння храму такоя(

було виготовлене з фарфору.'
|{окровоька церква викликала веабиякий

!нгерес у сутасниЁв. 0чевидц| писа.[п] про цФкву
з подивом та захопленн'{м ! цй:сом оправедливо

,називали ]| <<в6локитиноьким дивом).
Арх!опиокоп {срн!г1воькпй Ф!ларст
([рлйевський), л<ий вйвйав цФкву в 1863 роц1,
писав: <Ёь:не в Болокитине каменньтй
великолепньтй храм, которьтй мог бьт сщ/я(ить
красой самой ото.,1и|ъо).

т4 на я(а'ъ, ця пФ.'1ина не збереглаоя. {ерква
простояла близько 100 рок!в ! була зруйпована
протягом 1955 _ 1958 рр. за розпоряд)!(еп[{ям
€умського облвиконкому для <<'.. побудови
кор1вника>. |{ри цьому були пограбован! та
знищен1 безц!нн! фарфоров1 вироби вкл:овно з
!лсоносгаоом. !{а м|оц1 |!ощовоь:<о| цФкви в 1967

роц1 спорщтъти буАинок цльт}ри.
)|'явлоння про <<волокитинське диво> }{ам мол$/ть

даттл фотощаф1|, що з6ереглися, та арх|текцрн!
детал1, лс! нин| можяа побачити.,ти!пе в птРел<. 8
скопозиц1] |{утивльоького краезнавчого музе}о
зн:}ходитьоя |пона |<Бвздення до щаму |{реовяго[
Богородиц1> з покрвоько[ церкви. Фарфщова
рама !гсони оздо6.тлена 6агатим л!пним оРнаментом

у вигляд1 отил|зованого лиотя 1з заврт:хами. Бона
то!1ованазолотим та оин!м ко.гьорами. € в г<олекц!|

запов1дника фрагменти !коностасу надзвинайно
тонко| роботи, як! щаономовно овйчать про його
х)до]кн|о ц|нн!оть.

9 |!утив.тьському €пасо_|{реобр:'кенському
собор| збер1гоя великий фарфоровий ов|чник з
|1окровсько[ церкви. йо:о ви*'*^"о у виглял|
вотановленого на ф!гурному цокол1 стебла,
прикра|пеного багатобарвним роолинним
орнаментом.

}{ин{ вй масп9 А.й. йиклаш:евоьтого майясе
н!чого не за.]]и1пи.'|ооя. 3береглп.тся садибний парц
заонований у 1 829_1 830 роко1 й такзван1 <<3олот|

ворота). з6щован! 1875 р. у неоготичному стил|.

3араз т!льки вони, парк та ще в'!зна брама до
садиби нагад}тоть про славнозв1сний родовий
масток йиклатпевськи\ перлино|о ятсого була
![ощовоька церква.

€ваен А{о;сшк,

3ав!аувач в!ёё!лу охоронн пам япок
,спор, ]' па'т9льтпурш [! !{3
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гтшРтрБт н вжщФшмФгФ в!й*ькФ&*г8
.{,кби рен1 могли говорити..' Безперенно,

вони б розпов1ли про себе багато: хто !} зробив,
придбав, дарував' носив тощо. Рен! стар1тоть

разом |з людьми, руйнуються' втранають св1й
перв!сний вигляд. |[роте дсяк1 з них, з в!ком,
навпаки набувають б|льппо| ц|нност1.

! фонлах !|(3 збер!гасться картина
<|!ортрет чолов!ка у воснному мунлир!>,
майстерно написана ол!сю на полотн!
нев|домим я(ивопиоцем. Бкопонат потрапив до
фонд!в |{утивльоького красзнавчого му3ею в
1929 ром1 (кв л'9 444' 1вв. )т{я133) з1 оклалу
м1сцевого комунального господарства. .{о
на1пого чаоу залиша|отьоя нез'ясованими
особист!сть в!йськового, м|сше перв|сного
перебувантля цьог0 експонатц а т1|!Ф)|( авторство

цдо)|{ника. |{ергп1 оберех<н| спроби атрибуш1!
портрета обмехсуються автором статг1 лише
описом експоната.

(артину написано в срог|й клаоинн|й манер!.

,(еяк1 в|домост! про в!йоькового стали
зрозум!лими з аксеоуар!в, старанно зобраэкених

цдо?кником на мундир| порщетованого. 1ак,
форма його одяц в1дносггься до час1в правл!нгш
Флекоандра 1. 3а переконаннями оамого
|мператорц все, що д1сталося йому в спадок в|д

батька (|{авла 1), вимагало нсгайних зм1н та
реформ.3 цього приводу для п!дготовки
проект1в дер)кавних поретворень було отворено
секретний ком1тет. 3г!дно !мператорського
наказу в!д 24 липня 1801 року в Рос1! почалаоя
военна реформа. в!днооно обмундирування в
наказ! (повелевалооь): (с мень[шими
издер)кками дать оде'(де вид наиболее
воинственнь|й и проннь:й и не только для
сохранения и бодрости солдат вообще
удобнейший, но и ка)'(дому ролу войск
прилиинсйплий>. ,{о рен|, суттсв! зм|ни ця
реформа внеола т!льки в 1807 рош|. €аме тод|,
нареплт!, в арм!| було в|дм1нено парики та щдру
як! в!йськовим надоцчили. Бс1м чинам на.глеэка:по

нооити коротку зан!сц та вуса. А оф!шерам
дозволялося носити ще й бакенбарАи.

[|а сукн! червоного кольору виоокого
стоячого ком!р:{я мундира портрстованого
зобра:кено золотом шит1 петлиш1, як| називали
(кац|пками)). Форму з петли1цми носили гптаб-
та обер-оф|цери в лейб-гвард!1 литовського,
егерського та ф|нляндського полк1в, лейб_
гренадерського полку' а тако)к у лейб_гвард||
к|нному драцноькому та уланському.

Ё{а мундир! _ еполеги, введсн1 в царськ|й арм|[
1807 роч. фя оф|цер!в' як! с.туютли в гварл||,
арм|йських кавалер!йоьких полках та в
квартир мейстероь к! й с.тркб!, на еполетному пол !

не було >кодншх номер!в ни л1тер, як, нащию1ад.
прийнято тод!.було для оф!цер1в польовот
артгшгер[! та гренадерськго< полк!в.

Фт>ке, зобра:кеного в!йськового можн4

прирахувати до якогось одного з1 згаданих
полк!в. Б1дм!тною особлив|сшо його мундира €
наявн1сть на ньому аксельбант!в - тшнур|в 1з

золотих ниток * св!доцтво натея<ност| оф!цера
до !мператорського почту в званн1 фл!гель-
ад'ютанта.

3обр'ая<ений, безперенно, бував на пол! бодо.

!.[ро це ов1дчать його нагороди. 3 л1вого боку
мундира,1у верхньому ряд!, - орден €вят'ого
Болодимира. його було 3апровад)к9но
!мперащицею 1{атериною 11 до двадцятир|ччя ]1'

правл1ння (1782). Фрден мас дев!з _ <<|1ольза,

честь и слава'). )(алували лворян ш1сю
нагородою перева)кно за зас'уги на шив!льному
поприш|, проте |нол| нагорофцвати ним ! за
подвиги воснн1. 9 добу !мператора |{авла 1 ц1е!
нагороди воснним не надава.'|и. Але його син
Флександр [ в!дновив орден (во всей силе и

проощанстве). Ёапевно, цю нагороду оф1цер
здобув у 3!тчизнян!й в!йн1 1812 рощ.

Ёагороджено його тако>к двома медалями:
пер::]а _ ор!бна, на блакитн|й андр!|вськ1й
стр1нш|. |т було затверджено !мператорським
наказом в1д 22 грудня 1813 року лля
нагород)кення ус|х отройових чин1в арм!! та
флоту, як! брали унасть у бойових д!ях з

франщ;зами 3 початку |х вторгнення в Рос!ю:
друга - бронзова, 3атверд)кена наказом в1д 30
серпня 1814 року для нагород2кен}|-я оф1цер!в -
утаоник!в закордоннот кампан!] 18 13-1 8 14 рр.,
а тако'( ддя дворян ! ниновник1в, як! брали унасть
у формуванн! ополченоьких настин, або зробили
пожертвуван}{'| на арм!ю та ополчення. }{осили
цю медаль на червоно-чорн1й володимирськ|й
стр1нц|.

9етвертото наг0родою оф1цера е (ульмський
хрест. який зображено на мундир| в другому
ряд|. 1снус ц|кава |отор!я виникнення цього
хреота. 1ак, п1оля розгрому французько{ арм!!
проти Баполеона було створено коал|ц1ю
союзник|в, до яко] ув|йтпли: Роо1я, |1русо!я,
Австр|я, |1_1вец1я тощо. Б{йська цих дер)кав
наотупали на Ёаполеона трьома великими
арм!ями (Богемська _ на п|вдн!, €1лезька - на
сход1, |||вн1нна _ на п!вноя!). Ёайб|льпшото з них
була Богемська арй1я (б!льш н!ж 230 тис нолов!к,
670 гармат) п!д командуванням авощ!йоького
фельдмартпала [1|вариенберга. .{о || складу
входйла й роо1йсько_прусоька арм1я (120 тис.)
п!д командувант:ям генерал-фельдмаршала й.Б.
Барклая-де-1олл1. |[ротягом двох д!б (29 - з0
серпня 1813 року) тривав б{й рос!йсько-
прусоько_австр|йських в1йськ з франщвами п!д
м!стечком (ульме в Богем|| (зараз {ех!я).
1{ровопролитний б|й ск!нчився повним
ро3громом див!з|онного франшузького корпусу
генсрала А. Бандама. 9 бою було важко
поранено щаф4 генерала Флекоандра 1вановича
Фстермана-1олстого. його перебита ядром л1ва

рука вис!ла на суглоб!. 9к засв1дчив в!домий
воснний !сторик, генерал-лейтенант й.1.
Богданови.л (1805-1882 РР.), до рен|' уро-
дженець м. (уми), раф обрав молоАого л1каря
! в!ддав наказ: <1воя физиономия мне нравитоя.
Фтрозьпвай мне руку). 11{об мати спок|йний
вигляд п!д нас операц!{ в!н наказав солдатам
сп!вати вессщ п1сню.

|!|сля поразки француз|в п!д 1(ульмом'
прусоький король Фр!лрих Б1льгельм 1|1, який
спостер!гав за ходом воснних д!й' оголосив
нагородити за ст|йк|сть у бою во|х роо!йських
гварл|йш|в в!д генерап-фельдмарш!ш1а до оолдата.
|[роте ставало питання: яим нагородя<увати?
1ак, наприклад прусський орлен к3а засщги)
виготовлявся з1 ор!бла та золота, а роо!йських
гварл1йш!в було близько десяти тисян. 1ому
король нак!вав нагородити рос!ян }(ульмським
хрестом. 3наки виготовляли прямо на пол! бою
1з щофейних к!рас, металевих обтпивок зарядних
ящик!в. Бони мали вигляд | форму близьку ло
орАена 3ал!зного хроста. Було роздано 7131
хрес1 тобто зг|дно к1лькост| ос!б, як! з.}ли|шили_

ся живими п!сля бптгви. А щафа Ф.1. @отермана-
[олстого за перемоц в щльмськ|й операц!| було
нагороджено ще й орденом €вятого [еорг|я 117

го ступеня й п!двищено до чину генерал-
ад'ютанта.

||ортрет в|йськового пере)кив шке майоке два
отол!ття. Але авторотво худо)|(ника та
особист1оть портретованого 3али1паються
нев|домими та оч|к}тоть ово!1 доол1дник|в.

Флена 11спьотлк!нц
н ауковшй сп!вр об !пншк,\| Ё3


