
Б]Бл!0тпкА мАклАкшвА
т)_Ёозвиток сусп1льства з давн|х чао|в можна простежити завдяки

л|тописам' ру|Фпис:!м, а зг0дом, книгам, як| були н1мими св1дками ц!лих
епох. .{о найв1дом1плих давньоруських з!брань нале)кить б|бл!отека
{рослава мудрог0. }загал1, одними з перш!о( збиран1в р|дк:ос квиг сгали
церковн! установи' як| водночао були ! кульцрно-просв|тницькими
це!{фами_ [ все ж, явище колекц1онування книг до доби оередньов1ччя не
мо>кна було вв:}кати поширсним.

€ицац|я зм1нилаоь у {!11т ст.' коли деяк1 продсгавники знаг| почали
збнрати книги для власних колекц|й, у яких перев!ркали |ноземн! твори.

{е пояснювалося тим, що в!тчизняна л|терацра не набула на той час
в1дпов!дного розвитку. Але вже на початку |1* от. проблема отала
посцпово вир|шуватися. {(!льк1сть приватних колекц!й значно
зб1льтпилася. 1нод! сттгг1 про приватн! колекц!] траплялися в газет11х,

)!$рн:ш!1х, зв|тах щомадських б|бл|отек та вчених рад. 1 ли1пе в окремих
працях мо)|ша було знайгги вичерпщ !нформац!ю з дано! теми (нащиклад,

у Б.€. 1конн|кова, й.Ф. Бокановц {1й. [еннад!).
}{а я<аль, сьогодн! перева:кна.б|льпл!оть !нформац1! про привап-п! колекц|!

вщачена' а до.гш багатьох фнних з!брань зовс|м нсв1дома.

9 дан|й статт! хот1лося б зупинитися на загальн|й характеристиц|
ун!кально! колекц!т книц яц з!брав урошкенець ||утивля, благод|йник,
меценат й'€. йаклаков.

Ёародився йикола €тсфановии 1805 року в родиц| цпц!в €тефана
1вановича та [анни Андр!|вни йаклакових. Ба экаль, про йог0 дг:тяч| та
;онацьк1 роки в1домостей дрке мало. 81домо, що в!н оцймав гарну
дома|пню осв!ц.91825 р. на!{| земляк ви]хав до |{!дмосков'я (м.
Балашгтха)' до свог0 род|{ча, цп1|! |вана.[1абкова. |[рацловав прикФкчиком.
9 1831 р. одру'(ився на €вдок!! |{егр|вн| йаолов1й, донф московського
п|дприсмця,3 якою про)кив 26 рок1в. 3авдяки цьому шлюбу ще зб|льтпив
св!й кап!тал. Бисокий майновий ценз дозволив йикол! €тефановину
отимати св[доцгво чпця [! г|льд!|. |{!оля смерт| дружини в!н влруге
одргхився на п|доп!чн!й сирот! Ёал!| {миц1вн! Розанов|й.

3 1843 р. йаклаков захопивоя збиранням р|дк!снгх книг для власно|
колекц!|. 9шоблен|й справ| в1н в!ддав десятки рок!в ового житгя. 18б5

роч купець ув!йллов до сю1аш компан!| по експорц роо|йських тканин
3а кордон (1овариотво
вгг}тр|тшньо| та вив!зно{
торг!вл| мануфактур-
ним крамом)' €убсил!_
ював бул|вништво вели-
кого комплексу булов
"{еловой двор'' на Бар-
варському майдан1
(зараз майдан Ёог{на) у
йоокв|. Би!'ждтсав з тор-
гом мануфактурним
крамом на крупн! ярма-

рки р!зних м!ст Рос|й-
сько! |мпер!1: Ёи:кн!й
Ёовгород, €амару (а-
зань, €анкг-|[етербурц
1(и|в та !нтп!. Ёезваэкато-
чи на пост!йну зайня-
т1сть, йикола €тефа-
нович уое ж не забував
про свою ма.глу батьк1в-

щищ. 3робив значний внесок у розвиток народно| осв1ти на |{щивльщин|,
займавоя благод|йн|отю. 3а оловами земоьког0 статиотика А. .{ун1на,
який був у м!ст1 на початку {{ стол|ття: <йаклаков бьгл самоунка,
личность недо)кинна'{, богато одаренная от природь| и светл!ш).

Ёа кап1тал, який запов1в благод1йник |!утивльському земоькому
з1бранню (10 тис. крб.), у |{ригородн!й €лобод! м|ота |1утивля була
побудована тшкола (1884) для початкового навчання с!льських та
м|щанських д!тей обох отатей. Фкрема сума за запов!том 3бер!галася в
банку недоторканою. Фтриман| з не! в!дсотки викориотовувал'1ся на
ущиманн'! :школи' зацп1влк) навч.шьн|о( пос!бник1в та зФгшац вчите]1ям.
! 1886 р. в ||щивл! на ко|шти йаклакова (40 тис. крб.) був споруд)кений
буАинок у псевдоготичному стил1, Ае розм!стився один з найб!льлпих

аФарного техн!цму €ЁА9 на вул. !унанарського). 3а бажанням запо_
в!лана (1881) училищу було присвосно звання *9чилище йаклакових''
на чеоть багьк1в йиколи €тефановипа. Був передбаяений такок кагл!тал
на утримання училища. ! цьому булинку розм|отилаоя згадана вище
ун1ка:пьна колекц!я книц яц цпешь запов!в р!дному м1сц.

(олекц1я йаклакова окпадала 4052 одиниц1, Ёро шо св1дчтлть кат[1лог
1890 року. ,{о складу б|бл!отеки вв|йтшли майл<с вс! р!дк|сн| книги,
в!дзначен1 в рос!йськ|й б1бл|ощаф1| т0г0 часу. €утаоники оц1нтовали ]1 в
п|вм1льйона рубл|в. 1ак, ран!тпс згаданий А. [ун|н, зазначав, що ця
колекц!я (<...может помсряться своими кни)кнь|ми богагствами не только
с цбернскими, но... и с ийператорокими щбливньтми библиотеками...>.

3!брання под|лялося на так! роздйи:
1. Богоолов'я, !конограф!я.
2. 1отор!я загш1ьна.| рос!йська.
3' Ф1лософ{я, лог1к4 психолог|я.
4. ||едагог|к4 дидактика ! мсгодика. 1стор1я народного просв!тнигшва'
5' [|равознавство | соц!олог!я.
6. [еощаф!я' етнощаф1я, подорож!, картощаф!я 1 статистика.
7. |1риродознавство.
8. |ъ,1едицина.

9. йагемагикц морськ! та воснн| науки.

кА"т1вндАР
пАм'ятних дАт

(листопад _ грудень)
9 листопада _ день укра!нсько!

т]исьменност! та мови;

23 листопада _ день пам'ят1 жертв
голодомору та полтичних репрес!й;

3 грулня _ 290 рок|в вид}и народжен!{'{

[. €. €ковороди' укратнського просв]_
тителя, ф|лософ4 поета;

29 грулня _ 810 рок1в пам'ят! князя
[горя €вятославина;

(!1ро0овокення но 2-й сгпор.)
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' 1очагпок на 1-й сгпор,)

10. [осподарсгво | технолопя.
1 !!. [у1овознавство ! критика. |1ам'ятники давньо! русько| словесност|.
12. ||ер1олинн1 виданпя.
13. 1{ниги д.гля дов1док .

14. |{г:иги шш народнок) | дитячого читанн'{.
9к лтод:-:на по-справэкньому в|р1'тона, й.€. \4аклаков значну наотищ свос|

колекц!{ присвят[1в розд|лу <Богоолов'я>.
[1убл|нна б!бл!отека \:[.€' \4аклакова охоплювала р|зн! галуз| знань ! була

в!дкрита як для отудент!в, так ! дчя 1пироког0 загалу читач!в. ,(о б!бл|отеки
вкоди-1и р1дк!с:;! книги старого друц.} тому нисл| рукописи ! логсрленти.
переклади з лати|{и, н1мецько! польсько}, грецькот. франшузько| та !нших
м0в, а також б1льцх п!зня л!тература, яка видавалась у в!домих друкарнях
€анкт-|{етербурга, \4оокви, 1(урська, Бслгорода тощо.

|(олекц|я \4.€' \4аклакова була в!дзначена в робот1 }11 археолог|нного
з'!зду який проходив у ){арков! з 15 по 27 серптая 1902 р. Ёа виотавц1 в

рамках даного з'1зду експонувалнся 707 отародрук!в на церковну тематику.
Фпио книг зробив в|домий науковець того часу профеоор €.(. Рсд!н.
|1оперед:тю 1нфорь:аш|ю про колекц1ю з повним !1описом надав |арк|вськощ'
п1дготовному ком[тец" якиЁа займався орган|зац1сю з'}злу профеоор й.[
{аланський. 81н заз:.гачав, що б!.цьтл!сть книг п{ас !сторико_б1бл!отраф1нн1
позначки \4.[. йаклакова, як1 св|дчать про його любов до книг .{еяк! з
марг|нал!й були надрукован! в каталоз| виставк!{ як вгпануван:тя пам'ят!
!ч4ттколи (тефагтовина, к...осв1че;то] л|оди]|и' яка п!клувалася нс т!.тьки про
себе. а й про свою Батьт<!вшин1 ! свог р!лне м!сто>.

<}4сторинеокий вестник), <<Русокая старина), <Русокий библиофил>,
<<€ельокий хозяин). 6собливо ц|кавими с дпя нао <(урокие епархиальнь!е
ведомооти>. 8 них моэкна знайти 1нформац1ю про церковне )кит,тя
|11тивльського пов!ц,. 3а цими виданнями можливо проотежити под1{
внутр[тпньо! та зовн1шньо1 пол|тики Роо!1, новини в галуз| мистецтва'

<Апостпол !7очаев скшй с !полко ваншел'>. 1 7 84 р.

Ёа>ка'ъ, п!о.ття пол[й 1917 р. б!льтп1сгь кгтиг1тт1катьно| т<олекц!!бщо втрачено.
3уси;т;тями кер|вницгва ! прац!вник[в м!сцевого красзнавчого музею вда.'|ооя

зберегп.тт1лькинастищз!брангтя, якасьогод:!знаходтгься в б1бл1отец1 ! фндах
{|(3. 9 ход1 проведено| досл1дницько! роботи автором статт1 було виявлено
близько 1000 одиниць з печаткамита екол|бриоами й. йаклакова (понал 500 -
поребуоь ощемого досл1дкення). €еред нло< знанна частина книг на рел[г|йщ
темагиц: 1т:[|не|, 1ребники, {ерковн1 стат}лп{' €инодики, ||овчальн1 фо|ди
тощо.

(р1м зм!сц, привертае увац й оформлен}ш стародрук1в. |{ал|црка
виконана |з тонкого дерева, обтягн}та те'шчою шк|рою, зверц прикрап!ена
золоченим тисненням. Фкрем! книги мають металев! засг|бки, а на ребрах
нанесене оуо:шьне золою. Бага деяк}тх так}о( книг сягас в1д 7 до 10 к|лорам1в.

€еред найб|льш ц1кав:о< книц як| зараз збер1гаотъоя в б1бл|огец| та фондах
,{1(3, без переб!льшення, можна вв.}кати <Арифметиц> (1703 р.) .[сотлт1я

[1илиповича йагницького. Бона являла собою своср|дну енцик.г:опед!ю

п1атематичн}ж нцк того насу 1не поступ!шася зах!д;освропейським аналоп1м
поиагц {!111 стол|тгя. <йагемагиц> йагницьког0 мФкна по праву назвати
пам'яткою нац!онально! кульцри.

|сторинна л!терацра охоплюс пер1оди в!д давньо| 1отор!{ до {{{ от',
вкл}оч:|]очи археолог|то, етнощаф1то та цльтру Рос!!, !кра!ни, Римсьц
1отор!ю, а також !стор|ю кра!н €ходу тощо. 3икликадоть |нтерес видання
<1(рагкое историнеское и хронологичес[(ое опиоание жизни и деяний Беликих
князей роосийских, императоров, их х<ен и детей с изобра)кением
гравированнь!х их порщетов) в 3_х томах (1805-1807); <<|{олное собрание

русских летопиоей..', именуемое 1верской летопиоью) (1863); <Акгь:
иот0рическио' собранньле и изд1!ннь!е археологической комиосией> ( 1 84 1 )
та багаго 1нших.

кульцри' науки, техн[ки, с|льоького господарства. Фкрем! з цих вид{1нь

розповсюдщува|!иоь ! за кордоном. 3начне м!оце займае цдожня л!терацрц
серед яко? ц1кавими с: <|[олное собрание сочинений й.Б' -[омоносова с
приобщением жи3ни сочините.]ш и с прибавлением многих ег0 нигде еще
ненапечатаннь!х творений), 1786 г; <?илемахида или сщанотвование
1илемах4 опиоанное в составо иронинеской поэмьл Баоттлием 1редиаковским
с франшузокой неотихотворной речи Франциска Фолелона> 1' |.' |766 р. та
|нш! раритетн1 виданнях. 3береглася також частина рукописних допср:егп!в
з давньо| !стор1| |{щивльськог0 краю.

Б|льтп!сть книг з|брання маоть.ексл|брис у виг.ттяд! рельсфного овалу
всеродин1 яког0 щи кругл1 медал1 й напио <Библиотека йаклаковь:х>. 9к
правило' в|н знаходився на обкладинц|. {астина книг мае квадратний
ексл!брис, Ёозм!щений на перших стор!нках з аналог|чним написом. Ёа
|нплих книгах ст0ять печатки навчальн}гх заклад;в або книяскових лавок
йоскви, (исва та |ншлих м1от' {е навоАтлгь на шмку, що маклаков 1нод|

замовляв л|терацру в лавках, !нол! отримував подарунки в!д р|зних
навч!шьних заклад;в ни дрр1в, небайд1оких до його з!1хоплення. Ёа доказ
цього в <}4отории €вященного и Бетхого завета)), що збер|гаетьоя в фондах
заглов!дника, на 1-й стор1нц! с напио: к|{освящ,!ю в дар книц сию на память
благодетелю своему и учителю Ёго благородию Ёиколаю €тепановину
йаклакову 9 мэя 1842 п иван николаевин |1олевьлй (?)>.

3апропонована читачев1 невелинка розв!дка - т!льки почагок досл|дкення
колекц1'[ ггщивльського благод|йника, яка збер1гасгьоя в б!бл|отеш! та фнлах
[(3 у м. |!уп,лвл1, адже вона, безперечно, яв:ис собою цльцрно-|сторияну
ц|нн!сть нац1оны!ьног0 значення.

Фльеа [ерпошнна,
науковай сп1вроб!тпншк кра€знавчо2о му3е1о
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жА'#тжгжм жжтм жр&жж
Б'''*''-''" скульпцри безпосередньо

пов'я3ане з трудовою д!яльн!отпо лподихти |

маЁнними в1рувш:*ими. 3обра:лентля зв!р!в, гггах!в,
людини щстр|на}0ться юке в пер1од кам'яного в|ц.
Рони виконан| прим!тивним способом, у
сп рощених формах, але в!др1зняються яскраво|о
виразн1стю.

к€щльггцро> _ вид образогворчог0 мисте1(гвц
твори якого мають об'емну та рельсфну,
тривим1рну форму | викощ|оться з твердих чи
пластичних магер1ал|в (каме*по, метащ' дерев4
глини, г!псу тощо). |{ей терм!н похолить в!л
латинського <<зсш1реге>, що означас вир|зуваги,
вис|кати. 9к правило' об'ект зобра:кення у
скульптур! - людина, р!лше - тварини
(ан!мал!стинний жанр), ще р!дше - природа
(пейзая<) ! рен! (напорморт).

'{о 
твор!в об'смно[ оцльпцри' що зазвичай

вимагас кругового оглялу в!дносяться: стаця
(ф1цра в р1ст), щупа (дв| або дек!лька ф!гш, що
сю1ад2|ють едпне ц1ле), стауетка (ф!цр4 знавно
мен|па нацрально[ вел:тнини), пощудля (пощулно
зобра:кенгля людини).

€цльпцру розр!зняють ! за признаненням.
йогуие+ггально-декоративна сцльггцра вклюнас
вс! види оздоблення арх!текцрних спорул |

комплеко!в. €танкова сцльг[ц?а не залежить в!д
середовищ4 мас розм1ри, близьк! до нацри чи
менш!. Фсобливим видом станковот сцльг'тши с
сцльпцра малих форм, яка викориотову€ться як
прикраса |гггер'ср!в.

у фондах д|кз збер!гаються зразки
скульпцрного мистецтва' як| в!дносяться
перевФкно до стангово! скульггцри малих форм.
(олекц!я нсвслика. 1-{е яавунк! та бронзов!
отац9тки лгодей | тварин. 3!бран! твори за сво|м
походкен}{'{м належатъ до зах!дноевропейсьлого
мистешгва {!![1_}![ стол|ть.

Фдним !з ва)кливих напрямк!в зах|дно_
европейськог0 мисте1(гв& починаючи ще з {9111
стол|ття, був франшузький класицизм'
опрямований на осп!вування геро|нно1 !отор1|
Франш!!, ув!иноння оообифоствй, як1 принеоли
ово|й доржав! честь | славу. Б!домим

представником цього нащямц був ощльггтор &н
Агпуан [улон. Ёим випсонано близько 150 роб|т
великихлюдей Франш!|.

} колекц![.ф(3 збер!гатоться бтости Больтера
та А|дро. |!риписувапт !! до твор1в [удона було б

дп<е см!ливо, але можна прищстити' що це коп|!
його роб|1 тиражован1 чисельними наслфванами
творносг! майсща.

Бронзова сцльггцра кБюсг ф1лософа 8ольтера>
((в }т|я 161' |нв. }'{я 588) вст!шовлена на кругл!й
п|дотавц!. Больтсра зобра:кено у розстебнугому
с[орцку й соронш! з жабо, на голов! _ перука.
Автору вдалооя псредати емоц!йний стан
уславленог0 ф|лософа. йи бачимо зборознене
зморш:ками обличчя з тонкими риоами, застиг.,]е в

натхненнощ/ погляд!, у кугах цб _ гордовито-
глу3лива посм!:пка. 1ак в!добразив майстер
людину-ф!лософа, перел яким свого чаоу
тропет!ши монархи'

Азтором бронзового <Бюсга ф!лософа д|дро)
((Б 3'|э162, !нв. }.1'э594), не вию1юче|{о' мо>ке бщи,
як ! попередньо!, один 1 той ясе майстер. Бпоот
3находитьоя на п'сдеотал1 прямокугно| форми,
прикра!пеному на верхн!й та ни:кн1й гранях
рельефним фризовим орнаментом. [ен1я
проов!тнитцва в|дображено з1 ясвавим облиииям,
одягненого в простий сюртук | соронку,
прикрашену жабо. з розстебггу,п:м ком!ршем, шо
робгтть шей образ дужедемоФатичним' на голов[
- |оротка перука.

! :олекц!! !](3 збер|гатогься також к!лька ц!-
кав:о< парнхтх бронзових сцль!тцр, виг0т0влених
одним майсщом | дагованих [11 стол!тгям. ?ац
спо:кетно-л|тературними прототипами двох
оцльггцр' що п|д назвами <,{|внина з козоюл ((3
.]ч|э159' 1нв. шо 595) та <)1ицар з ообакопо> ((3
}.{р158, !нв. }& 584)' с геро| пощ:ярног0 ромащ
франщвького письменника {0( ст. Б1кгора [юго
<6обор |!аризько| Богоматер!>. ,{ивлянись на
скульптуру д1внини' вп!знасмо юну головну
геро!ню ромащ Ёсмераль.щ. 3ащ,ълливий пог.гпяд

видас сентиментальний харакгер А!втини. Бона
вдягнена в довц сукню з в!льними рукавами'
п!дперезану широким поясом у вигляд1 :парфа. Ёа

ши! Бомеральди ланцю_
:кок з медальйоном> на

руках _ браслети, ноги
вз1т1 в оандат|. Болосоя
юно| кра9н! опере.щ з:ц|_

летене в дв! коси, а на
опин| в!льно спадае
розгущеними пасмами.

} отауетц| <-}1ицар з

собакою> в!дображсно
образ юно!о лицаря
Феба. його права рука
стиска€ ефео !ппаги.
|[еред нами представник
арисюФагичного рощ з
явним в|дп1.ггям стано-
во| переваги, одягнений у
спорядя(ен|{'{ серсдньо*
в!чного во!на. |!орун з
ним собак4 яка п1дняла
голову й в!ддано диви_
тьоя на свог0 г0оподаря.

€тацегки <.{|внина з
ко3о|о) та к.11ицар з
собакою> виконано в
класичн!й манер|. Ёони
привабл:оють м'якою
гшастинн!стю, гшавн!стю
л!н|й, тонким моде.тпован_

<11аок у берегп1>. 81\ сгп.

ням форм, ретсльною обробкопо поверхн!, шо
св1дягггь про високий р1вень майстерносг| автора
ших твор|в.

у хуп] _ .{|} стол!ттях сцльггура займала
одне з пров|дних м!сшь у франщзькому мистештв|.
Багагьом творам мало! 11ластики тих яас!в були
притаманн| помпезн!сть та |мпозаггш|сть. йодно
також фло прил|ляти певнуувац аксеоуарам. !ей
цло>лс:!й стиль у живопис! та сцльгпур1 мав назву
<(великого стилю> (срл|гп кпаоици3му й баропо).
1ол< парн| сцльггури <|{аэк у берег0> | к9олов1к у
лосгтом| середньов|нного лишщя>, що як! пие р'ч,
в1дпов!даоть цьому стилю'

Бротвова стагуетл<а <|{аж у берет!>> (кв ф 170,
!нв. }Ф 587) - впггв1р мисгег1гва нев1домого майсгра
перш:о| половини {]| сгол|тгя. €лово (<пФк) -

францрького похоркення. |1алсами могли буги
с11ни та онуки представник1в вищих клао|в.
3азвкчй вони в|оФвува']1ися в паяесьлому порщс|.
Фсновними обов'язками па:к|в було-брапа утасть
у р|зних придворних церемон!ях та святах'
супроводкувати член1в !мператорсько'[ родчн!!.
!я робота виконана з надзвинайно|о май-
отерн|стю. }Фнака зображено в повний зр!ст,
голова його трохи повернута вправо. \,{'яко
змодельован! благородне обличчя з чугг€вими
цбами та пилпнс волоося.

Фсобливо| уваги авт0р приА!лив в!дгворенню
ко:<но{ детал! |остюма юною арист0крага. |{аж
одягнсний у короткий жилет 3 розтрубами,
коротеньк! пишн| пагттшпони, в сорочц з довгими
рукав:!ми' з1браними в широк1 ск.]|адки; на ногах
Аовг! нобот!, на голов! - берег.

<9олов1к у середньов|нному костом|>> ((Б ),|э

169, 1нв. }хгэ 591)_ майсшрно викон{шасцльггцра
дцттаря, в!добрая<еного в повний зр|сг. його цлуб
трохи повер}гуг0 вправо, а л!ву ноц виставлено
вперед. €покосм та впевнен|спо в!с в1д сгало|
пози лицаря.

Фондова колекц|я мета',|евих сцльгпцр $(3
ху111-х|х стол!ть мае велику художню та
!сгоричщ ц1нн!оть. Бона розщивас р!зноман|тний
! нар|вний св!т зах!дносвропейського мисте1{гва.

)7лобов Ан|щенко,
м ол о0ш:.шй' науковшй ёп[вр о6!пншк

в|0ё&у фонё!в,ф|{3<<)1шцар з собокою, 1 <.[!вншна з тозоюу. \11 стп.
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яким доводилося д!ставатися до ньоп) 3ал|зницею, зава:ци дивуються' кш|и

виходять !|а станц[[<[1упавт:ь>, яка, фа:сп':нно'3находиться натершгор[[сус|дпьо|Бурин!, адо самого

{1упдвг:я треба ще|хати автобусом 22 кйомегри. ||д географ!нна невйцовйн!сгь, сгворна внашп|док

слабко[ староре'(имно{топон!м!чно[ пол!тики, нин| ви:шпикас п.ггуганипу' ускладню€ пасая(ирам

прпшбання квггпс!в та призводитъ до не!р}чнпх сштафй. .!!:оци ц1кавгшться : <А ному так сталося?>> |{а

стор!нках <<й!ста 9рос.л:авни> й п!де мова про !стор!ю виникнення як зал!знпчно|в!тки <<(онотоп-

3оржба>, так ! само! станц1[з однойменно:о пазвою м!сгд.

.\ткец!кав1спогадипросв!й:кптгсвийп:ллях,втомунис.г:|проперебуванвя насганц![<(1ривть>

п1д час подорФк! з Б,сман! до |1оггтави' зш|и|шив в|цатний уг9а11нський !сгориц правоз*лавсць дерлввний
та громадський д!яч, одпн !з засновник!в }кра!нсько|Академ|1 наук та 1!другий президент (п!сля

академ!ка Б.[. 8ернадського (1863-1945 рр.), мхлкола |1рокопович Басиленко (186б_1935 рр.). Бони

рпрйл:опнен1 на'стор!нках ногирьохтомника (<йоя:кизнь> (видавнпцтво<<1Фридиянащ/м:са>>, [и!в,
2008 р.) во:се за час|в незалолсно!}кра!'ни.

й.|1. Басиленко народився в с. 0,смань |лух|вського пов!ту 9ерн!г!всько{ цберн|1 (нин! с.

{ервоне |лух!вського району €умсько! област!). [1авчався в |лух|вськ!й прог!мяаз!['

[1олтавськ!й г!мназ|[ та на !сторинному фап9льтет| !ерптського ун!верситец'
Ё!н залиш:ив по соб! велику [!аукову спадщи|!у. |1обачило св|т бгппзько 500 наукових праць

йикопп [1рокоповина, присвячених !стор1| дерясави ! права, 1стор!| 9кра1ни, б!ограф|стиц!.

1|резид!сю ЁА|{ }кра1ни 3асновдно прем|:о 1м. 1\{.!!. 8аёиленка (1991 р')'
1олс пропонусмо читачам переказ спогад!в Р{икот:и [1рокоповина, викопаний невтомним

дослйнпком риного краю' уродя(е||цем Бурип| Ф'й. [(ап!тоненком'

ледве волочили ек|паж. Ёа п1оках росли лози та

зустр|иалиоя перел|ски. Було прохолоАно.
Ёавкруги стояв с1рий цман. 1акё довк!лля
тягнулося близь!Ф 1пести верст. Ёарсппт| поналася

дамбц по каменях яко! загрим|в ек|паяс. |{от!м

якось по-особливому пр0тсленькав дзвоник | в|з

п1д'|хав до порому.
€ейм там т|к серед пологих берег|в, цсто

порослих дерсвами ! вид на р|ц, яка химерно
звив{шася м|ж ними, бр прсто врая<атояий. ,{атл!

видн|лися горист! береги, де на одному з них
прицлидася красива паноька оадиба з б1лим

будинком п!д зеленим б:гя:паним дахом' 9удовий
сад 3 низкою п1рамйа.гльних тополь сщскався до
€ейму. (Ф.ховидно, це була садиба пом!щик|в
йасал1т|нових на хутор! Бидному поблизу
Фслецького городища, нин| оело 9умакове
9ервоноолобйсь:о| сйьралт Бринсь:ого райощ).

||ором стояв уясс напоготов1, коли ек|палс до
нього п|д']хав. €ейм - р|ка неш:ирок4 т0к 1пвид|Ф

1'т перетщвши, в!з защим1в по довЁй дамб!, що
прямув:}ла вг0ру на протилежн|й стор'он!. |{от!м

години дв! нудно| та одноман!тно! дороги по

р1вному пол:о, ! паса)кири пй'!хали до станц!!
<<|[1тивль> йосковсько-(и!всько-Борон|зько1
зал|зниц1'

1ого дня йиколка впер|]|е в яситг1 побачив

' зал1зницто, по як!й мав 1хати дал1. Ао цього

,,навунц'' в|н бачив лишс на малюнках' чув

розпов|д1 про не|, але уявгги 11 в уо!й щао! та моц|,

звияйно, не м1г. |{ереттули !1 б1ля сторожово1

будки за версц в!д стац|]. Ёа сонц! яокраво
блищала пара рейок. |{оодаль, блгжче до сганц||,

стояло к|лька товарних вагон1в та великих
червон|{хящик|в. Ёе дивлячись натс, що вже було

блпвь:о сьомо{ години ранц' навкруи за']1и!п.шося

пусто та сумовит0. .}]игпе самотньо теленькав

.щв1нонокщ!йки.

стАн ц|я (пути вль) (к(РАсн Ё,}
Ё' *''"*' д' |1о.тпавсько| г|мназ!! йикощ

та'1х малоньц родичц 1т'{ар|йц |{авловоьц в!з

на сганц!ю його баьто |{рок!п 8асиленпо. Ёи1}али

вони з Бсман! спекотно[ п1оляоб1дньо] пори 14

серпня 1883 року, щоб встигЁгуги на вран1тпн1й

погяг з! сганф] <|[утивль> на 1{и|в, який прибував

цди блшько 9 години ранц. 1ож чаотищ |п;иц
довелося долап; вноч!.

Б{д [лщова до за:п1знично'{ сганц1| <|{1тгтвль>

мали тхаги к1ньми 62 вщсти. 11|лях, заг:1лом' за

оловами автора спс)гад!в, тод! був нулний та
одноман|т:ий. .}1ише б|.гя с. Банич1 в|дщивався
невеликий горизо*ггу лолин! р|чки Бсман|. Ретпта

)|( дороги до €сйму на той час не становила
!ггтере9. (Фяевилно, |1щивль про|здили внон!, то

врФкення в1д цього давньог0 м|ота не знайшлли

свого в1добрал<ен|{'| в спогадах вненого - Ф.(.)
|Ауни впершле т|ею дорого:о, юний }у1икола

ц1кавивоя кожним л|ском, кожним кущиком'
кожним бугорком, нс г0ворячи вже про села та

цгтори, як! леж!ши на хпляц: [олопкове, Бания|,

3'язенка та |нш!. Ёа середин| дороги до с.

Б'язонки, що лежить за 30 верот в|д [лщов4
робилася пром1х<на зупинка. 1уг в|зник г0дував

'Фяей 
пр0|яг0м 2-3 тодзан, а подорожн| он!дали,

об!дали, пили чай тощо. Ёе див.'1я1|ись на те, що
пере!зди з [лщова були насг!, у Б'язеяц! !сщвало
тод| лише два за!жд>к! двори, ро3ташован| на

курськ!й сторон| р1нки (левень, що слРкила
природн|м кордоном м!я< [лух!вським та
|{ушвльським пов|тами. 3а!>кдк! двори чомуоь не

ддлс бри прис!осован! до погреб полоролсн|х. фя
подоро*снй малооя в ко)кному з нто< по 1-2 к!мнапа,

якими г0сподар|, ст!сняюни себе, посцпалися
подорохн|м, задовольняючноь за це лише 15_30

коп|йками за самовар. Б!рогйно, головний !ггкрес

утримання за!ждх<их двор|в мався з прода)ку

в|зникам о!на та в!вса.

9тримуван| обох двор1в, здавалося, були 3л!ватягщлаояп!вколомнизкаб1лихза[:кджпл<

р'л'"'"', |, воневидь, й!яко1 конкуренц|! не двор|в, нещодавно побуАованих при зал!зничн|й

,,'*.р*'. 1р!йц, шо п!д'1я<дкал4 зазвичай станц||. Ран1ш:е вона мш1а назву <(расне>, оАнак

щстр|нав старий д1д який незм!нно сид|в на лавц| згодом, коли п!д чао пров€денн'{ новпо< зал1зничнгж

за'"ор|т""и, пог|м з'являлася пи|шна молодиця, л!н!йз'явилаоя]нптастанц!язт(жоюжназвою,т0
,.р""!''' в|талася та запицвала, яи потр|бен станц|ю к(расне> (уроько_(и1всько| зал!зниц!

.Бд'р''*упо''" самовар. 9к правило, в!дразу було перейменовано на <<|[утивль>' ёаме ж

п1д'тжд)кало кйька щ!йок з пао1)кирами. |(оэтсн з пов|товс на той час м1сго ||ушвль знаходилось

нихрозм1щувався окремотаон|кував, доки в!зник в|д сганц!| за 18 верст'

не покпи!{е продов)кити подш]ьцц' ше бйьгп щшту, ф невеличка станц1я розтатпована серед по;1я'

одноман!пута вт0мливу дороц. 3ащи вероти в|д не] знаход:тгься слобода !{ервона

Ёа св1танку йиколка з батьком та йанею та велике село Буринь |1упавльського пов1ц }!а

п1д'!хали до €сйму. |1оналися п|оки, по яких кон! отанц!| рке було лоотагньо народу який он!цвав

на п0тяги, однак у невелинк!й к1мнат1 1 -го та 2-го
клас|в було зовс1м порожньо. .[овелося некати

погяг близько години.
|!оклавгпи рен!, йиколка посп1шив на перон.

|{раворр | л1ворр в!д нього розб1га.лпися р|вн|
блиоцч| рсйки, на яккх стояло чотири чи п'ять
товарних вагон1в, пом|ченго< хлопцем ще ран!ше,а
по перощ бщкало кйька лтодеЁц не знаходдчи соб!

прицлц в!д щдьги. 1о:к йикол! подд\{{шося, як
нулно, маб1'гь, :кгги на так|й станц11, чим можна
зайттятися чи згаяти т0мливо-одноман!т;ий нас,

який, в|рог!дно, т}т.щ'ке довг0 та ор|но тягн€тьоя.

{лопець довго вдивлявся в даль' а)к поки не

пом1тив норну шятц на горизотлт! й над нею ст0вп

кучерявого цсюго диму' що красиво звивався у
пов1ц| та зникав десь далеко_далеко. Ёареш:т|

по|зд вирищв з-поза буАки т4 опов|льнтоючи х!д
!, цркоту*и, сгав набл:ол<апася до станц1]. Бигляд
погягц що наблхолсавоя, вигляд т1е1 сили' п(гцги'
могутньот роботи людського 1нтелскту
надзвичайно вразили х.,1опчищ-г|мназиста. 3 т1е|

пори в|н н!лоли штсе не м!г безпристрасно дивитися
на рцомий паровоз та по]зд. (оли погяг п[д1йп:ов,

ю|опець не м!г в1д!рвапа очей в!д парогяга. А з
яким з:1хват0м дививоя в!н на нього, коли по|зд

понав руп:аги!
(оли вже вла|птув:шись у вагон! та он!цвали

на дзв!нки, то йикола в1дчр деяц Фивот' а.фке

незадовго до цього сталася оумнозв|сна
(ццтвоькФ) зал!знична кагасгроф4 п1д час яко!

загинуло багато людей' 3годом-йо_го нев|льно
охопив ,(ах, чи не трапиться з ними чогось
под|бного. 1атуг про'щ]ав пер|пий.щв1ноц пог1м,

п|оля довгглс втомлив:л< оя!цъань, щупай ! щсг!й,
п|сля чого свиснув кондукт0р. Ёа це коротким
овистком в|дпов|в паротяг. '{ругий 

свиоток
п<он.щкгора був б1льш: протя:лслим.9 вйпов!дь на

ньог0 над полями прон|сся довгий_довгий овист

паротяга ! потяг здригнувся. |[!сля цього в!н

застрибав на стр|лках станц1! <<|1уп'гвль>, а пот!м

вийшлов на р!вн! рейки. Фминув|ци сторожову
будц, по!'зд прискорю*очих|д, помчав по чист0му
полю' зали|ш{|ючи позащ 1 сганц|ю <|{уп':вль>, !

дороц, по як!й прип!али з Бсмшт1 та |.тгщова.

9к випливае з| спогад]в йилоли |[рокоповия4
отанц!я <<||утивль>> (<(расне>) у 1883 рош|
обсщговува.гга пасо:сир|в чималог0 рег!ощ.

Ёин! вагггажно-пасакирська ст:|нц1я к||уптвль>

вправно викону€ сво| функц!|, щошя прощскалочи

десятки потяг!в за р|зними налрямками.

9лексонёр 1{ап| гпо нен ко'

кра€3навець, *. су*)



7

"м !ст0 !Р08/!А8[{]л|" 5

| пРойшлд (чАвункА) мимо
[1ъ' |стор!ю зал!знично| станц|!

<||щивль>, яка зараз знаходиться в сусйн!й
Б1рин!, |снус нимало нщок та верс|й. Фдна з
них про те' що зг|дно з наказом само|
|мператриц1 1(атерини 11 <крамольному>
|{утивлхо було в|дмовлено в буА1вни:{тв!
(чавунки). Або за 1ншою верс!сю: в !!{
сгол1тг! гц.'птвльськ| цпц! дали вйтуп вй не!,

щоб не викпикати концренц1! на м!от{евому

ринц та уник}гуги зайвого тшрлу. € й !нтп|

прищщен}1я. ||роте жолне з н1о( не мас пй
собото серйозних пйстав.

|!о_пертпе, н| за житгя !мперагриш!, н| за
яас|в правл|нт*я !] сина |{авла ! н!яких наказ|в

щодо бщ|вництЁа зал|зниць не видав.шось.
9 Роо|йськ|й !мпор!| прив{шне товариство
отримало дозв!л на буА|вни:]тво пертпо!
зал|зниц1 тйьки в 1835 роц1. .{ва роки погому
вона була збщована м!яс €анкг-|1етербргом
1 {арським €елом з протя:кн|ст|о до
||авловська в 24 ьерсти. |{й час вйкритгя
зал|зниц| бажадочих прокат.пися в трьох
в!дкритих вагонах' причеплених до
ло|Фмотив4 не знайптлося. Ё1хго !з щисщн|х
тод| на перон! царських вельмож не
нав€окився с|сти в вагони. 1од1 за наказом
гос}даря було викликано лейб-гварл!йський
€емен|вський полк. [варл!йц1 цього полка й
от{ши пер1пими пас€ркирами-випробуваяами
мет€ш|евок) ((див€ш.

|1о-лруге, зал|зниц| тод| за наказом йикотпт
| <усграивались по прямому напр.вле1]ито).

€аме так в т1 часи проходило буА|вництво
зал1зниць по вс1й €анкт-||етербурзько-
}:[осковськ|й.л1н|':, яке ко||{тува.'1о казн1 в 100

м|льйон|в рубл|р, або 165 тисяя рубл|в за
всрсту. 3ал!зниця отримала назву
<йикола!всько | була в1дкрита пер1шого

листопада 1851 роц.
3а наказом !мперагора вй 26 с!чня 1857

роц почш1ося буА1внит{тво перп:о{ мореж|
зал1зниць в Рос!йськ!й !мпер!!. 3ал|зничний
брс охоплпос всю кра|ну. Ёе оминув в|н !

|[щивльський пов!т 1{урсько| цберн|?. 1ак,
1861 роч за ра}унок щиватного товариства
почалося бул!вништво зал{знично| в1тки
протяжн|стю в 97 верст, яка пройш:ла нерез

п1вденну частищ пов!ц. 9 1869 рош1 вже

ходили по!зди в1д станц!! <9оро:кбо до
(онотопа. Булували !] за тим же принципом
прямол1н1йноот1, щоб не мати зайвих

ф1нансових витр:г.
Ёе пройтпла ця зал1зниця нерез пов|тове

м|сго литпе з т|е! принини' що не була вона
передбанена 3а ]1ла}{ом. |{щивль зн.!ходився

на другому (правому) берез1 €ейму 1 м|сце

розта1пування його було невиг!дне для
зал|зниц|. 1ому й пройгпла (ч[вункФ) через

села Буринь, (лепш:и, фк|вку що входили
тод| до скл4щг |1щивльського пов!щ 1з трьох

перерахованих с1л Буринь була найб|льтп

вигйним м|сцем д|'{ розтап!уванття станц|'1.

} лруг1й половин| [!)( стол!ття в ньому
нараховувалось до п'яти тисяч метшканц|в.

Фсобливе м1сце в економ!ц! зймалаторг|вля
хл!бом, рем1сниними та мануфактурними

товар,!ми. у 1892 рош1 в сел| була вйкркта
контора компан|! <Ёадежда> з транс-
портування вантаж1в. 1894 року цукро-
заводчик |з 3ах!дно|}ща!ни 111евель [|л|мо-
вин |[ирман розпочав у Брин1 буА|внит{тво

щ/крового заводу який згодом став видавати
продщц!то. 1-{!казо:о для !стор|| Бриншини
€ постать сина цього п1дприемшя Борисц
який 1897 року зак1ннив 1мператорське
йосповське вище техн1чне унилище (нин1

мдту !м. й.Б. Бцълшта) за фахом !нженер-
механ!к 1 прат{ював кер!вником 3гаданого
завод/. ||оцэкн|огь п!дприсмства ст.|нов!|па

9 тис.цетттнер|в переробки сировини надобу.
у 1908 рош| 11!ирман поб}щ/вав механ!чн!

майстерн|, що внесло техн|чний прогрес у
д|яльн1сть п!дприсмства. ||от1м проБ|в
зал|знинщ кол]ю вй станц!! <|!щивль> до
заводу 1 в 1911 рош1 збудував раф1налний
завод' продукц|я якого мала великий попит
за кордоном. |!остачання товар|в, сировини

для щ/крових завод|в, ататож пй'!зд робочо!
сили стало дуже зручним 1 виг|дним за
допомогою зал!зничного транспорту. |{е

з.{ачно полегтпувш1о робоц промислових
п1дприемотв ! сприяло розвитц економ1ки

|1щивльського пов!ц. }{езва:к{|1очи нате, що
сганц!я зн.жодилась навйстан! 18 верст вй
пов|тового м1ста, вона отримала назву
<|{щивль>. 1 носить !| вже Аруге стол1тгя,

незвФк{|}очи на те' що в |926 рош| Буринь
стала районним центром' а 1964 р. _ нафла
вже стацсу м1ста

А щодо провини щдивльського |упецгв4
яке, мов би <поясал|ло щогпей на бул|внитггво

зал1зниц! яерез |{утивль>, |снус !нтпе

припущеяня. (упш! навпаки були луже
невдоволен| тим' що сганц|я знаходилася яа
нимал!й в!дстан1 в1д м|ста 1щам доводилося
привозити по бсздор|хжк) чере3 село пруди
на переповнених п|дводах. |{риному'за
несвосчасно забраний вант!ок сплачували

велик! податки. !то-хто, а купш| коп1йку

рахувати вм1ли... 1ому!х прикаясники !нод|

€спанц!я </!1утпшвль>, 1912 р.

ц|лодобово просиджували на станц11 в

он|куванн! контейнер!в 3 товаром та
переживали в доро3! р1зн| тран9портн!
пригоди та незрулност1.

€лйом за ц|сло в]ткото в 1878 роц| в пов1т|

почали прокладати другу _ (ворожба -

€ередина-Було>. 3она ста.]1а продовженням
т|с| ж само| л|н!! (исво-8оронезько! зал|зниц|
та пролягла нерез сх!лну частину пов1ц.
||ротяжн!огь !]'складала 112 к1лометр1в. !{а

ц1й д1лянц| нин| дев'ять станц|й та в|с1м

гункг|в зупинок.
у 1904 роц1 на велике прох:1н1{'{ гг}тив.}1ян

м1оьке земство поч{}ло вести переговори 3

представниками прив!1тних за.лт!зниць про
буА!вництво тупиково| в1тки <Борожба-
|[утивль>. Було оклаАено проект | вже
почавоя п1дв!з матер!ал1в, як виникла
неспод!вана пере1пкода. ||ом|щики
|лушлешько|, ||опово-€лоб!дсько| та
1(азачштсько! волостей, через земельн| щ|ддя
яких планув€шося прокпасти в1тку, враз не

дали згоди в!ддавати сво! земл! п|д
бул|вништво. ||роекг, на ж€[ль' зш1иш[ився
нереал1зованим.

} 1908 р. виник ще один проект:
побудувати зал!зницю, яка б з'еднувала
чорноморськ1 порти з батп|йськими 1 мала
проходити нерез |!щивль 1 Ёух!в. Фдпак !

цей щоекгзали1пився незд1йсненним в сищ
певних щичин.

€к|льки рок!в вйтод| мищло' а г(гив.}1яни

й зараз ж€}лч'|оть про те' яку непоправну
помилчзробили свогочасу землевласники
|!щивльського повф }{е знайтплося серед
них тод! жодно? далекоглядно] л|одини, яка
б <заглянуло> в майбутнс. 11льки добрим
словом 3гадув{ши б !х вдячн1 нащадки. 1ак
с:1мо, як !з вдячн!сгто ми 3гадуемо ти& хто
проклав (чавунку) та збудував станц!то
<|{1тивль> в Бурин| _ тищ ((г{ш€|нь) на п|вдн!

коли1лнього |!щивльського пов1ц.

Флен1 !7спьотак1но,
н ауко вий сп1вр об!тпншк,ф !(3
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Б]н пдРт;Ё'3Ан!в 3 в0Р0жиш].{ т*нкАппи
Бойовий ]шлях партизан!в-ковпак!вц!в багатий на блискун!

бойов! операц!!'' винах!длпв! такгичн! ходи' прикг!ади м}нсност! та
'геро13му. Але е знаков! под[| як! ставали поворотнийи пунктами в
|стор!| загону вир!лшальними 3 точки 3ору подаль|шопо розвитку
под!й. Фднпм з таких пере.,|амних момент!в став б!й 19 ясовтня 1941

ро:9 в €падщанському л!с! проти двох н!мецьких танк!в. €аме п!сля
цьоп) перемФ!(:того фю у ковпак1вц|в з'явилася в!ра в сво1 сили,
зн||кло в!днуття не3доланност! ворога, окр!пла впевнен!сть у
перемоз!.

Б!й проти двох найсуяасн!пших вор('кпх тапк!в (таких пеобх!дпих
пд той час на фронт!) не може не вик,|икати зац!кавт:епост! до
подробпць ц!с[ под[{. 1а, якщо посл!довп!сть под|й перш:ого ''фйового
хрещення'' партпзанського 3агону 19 ясовтня багаторазово описана
як сам|!ми учас!!иками' так | !сториками; сам! танкп, шдо бра.гпи

упасть у бою, згадуються досить побйно. 3 бйь:шост! випадк!в мова

. йде про ссредн|й та ваяский ш!мецьк! танки, пер:ший з яких отримав
у!пкодя(ен[!я цсепиц! та 6ув захоплений партизанами' а другий
п!д|рвався на спец|альпо встанокг:еп!й для пього м|н! при в!дсцп! з
л|су. Але загальнов!домо, що €диною кра1ною, яка малд важк| танки
яа той яас, був Радянськпй €оюз. Ёав!ть цей факг ма€ викпикдти
!нтерес до тактико-техн 1чн их характеристик танк!в, втрдчепих
фапшистами в €падщанському л!с!.

|1АРти3Анський троошй
|{кгання про танк, захогшпений пФтизанами досгггь просге _ його корщс й

дос! сто!'ть неподал!к йрею партизансьл<о| слави. |(окен з в1дв!дван|в може
вп1знам в харакгертпок ц'гасг:л< обрисах тапч знйомхй з дтп*дсгва гю цао:с:1х
фйьмах, калрах к!нохрон!ки, або знайги бйьтп дсгальну |нфрмаш!ю в мерс:к!
|тггернст ни у в!дпов!дних дов!дник{|х. !с Ра(рЁм 1!1, або 1-3 за радднською
класиф1каш|оо.

,(о л1й 1943 року Бермахг розд!ляв сво{ танки на легк|, середн| та валос|

за озброснням, а не за масою. 1ому при прибллвно р!вн!й мас! та товщин!
брон! Рз1(р*ш 111 ввая<ався оередн|м, а Ра}ф8п 1! (про нього мова п1де дал!)
- в:!кким.

€аме Ра(рЁп 1|! став одним з вт1лень в!йоьково] доктрини фаплисгсьло!
Ё|меччини. Ёа момегп вторгнсння до €Р€Р в!н виг0юв;явся в'(е в значних
обсягах та бр основно|о м:|]пиною ''панцервафф''.

Бойова маса танка була 19,5 т Ёк!пая< скпадавоя з 5 оо!б. 1ака к!льк|сть
нлен|в ек1па:ку, понкнаполи з Ра{{р|'тп !!1' сгала сгандаргною на вс1х насгщних
н1мсцьких середн|х та ва:кк:ос танках. 1аким чином' вже з середтни 1930-х

рок!в н!мц| досяп|и функц1онального розд1лення обов'язк1в ек1палсу. !хн!
супротивники прийшли до цьог0 значно п!зн|шс - литпс в 1943-1944 роках.

Р:1(р|п ||{ у 1941 роц! був озброений 37-мм або 50-мм гарматою з
дов)киною сгвола 46,5 кал1бру та цьома або двома цлеметами мс 34.
Аванадцятицил!ндровий двицн ''йайбах'' Ё! 1201Р потркн1стю 300
к1нських сил до3во'1'{в розвив:пи пгвидк!сгь по шоое до 40 км за г0дищ. 

'

)(аракгер::ого д|я корщсу цьок) танка була р1вном|цн!сть броньовкх
лист|в на вс!х ооновни'( !шоскостях та велика к|льк!сть люк!в. Ао л1та 1943

роцн|мц| в!ддав:1ли персват зрщност1 лостущдо ащегаг!в проги м1щлосг!
корщсу. ?анки Ра|(р|п !1! р!зних молиф|каш|й вигуок:шиоь з |936 ло |943
р1к ф!рмами ''даймлер-Бенц'', "{ентпель", йА\1, ''Алкегт'', ''(рупп'', РАйФ,
''Бегманн", й].{|1 и йА6.

&на Ра(р{'пм 111 звачно постщався нй9насн!лпому натой нас радлнському
танщ 1-34 щодо з!жищеност! та можливост| пересування по перес!нен|й
м!сцевосг|, завдяки б|льпл1й к!лькост1 та можливост1 б|льгп злагодкено| та
:омфощнс!| робоги ек!па:ку, в!н отав основною д1ючою ософю на по.]]'!х

бггв прогягом 1941 _1942 рок1в.
Ра1(р|п 1|1 використ0вувавоя на во!хтсаграх в!йсьп<ов:л< д!й_ в!д€х!дного

фрогтц до африканоько[ щстел!, всюди |Фристу|о.!ись повагою н!мецьких
танк!ст!в. 3рунност|, створен| дтя роботи ек|па:ку, можна було вва)кати
зраз:овими. |х не мав 

'(оден радянський, англ!йський ни американський танк
того .ласу. !{удов1 прилади спостере)кення та щиц!.гповант:я до3во.гпяли ''Ф1йц|''
усп!тпно борогися з б!льш потРкними т-34, кв та "йагильдами'' в тих
Ёипадках, коли останн| не встигали 11 виявргпа. 1рофейн! Ра{(р|п 111 були в

9ервон|й фм!| улюбленими :сомандирськими ма[пинами через вищезгадан|
причини: комфорт, чудова оптика та рад!осганцй. |{рош, вони, як | !нш|
н|мецьк| танки, з усп!хом ви!Фриот0вув:шись радянськими танк!стами 1 за
прямим' бойовим, призначенням; |снували ц1л! п|дрозд!ли, озбросн'
цофейними танками.

Биробнит1гво танк|в Ра(р8ш 11! було припинено в 1943 роц!, п1сля вищсц
пфиблизно б000 мап:ин. } подальшому продов)килось лише виробниг(гво
€А! (оамох!лн| артилер!йоьк1 установки) на !}н!й баз!.

(вАжкий> тднк
Ёа в!лм1ьу в|д влсе знайомог0 н.!м Р:(р6м ||| (або [_3) ср|цац!я з другим

танком дещо складн!тпа. на згадц про ньог0 ли!пився пам'ятний знак у
вигляд! велилют кам'янот брили на ви1зд1 з! €падщанського л1су ле його,
саме, й знищкша, та фогощаф!я, на як!й ковпак!вц| згялися на фн1 танка в
1942 рош1. Але нав!ть при пер1пому поглшд! на згадано фою стас зрозр{!ло,
що попри згадки про ''вая<кий'' танк, це не 3ахоплений у 9ервоно! Арм1| |{Б,

4 фзр{овно, н!мёцький Ра1{р6п 1! (т-4) - найсщаон|тпий на той пао танк у
Ё!меччин!.

Ёа почагок опсрац!] ''Барбарооа'' з3582 г0т0в!д( до бою н!мецьких танк!в
лиште 439 були Ра!(р|п 1!. 3а прийнятопо тод| у Бермахг! класиф!кац!сго
танк|в за кал!брм гармап.т ц! маптини в!д:осилася до к.'|ач/ вФкк!Ф(. 3 на:пого
Фц сщасним важким танком був (Б _ у в1йоьках його нараховувалось 504
одиниц!. .(о того >к (8 мав абсоллопу перевац за вс!ма бойовими япостями.
|{еревац перод Ра!(рй 1! мав | середн|й танк 1_34. 1аким чином ''важкий''
н!мецький танк був здаппий усп|:шно прогистояги йльки радянським лсгким
танкам 1-26 та Б[ ''Бал<кий ' Ра{фЁп 1! мав 75-мм :ше коротц/' а т0му
малоефекптвку щоти танк1в супр0тивник4 гармац, пол|бщ ло Р:(р|п 111

масу :ше б!льгп! габарити (завдяки ментп!й т0вщин! брон!). Ё|мцями шей
танк' перевФкно' використ0вРався для п!.цщимки п|хоти. [}рогягом 1941

роц на €х!дно''т фро}гЁ воки втрагили 348 одиниць Ра(р|п Р.
Б|льш 1стот':ц роль Ра!(р|п 1! сгав в!д1фаваги п!о.ги ощимантя "довго!

руки'' _ 75-мм гармаги !(ш1( 40. Р{а 6х1дному фроггг1 танки ш|с! молиф1каш1!
з'явилися вл|ку 1942 року та взяли участь у насцп| на €тал!нщад та
|[1вн!чний (авказ. ||1сля припинен}{'! в 1943 рош| виробни:1гва Ракр|п [1|

''нсгв1рка'' поступово ста€ основним н|мецьким танг<ом. 3 пояап<ом вигусц
б!ль:п цнаонтл< плащ/валооя припинити вищск Р:!(рЁп [! а.гле

генера]1 [ейнц Б|льгельм |улер!ан особисто напол!г на його продовясонн!.
||одаль:ш! под|[ показали, що в!н був абсолютно правий.

3загал| Р:|(р8п Р сгав ед.:ним н!мецьким танг<ом, що вироблявся пр0г'!г0м
во!с! в!йдли. Бдала !Фмпоновка !Фрщсу дозво',]яла неоднор{вово модерн!з}запд
його, наропцлоии потукн!сть гармапл та броньовий захисп Р!н був найбйьш
збалансовштим, пор!вняно як з п0у'кними' але неповороткими ''тищами'' та
"паъггерами''' так ! з дп<е мановреними й комфортними' але вразливими
Ра(р|п 111' як| до 1943 роц вичерпали св!й поюнц|ал модерн1зац!т.

|1ор|внююяи характ€риотики танк1в !руго{ ор!тово! в1йни' мо:кна зробгги
висновок - н{мц! ран!тпе за |нших стали розглядати танк як основний
протитанковий зас1б, а це отало головною тонденц|сю повоенного
танпсобущван*ш. €аме Ра!ф|п 1! став першим т'|нком' який оформував цю
тенденц!:о.

Ёаостанок хот|лося б в!дзнанити, що усп!хи н!мещких танкових арм1й
перших м!сяц!в Белико| 3|тчиз:ино{ в!йни р1зко контраст},1оть з га:тебною
поразкою двох {хн!хтанк|в у €падщанському л!с1. Ёезнйомий з ноБото дпя
н|Ф( тактикою паргпвансько{ в|йни' ворог зробив фагальщ помип9' кищв[ши
в л|с танки без п|дщимки п1хоти. Але помилки ворога жодним чином не
примен!пують геро!зму на|пих земляк!в, як! в пода.ль|пому зму|'[ували
поми',1ятися н|мц!в знову | знову.

,1тля [еншсенл<о,
зав !фван йузе ю парпшзансько[ славш

в €паёщанському л!с!
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ш$ ж&8жР ств*д| ьжФ$ &Рт&{"тт вР| в
Артилер!" - один з щьох найотар1гпих род!в

в!йськ, ооновна ударна сила сухопшних в1йськ
оучасних арм!й. Артилер1я мае р|зноман1тну
клаоиф1кац|то за сво!м бойовим призначенням'
типами систем озброення та орган|зац1йно-
1цт{тно}о сщукцрою.

{снус дек!лька вар!ант|в поход)кен}|я олова
''артилер1я'': в|д давньофраншрького слова аг||111ег

( пр и г0т0в.,шти. оп оряд)каги ), в !д лаги нс ь к*тх сл ! в

атошв (лук) та 1е11шгп (сщ{ла) або шз (мистецтво)
та 1о||1еп0] (метання), в|д !тал!йських аг1е
(мистешгво) та 1|гаге (сщ1ляти). |{ерптий вар|ант
найб1льше розповсюджений.

Б роки 8елико'д Б1тчизняно'{ в1йни артилер!я
в!д|щата знаятц роль д1я перемоги над ворогк;м,

хоча варто заува)кити- що першоютасн1 гармапа
вик)т0в',яла також н|мецька ф!рма (руппа. !|а !1

заводах працювали досв|дчен1, талановтэт!
!н>кенери. [творена ними зброя вва)калась
кра!}цо!о в ов|т! - а]-1е до т01т часу' доки вона ''не
з1сч1лася" з радянською збросю.

! щавн1 1941 року конструкт0ром Басилем
[авриловинем [раб1ним було розпонато
проекцвант{'{ 76-мм див1з1онно1 гарматл.: 314€-3.

,{оол!дний зразок був виг0говлений в нервн1, а в

липн1 1941 року гармата пройгпла пол|гонн[
випробування. 3авдяки висок|й технолог!чност|
3А(-3 отала пер1пою в св|т! артилер|йською
гарматою> яка була поотавлена на поточне

виробництво та конвесрну зб|рц. 11льки п1оля

охвальних в|дгул<1в ащгтлсрисг1в з фрокц й ош1нки

йооипа [тал!на: <<{я гарма'га - шедевр в

проекуванн! ствольних артсистем)'- вона була

запущена в багагосер!йне виробництво.
3|4[-3 могла роби'ти 25 постр|л|в за хвилину

при дальност| сщ!льби 13 км. 76-мм 'снаряди з

однаковим усп!хом пробивали броню н!мецьких
танк1в, руйнували польов! укр{плення {

знешкоджув:ши п|хоц ворога.
Ёатренована бойова оболуга переводила

гармац з пох1дного в бойовс положен}'! за30-40

сецнд. у раз1 потреби гармат0ю могла керув:пи
одна л}одина.

3 бойово} допов|д| : <[армагна обслща стар:пого
сержанта Алексанцева зму|псна була наодинц1
веоти б|й з 20 фатпистоькими танйами. |{оли були
знешкоджен! в!с!м танк!в, старший сержант
зали{пився без. пом1чник|в _ |х було вбито.
Алексанцев один продов'(ував стр|ляти з гармати
та п!дбив ще ч0тири танки. Арилериот покинув
позиц1ю т!льки тод1, як його гармац розбили
прямим попадан}{'|м, а оам в1н був поранений".

Бисоц ош!нц гармата0трималатакож у ворога.
(зис-3 _ одна з найген1альн1тпих конструкц1й в

!стор1| ствольнот артилер1т), - п!сля вивчення та
випробувангя щофейних гармагзаписав в свосму

[шв|з!онна еарлса,?'а 3ра3ка 1941 рощ 3й€ - 1

щоденнику профеоор 3ульф, кер!вник
артилер|йського в1дд1лу н|метько1 ф1рми (руппа.

Радянська див1з1онна гармата 3146-3 стала не
т1льки кращою, але й масовою гармаг0ю друг0;
ов1тово] в1йни _ п1дрозд!ли 9ервоно1 Арм!1
0тримали б|льпте 48 000 гармаг.

Бищск гармат 3.[-. |раб!на проАовхувався !

п|о.гш в!йни, а в деяких ща{нах Аз||таАфрики вони
ст0ять на озброснн{ Ао тепер!шнього яасу

9 йузе[ збро! та в1йськово{ техн1ки' в розд|л!
артилер!| знаходитьоя зразок ц!€; гармаги. 31н
вик.,|икас велике 3ац| кавленгш у в1дв1дуван | в.

|еор €ол<унов,

3ав[оувач йузею з6ро[ па в!йськово1
гпехн[кц в (паёщансько'му л!с!

ч&*тужкж жжжж# ь$ькФгФ жР&Ё*
!{'*.". 

"^- 
*'н раз у жгггг! з|тк!увся з таким

ц!кавим видом усно| народно! творност!, як
часцшка. 9асцшка _ ше коротка римована п!сня.
перева)кно :карт!вливого або оатирииного
харакгеру Бона несе в соб| розма|тгя погляд1в на

р1зн1 под!| та ясггггев1 оицац1|.
} б1бл|отец1 А11(3 знаходиться невелика

рукописна зб!рка шього виду уснот народно!
творност!. Фольклорний матер!ал з!брано
пщивлянками )1. }[еотггьсвою та й. Ботяеволо на
|1щивльщин! в |945' |947 та 1953 роках.

!сгщсгь два найб!льгш розповсюджен! погляди

щодо походження часц|пок. 1ак' одн1 внен!
ввФкають' що вона винию]а у {!11_{!11[ ст. п1д

нас висцп!в скоморох[в. на думку !нших _

насцтпка з'явилася не ран!гпе середини {0( сг.

€тановленню часцшок допомогли схож1 п|он!

олов'яноьких народ!в - укра|нськ1 коломийки,
б!лоруськ| скак}ти' польськ! вирваси.

Бони виникли майже одночаоно в р!зних
м|сцевостях Роо!йоько| 1мпер1[. } кожному рег!он|
тм надавали певног0 колориц/' емош|йно! напруги,
як| визначили характер п!сн! - погудка'
(короц|пка), (<топтушка>' ((циганочка)'
<€емен!вна> тощо. 3а допомогою [х людина
передавала сво| емоц|т' пориви лутп!, як|

в1дбувалися в р1зн! наси. {ей вид народно|
творноот| отав нев!д'смно|о чаотиною )киття
людей.

3б!рка нал|нус маЁ::ке 150 чаоц'|шок. ]х можна
под!лити на так зван! умовн! щупи та п!лрупи:
за тематикою (поб1"гов1, л!ринн|, пол!тинн!), за
пер!олизаш!сю (довоснн|' воснн|, повоснн! тошо),
за кораф1сю виникнення'

|1редотавлясмо з|бран! наоцшлки за такою
тсматичною ознако[о як колетсгив!зацй. Римован|
сап.:ринн1 рядки тог0 пер!ощ, складен| за р!зним
наотросм, в|дображали задоволення або
!деолог!чний фанатизпп одних ! невдоволення
под1ями _ !нших. |{римуоова колекгив1зац!я н!кого
не привеладо заможног0 житг'1, тому | з'являлися
в!дпов!дн! часту|{!ки. |{роте розпов1дтги 11 у той
нао було дуке нефзпечно:

3агащили у колхоз
3аодно кобьт;у, воз.

Ёи кобьгльг, ни во3а -
1олько бабокая слеза.

Ёам сказали' чт0 в ко.,тхозе

БуАем жить богаго.
Бсе пришли, позабирали.. .

Фсталась густа хата.

Бое в колхоз мь| поступили'
фтали, что з!'кивем.
?олько поняли мь[ поздно,
9то в колхозе пропадем.

Були й так зван! оф|ш1йн! насцшки, як! сл|шили
колг0опне житт'!:

9 когхозников в дом1ж
3лекщивссгво горттг.

йьп всегда за это будем
Ё{ашу власть благоларить.

1 в колхозе народилась,
(олхозница моя магь,
9 в ко.тгхозе наг{илаоь
(ниги €талина чшгагь.

{ в колхозе не бьпл4
€рощ ная не пила.
1(ак в колхоз я пооцпила _

€амовар себе цп|'ла.

<€в|т> частутпки дуже багагий ! р|3номан|тний,
до к!нця невивчений ! незаф!ксований. ф форма
творност! в|дноситься до важливо| народно|
опадшщни, яц щеба рет€льно вивнаги та зФр|гаг:.:

дш майбрн|х покол1нь.

7етпяна !1ерееу0а,
зав 1фваи е кса9рс|йно-лаасовоео в1ё ёйу,\ ! [{3
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[ригор|я €ковороди, укра!ноького ф|лософа, поета,
проов1тителя складали 1сторики, письменники' а також творила з

р1зноман!тних переказ!в привабливий образ поета багатлоща народна

уява. |з уст в уста, 1з кни:кки в кни)кц передавалися оп1ов!д| про його
г1дн!сть, приншипов|сгь, р|лк!сний лар,гармон!{ слова ! д!ла.

ЁароАився [ригоф!й €авин 6ково|:ода 3 грулня 1722 року в сел!
{орнухи !убеноького полку на ||олтавщин!, у небагат|й козацьк!й

родин1. Ёавнався спочатц в дякц пог!м - у церковнопараф!яльн!й школ|.

[ригор!й мав чАовий голос ! неабиякий мринний хист. ||1зн!ше в!н р:!в
гр.]ти на ооп!лц1, флейг|, скрипш|' цслях, л1р|, банлр|.

Бинятков| зд|бносг| до навчанш| в!дкрили шполярев| дороц до одного

з нйпресгилсн1гппл< на той час н:шч:}льних заклад1в - |{иево-йогиляноько]

академ!|. |!ротягом навчан!'| в академ!! з 1738 по 1750 р1к в!н вивчив

латиноьц' фецьщ, церковноолов'яноьку, польсьц' н!мецьц та !нш| мови,

ознайомився 3 творами багатьох ф1лоооф1в | пиоьменник|в, в|д аггпанних

до т0г0часних' 9 т| роки [ригор!й €авип також став сол1сгом при]1ворног0

хору цариц| €лизавети, встиг побуваги в свропейських ща?нах: 9гор:цин1,

€ловаччин!, ||ольщ!, Ё!мсччин1, Авсщ|1, |тал!!.

||!сля зак1нчення академ|] [ригор!й €коворода працював у
|[ереяславському колег!р:1, дома:шн1м учителем' а з |759 роц вик]1адав

у {арк|вському колег!ум!, який к!лька раз!в доводилося зали1пати.

йожновладц!в ве вла|штовували його ориг|нальн!сть, неотандартне
мислення, т|р{аченн'! !стор1! ф1лософ{|, богослов'я' що част0 оупсречило

церковним догмам.
! той я<е нас €ковород споцшали високими св|тськими посадами'

представники духовенства лропонували прийгшти чернецтво. 3окрема,

б!лгородському €пископу Аосипу йиткевину на таку пропозиц!ю-.в1н

з}хвш1о в1дпов!в: Ф(|ба ви хочете, щоб я зб!льптив писло фариое!в? Бсге

жирно, пийте оолодко' одягайтесь м'яко та нернецтвуйте! А для мене

чернсцгво - в хсрггг! несугяжному, в задоволенн| малим, у пом!рност|, у
в!дмов| в!д усього непощ|бного, щоб лрид6ати найпощ|бн1тпе; в зрененн!

в1д ус!ляких примх, аби зберегти оебе оамого в ц1лост|; в загнрданн!
самолтобства...в поптуцванн| слави Бо>ко1, а не олави людсько!).

€пробувала (приру{ити) ф|лософа | сама 1мперащиги (ашрина 11. |?

посланець у в!дпов|дь пояув: <<! не поки:1у батьк|вщини. йен| моя соп1лка |

в1вця дорокн! царського в!нця>.

Фотанн| 25 рок1в свого )китп{ [ригор!й €коворода манлрував 9кра|но:о,

пропов!дуюяи серед народу сво! ф!лософськ| та соц1альн1 погляди. 9

фйосфських щдщх в!н вйсгоговав йе:о р!вносг| м1яс лодьмц права [(окнок)'

незалеяспо в!дсоц!ального сгановищ4 на щасгя ! волю.

Ёащадкам [ригор!й €авич залитпив багату творчу опадщину яка
окла,дасгъся з ф1лософськлл< щасгат!в, байок, переклад1в тощо.

[€. €коворода помср 9 лист0пада 1794 роч в оел! |1ан-1ван!вш! (нин!

€ковородин!вка) на [арк|вщин!. Б1домо, що незадовго до смерт!
€ковород вмов',1яли причаститися. <[{е евхаристй сднас людину з Богом,

а п!знання ссбе>, * була його в!дпов1дь. |{1зяання себе

та дивов|'кна посл!довн|сгъ у лощиманн! власних принцип|в эклтггя були

г0ловним впя (ковороли. 1ож з повним правом в!н запов!дав налисати на

ово{й могил| олова <€в1т ловив мене, та не сп1ймав>.

9 незалежн!й 9кра{н! пам'ятають свого ген|ального сп1вв!тчизника.

його |м'я носить {арк!вський нац1ональний педун[верситеъ населен1

пункти та вулиц! м!ст нап:о| кра|ни. Ф!лооофу встановлено дек!лька
пам'ятник1в - в (исв!' {артов!, ||ереяслав1, на його багьк!вшщн1 - в с. 9орнщах
.}]охвицького району [{о.:ггавсько! област1. 28 вересня цьог0 роц в {арков!'
б!ля ст!н педн!всроитсгу, було 1ро"листо в|дкрггго пам'ятник укра|нському
поегу та ф!лософу. |[оет |{.[ ]ичина свого часу напиоав поему, присвячещ
€говорш'

Бл1тц цього року колектив .ф(3 побував у |1ореяолав1-1мельницькому
}(и]воько! обласг|. Б иегпщ| цього м1ота зн.|ход!тться булинок коли!!ньог0
колег!рпу зведений ще у ху111 стол!тт! в отил1 укра!нського бароко. 1щ
у 1750-х рр. [ригор1й €авич читав лекц1? з п!11ики. 3а р1пленгшм уряд
9Р€Р у |912 рош|, напередодн1 святцвйня 250_р!ння в!д дгш нарошкення

ген1я просв!тництв4 в цьому булинк9 було в1дкргго йемор1альний мрей
[€. €ковороди.

} перв!сному вигляд! т}т в|дображено оботановц класу п!|тики: столи

! лави' класна дотпк4 |кони, в!п:алка з одягом сгудекг1в' на от0л{|х - книги'
а за кафедрою _ в!скове окульпцрне зображення молодого [ригор!я
€ковороди. Б одн1й |з к!мнат в|дтворено !нтер'ср б|бл1отеки колег!уму.

1р збере:кено книги' до яких ф!лософ раз по разу звертався' вивчав,

робив випиоки. Б музейн1й екопозиц11! можна такох( побачити музинн!
|нощрсенти {!111 ст., якими доскон:шо волод!в поет.

3 2006 роц в об1ц на:шо| дер)кави з'явилася баЁкнот4 ном!налом 500

Фивень, 3 пощретом [ригор!я €авина €ковороди.
!{а01я €опорноко,

вне ншй секретпар,[ | 1{1!Флекгплв,{!!(3 у юпос! п![ттолкш *оузею 1|€ €товоро0ь 2012 р.


