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ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Шановане товариство!
Вітаю Вас, друзі з виходом чергового, вже другого, номеру
часопису запорозького краєзнавчого руху –
електронного видання
«КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ»!
Всі ми з вами, весь світ вступив у новий, 2017 рік! Що
принесе він людству і безпосередньо кожному з нас? Хочеться
вірити, що переможе здоровий глузд: закінчиться незрозуміла
війна, до влади прийдуть українські патріоти і ми всі разом,
зрештою, зможемо вибратися з того провалля, в яке звалила нас
сучасна історія.
Новий рік почався з непересічної події – 23 січня у Києві, в Інституті історії України
Національної Академії Наук відбувся черговий VІ з’їзд Національної спілки краєзнавців
України, в роботі якого брали участь делегати з усіх областей України, представники
провідних дослідницьких установ нашої держави, влади та краєзнавчої громадськості. Звіт
Правління Спілки дав можливість більш докладно дізнатись про роботу всієї творчої спілки
краєзнавців України та узагальнив кращі напрацювання на обласних, районних та міських
рівнях, окреслив проблеми краєзнавчого напрямку досліджень та роботи осередків, окреслив
шляхи їх подолання, визначив напрямки нової роботи.
Виступи делегатів, безпосереднє спілкування з колегами надали новий імпульс та бажання
до плідної праці. Глибоко переконанний, що і ми – спільчани, історики, краєзнавці, патріоти
своєї рідної землі своєю роботою, своєю громадянською позицією внесемо і свою частку в
побудову нової України.
Репортажу з роботи VІ з’їзду НСКУ та його матеріалам присвячено більшу частину цього
номеру часопису.
Наші сподівання на плідну співпрацю не минули марно – після першого, цікавого,
успішного та поміченого номеру часопису «КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ», редколегія
електронного видання була просто завалена статтями та напрацюваннями не тільки
запорозьких дослідників рідного краю, а й дописувачами з усієї України!
У цьому номері, як ми і обіцяли, започатковано вже нові розділи:
«ЗАПОРІЖЖЯ – ТИСЯЧОЛІТНЄ МІСТО ЗА ПОРОГАМИ», до якого увійшли матеріали,
що презентують новий проект Запорізької обласної організації Національної спілки
краєзнавців України з одноіменною назвою, присвячений питанням методології сучасної
урбаністики, новим дослідженням джерельної бази, проблемним питанням історії міста як
цілісного організму, безпосередньо вивченню міста Запоріжжя та іншим питанням, що
дозволять максимально розкрити цю тему;
«НЕМАТЕРІАЛЬНА СПАДЩИНА ЗАПОРОЖЖЯ»; «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»;
«ЕТНОГРАФІЧНЕ ЗАПОРІЖЖЯ»; «НАШІ СЛАВНІ ЗАПОРОЖЦІ».
Запрошуємо всіх небайдужих і надалі залучатись до роботи нашого проекту краєзнавчого
електронного видання «КРАЄЗНАВСТО ЗАПОРОЖЖЯ» і щиро бажаємо творчого
натхнення!

З повагою, Головний редактор

Сергій Сурченко
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VI З’ЇЗД НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
Денисенко О. В. (м. Запоріжжя)

Головна подія останніх п’яти років в історії
Національної спілки краєзнавців України:
Звіт та матеріали VI (чергового) з’їзду НСКУ
23 січня 2017 року
23 січня 2017 року відбувся VI (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців
України. Краєзнавці, громадськість, науковці, представники ЗМІ та всі, хто любить свій
рідний край і працює на благо України та українського народу брали участь у роботі з’їзду в
стінах Інституту історії України Національної академії наук.
На порядку денному з’їзду стояли наступні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України
Звіт Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України
Інформація Голови мандатної комісії Національної спілки краєзнавців України
Про внесення змін до Статуту Національної спілки краєзнавців України
Вибори Голови Національної спілки краєзнавців України
Вибори Голови та членів Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців України
Вибори нового складу Правління та Президії Національної спілки краєзнавців України.

Вітання організаторам, делегатам та учасникам з’їзду надіслали:
 Міністр культури України Євген Нищук (лист від 23.01.2016 р. № 139/5/13-17)
У своєму зверненні він підкреслив, що діяльність спілки вже не одне десятиліття є
визнаною державою, широкою громадськістю та науковцями. На благо збереження
духовності й історичної пам’яті українського народу працюють академіки й учні, педагоги і
студенти, історики та екологи, музеєзнавці та археологи, культурологи й правознавці,
філологи та бібліотекарі від Закарпаття до Донбасу, від Полісся до Причорномор’я.
Працюючи на користь розвитку культури та краєзнавчого руху, залучення до пізнання своєї
землі широких верств населення, краєзнавці Спілки сприяють формуванню в громадян
почуття самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови та традицій українського
народу. В сучасних непростих умовах для нашої держави важливо зберігати та
примножувати історичну пам’ять і напрацювання попередніх поколінь, не знижувати високу
активність практичної діяльності, яку з року в рік демонструє Національна спілка
краєзнавців України.
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 Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич
Міністр привітала поважних делегатів та гостей з відкриттям з’їзду Спілки, історія якої
налічує більше 90 років, а практична діяльність високо оцінена Українською державою. Саме
тому складно переоцінити діяльність краєзнавців, спрямовану на збереження безцінної
національно-культурної спадщини українського народу, унікальних природних скарбів
нашої Батьківщини. Краєзнавча спільнота України плідно розвиває освітянське краєзнавство,
розробляючи науково-методичну і навчальну літературу, формує в шкільній та студентській
молоді почуття патріотизму, морально-етичні цінності й бажання стверджувати духовні
основи українського суспільства.
 Народний депутат України Володимир Литвин
У привітанні народний депутат підкреслив значення краєзнавства, як безцінної скарбниці
збереження історичного досвіду, всього того найкращого, що витримало випробування
часом у сфері матеріальної і духовної культури, кревною пам’яттю єднаючи покоління
минулі з поколіннями сучасними й прийдешніми. Вітчизняну історію важко уявити без
подвижницької діяльності численної плеяди літописців рідного краю, які сенс свого життя
бачили у збереженні багатих народних традицій, пропагуванню їх неповторних
особливостей, відновленню забутих сторінок «малої» історії, пошануванню імен славетних
земляків. Вагомими набутками краєзнавців з відродження національної історико-культурної
спадщини, просвітницької роботи, патріотичного виховання нині по праву пишається все
українське суспільство.
 Ректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
В. Бакіров
Ректор привітав членів Спілки з цією видатною подією в житті краєзнавців нашої країни і
наголосив, що саме краєзнавці були й залишаються першими у благородній справі
дослідження й популяризації культури нашого народу, його досягнень у всіх сферах життя.
Сьогодні краєзнавчий рух – один з найпотужніших суспільних явищ, який об’єднує тисячі
ентузіастів від академіка до школяра. Свого часу саме на Харківщині був утворений
Український комітет краєзнавства, діяли його центральні органи. Харків’яни пишаються
славетними іменами краєзнавців, чиї життя та діяльність були пов’язані з цим краєм:
В. Н. Каразін і І. І. Срезневський, Д. І. Багалій і Д. І. Яворницький, М. Ф. Сумцов і
Д. К. Зеленін та багато інших.
З трибуни з’їзду пролунало багато і особистих привітань учасникам
історичного заходу
Член Президії правління Національної спілки краєзнавців України, директор Інституту
історії України НАН України, академік
НАН
України,
академік-секретар
Відділення історії, філософії і права
Національної академії Наук України
Смолій Валерій Андрійович особливо
підкреслив роль краєзнавців Спілки у
виданні першого за історію незалежної
України підручника «Краєзнавство» та
запровадження такої нової форми
краєзнавчої роботи спілчан – виїзні
засідання, які за підзвітний час були
організовані правлінням та головами
обласних організацій і пройшли вже у
багатьох областях.
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Ректор
Національного
педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова, академік
НАПТ України, член-кореспондент НАН
України, професор, д. ф. н., Андрущенко
Віктор
Петрович
та
проректор
Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова, д. і. н., професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
заступник голови НСКУ Андрусишин
Богдан Іванович, привітали членів та гостей
з’їзду і передали Національній спілці
краєзнавців видання, які побачили світ
завдяки зусиллям та невтомній праці дослідників історії України з числа викладацького
складу цього вишу.

Начальник Управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної
інспекції навчальних закладів України, доктор історичних наук, професор Телячій Юрій
Васильович окрім привітань спільчанам та учасникам з’їзду ознайомив присутніх із
Наказом МОН України від 20.01.2017 р. № 31 «Про нагородження відзнаками міністерства
найактивніших та найпродуктивніших членів Національної спілки краєзнавців України».
Нагороди МОН України вручив Голова НСКУ Реєнт О. П.

Громадський та політичний діяч, Голова Фонду «Рідна країна», доктор політичних наук
Томенко Микола Володимирович особливо підкреслив роль краєзнавців у формуванні
свідомої нації та наголосив на нагальній потребі викладання курсу історії України у вишах.
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Представник Української православної церкви Київського патріархату, к. церк.-і. н.,
викладач кафедри церковної історії та інспектор Київської православної богословської
академії, голова Переяслав-Хмельницького єпархіального інформаційно-просвітницького
відділу священник Іван Сидор від імені Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
за заслуги з відродження духовності України та утвердження Помісної Української
Православної Церкви відзначив кращих членів НСКУ Орденами Святого Рівноапостольного
князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня та Орденами Святого архістратига Божого
Михаїла.

ЗВІТ
Правління НСКУ
Доповідь Реєнта Олександра Петровича,
Голови Національної спілки краєзнавців
України, д. і. н., професора, члена-кореспондента НАН України, заступника
директора Інституту історії України НАН
України, заслуженого діяча науки і техніки
України.

Шановні делегати та гості з’їзду!
Цього дня завершується каденція Правління, Президії правління, Голови, Заступників
голови, Відповідального секретаря та Ревізійної комісії Національної спілки краєзнавців
України. Рівно п’ять років тому, 23 січня 2012 року, було скликано V (позачерговий) з’їзд
НСКУ у зв’язку з необхідністю обрання нового складу керівних органів Спілки та її Голови
після раптової смерті її очільника, видатного державного, наукового і громадського діяча,
академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
Сьогодні ми можемо впевнено сказати, що за останні п’ять років, вже без її засновника,
Національна спілка краєзнавців України не лише зберегла лідируючий статус як
найчисельнішого та найвпливовішого об’єднання професійних дослідників і літописців
рідного краю, а й продовжує зростати у кількісному відношенні, урізноманітнює форми своєї
практичної роботи, підвищує її якість та ефективність, зберігає і примножує багатолітні
традиції діяльності на користь своєї Батьківщини. Усім досягненням ми завдячуємо десяткам
та навіть сотням краєзнавців кожного регіону України – від Галичини до Донбасу, від
Полісся до Причорномор’я, від Волині до Слобожанщини. У сучасних складних умовах для
нашої державності важливо пам’ятати, що збереження духовності й історичної пам’яті
українського народу, активна дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та
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краєзнавства є таким же важливим завданням, як і захист суверенітету і територіальної
цілісності.
У 2012-2016 рр. робота Національної спілки краєзнавців України охоплювала декілька
напрямків: організаційний (розширення структури, вдосконалення форм координаційної
роботи, внесення змін до Статуту), науково-методичний та видавничий (підготовка та
видання літератури, реалізація краєзнавчих проектів, проведення конференцій), громадськопросвітницький (співпраця з громадськими організаціями, реалізація просвітницьких
проектів), співпраця із органами влади, міжнародний (співпраця з представниками
навчальних та наукових організацій, громадських установ інших держав) тощо.
Організаційна робота
Протягом звітного періоду відбулося шість пленумів Правління (по одному кожного року)
та 20 засідань Президії Правління НСКУ (по чотири щорічно). Стало традицією проведення
цих заходів у різних регіонах України: Києві, Черкасах, Харкові, Полтаві, Кіровоградській,
Вінницькій, Житомирській, Волинській, Миколаївській областях та ін. Періодично місцем
проведення вказаних заходів стають приміщення таких наших партнерів як Інститут історії
України НАН України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди», Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна. Така практика зміни місця проведення засідань керівних органів Спілки є досить корисною, оскільки дає змогу на місцях ознайомитися
із здобутками та проблемами у роботі тієї чи іншої регіональної організації, а також сприяє
додатковій популяризації діяльності НСКУ в різних областях України, додатковому
залученню нових членів.
На кожному із пленумів Правління, засідань Президії Правління НСКУ обговорювалися
назрілі та актуальні питання краєзнавчої роботи, практичні й організаційні завдання і плани,
шляхи та особливості реалізації окремих проектів і задумів. Деякі з них мали особливо
урочистий характер, адже були присвячені ювілейним і пам’ятним датам: 85-річчю журналу
«Краєзнавство», 90-річчю створення Українського комітету краєзнавства, 100-річчю з дня
народження П. Т. Тронька.
У попередній п’ятирічний період, головним чином у 2012 р., завершено тривалий процес
офіційної перереєстрації обласних організацій НСКУ у зв’язку із присвоєнням Спілці
статусу національної. Мова йде про проведення Установчих зборів Запорізької обласної
організації, реєстрацію Чернівецької та Рівненської.
Однак, разом з тим, негативні наслідки для НСКУ мали сумнозвісні події, пов’язані із
окупацією Криму Російською Федерацією, війною на Сході України. Зокрема, на
невизначений термін призупинена діяльність Кримської республіканської та
Севастопольської міської організацій; суттєво ускладнена робота Донецького та Луганського
обласних осередків, їх юридична адреса перенесена до Слов’янська та Старобільська
відповідно. Крім того, за порушення Статуту НСКУ та зраду інтересів України протягом
2014-2015 рр. Президія правління НСКУ, за поданнями Дніпропетровської, Донецької,
Луганської обласних та Кримської республіканської організацій, виключила з членства
понад тридцять осіб.
Окремо варто зазначити про такий організаційний вектор роботи як внесення змін та
доповнень до Статуту НСКУ, яке пов’язано, головним чином, із необхідністю узгодження
документу зі змінами в законодавстві України; затвердження «Положенням про порядок
прийому в члени НСКУ» у 2012 р. та ін.
На сьогоднішній день до лав НСКУ входить понад дві тисячі членів, серед них – народні
депутати України, академіки та члени-кореспонденти НАН України, заслужені діячі
культури, науки та техніки, десятки докторів і кандидатів наук, професорів та доцентів,
ректори університетів, директори інститутів, вишів та Національної академії наук України,
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декани факультетів і завідувачі кафедр, директори музеїв, архівів та бібліотек, тощо. За
звітний період до лав Спілки вступило 845 осіб. Найбільшу активність у цьому відношенні
продемонструвала Хмельницька обласна, Київська обласна, Черкаська обласна. Київська
міська і Луганська обласна організації; найменшу – Вінницька та Сумська обласні, Кримська
республіканська, Севастопольська міська організації. На жаль, за 2012-2016 рр. кількісно
взагалі не зріс Львівський осередок.
Відомості про кількісний склад регіональних організацій Спілки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Регіон

АР Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київ
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Севастополь
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

Загальна кількість
членів організації

Вступило
за 2012-2016 р.р.

49
56
151
47
123
69
40
47
132
173
168
29
73
38
43
39
41
54
6
36
47
37
23
339
126
36
73

4
4
14
10
39
15
39
39
48
71
90
13
61
0
29
18
21
16
4
7
17
37
10
111
63
21
32

Національна спілка краєзнавців України високо цінує внесок кожного у розвиток
вітчизняного краєзнавства і регулярно вручає різноманітні відзнаки та нагороди активним
членам – Подяки, Грамоти, Почесні Грамоти, звання «Почесний краєзнавець України»,
Премії імені Дмитра Яворницького. У 2013 р. було засновано ще дві щорічні премії: імені
Героя України, академіка Петра Тронька (за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження
і популяризації історико-культурних і природних багатств рідного краю) та імені Героя
України Михайла Сікорського (за вагомий внесок у дослідження і збереження культурної
спадщини України та розвиток музейної справи).
Члени НСКУ регулярно стають лауреатами різноманітних краєзнавчих (і не лише) премій,
які щорічно вручаються місцевими органами влади в таких областях України як ІваноФранківська, Черкаська, Кіровоградська, Житомирська, Донецька, Хмельницька та ін. В
окремих регіонах, за пропозицією місцевих краєзнавців, встановлені навіть щорічні районні
краєзнавчі премії, зокрема на Черкащині – у Драбівському і Кам’янському районах. Окремі
осередки Спілки заснували власні премії, наприклад, Київська міська, Івано-Франківська та
Рівненська обласні.
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Науково-методична та видавнича діяльність
Одним із найголовніших напрямків роботи Спілки за 2012-2016 рр. стала науковометодична та видавнича діяльність, спрямована на розвиток історичного, освітянського,
культурно-мистецького, етнографічного, музеєзнавчого, туристичного, географічного,
пам’яткознавчого, бібліотечного краєзнавства; завдяки цьому, а також плідній співпраці з
науковими установами та навчальними закладами, музеями, бібліотеками, архівами різних
регіонів України, збереження пам’яток історії та культури України.
Важливим вектором роботи 2012-2014 рр. була шевченківська тематика, зокрема
підготовка та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. Так, цій даті була
присвячена XIII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Краєзнавча
Шевченкіана України», яка відбулася у жовтні 2014 р. у Шевченківському національному
заповіднику в Каневі. Крім численних конференцій, виставок, круглих столів, презентацій і
т. п., її завершенням стала підготовка публіцистично-документального видання «Україна
Тараса Шевченка». У цій фундаментальній праці, за безпосередньої участі регіональних
організацій НСКУ спільно з науковцями, музейниками, шевченкознавцями, бібліотекарями
та місцевими краєзнавцями, висвітлено історичні місця перебування Т. Г. Шевченка в
Україні та традиції вшанування і увічнення пам’яті Великого Кобзаря в усіх регіонах країни.
У 2015 р. завершилася підготовка підручника «Основи краєзнавства» дня студентів вищих
навчальних закладів, який містить сучасні теоретичні та практичні розробки з основних
питань краєзнавства, висвітлює науково-методологічні засади краєзнавства, історію розвитку
науки, головні напрями в структурі краєзнавства та розкриває вплив краєзнавчих знань на
патріотичне виховання молодого покоління. У додатках вміщено навчально-методичний та
хрестоматійний матеріал з дисципліни «Основи краєзнавства». До його написання залучені
відомі вчені, педагоги, фахівці з краєзнавства. Поява такого підручника є нагальною
потребою не лише освітянського краєзнавства – він сприятиме новому поштовху
краєзнавчих досліджень і поглибленню гуманітаризації української освіти.
Подібна практика (написання підручників та посібників з історії рідного краю) у звітний
період мала місце в Харківській області – навчальні посібники для школярів та студентів
курсу «Харківщинознавство», Луганській – шкільний підручник з курсу «Луганщина – наш
рідний край», Полтавській – підручник для загальноосвітньої школи «Новітня історія
Полтавщини (II половина XX століття)», Івано-Франківськ – посібник з краєзнавчого курсу
«Наше місто» (для м. Калуша) та ін.
З 2013 р. у Національній спілці краєзнавців України регулярно проходить історикокраєзнавча практика студентів Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова та Київського
університету імені Бориса Грінченка. Студенти знайомляться з діяльністю Спілки,
краєзнавчою літературою, документами тощо, беруть участь у створенні краєзнавчої
бібліотеки та архіву.
Щорічно під егідою та за участі Національної спілки краєзнавців України та її
регіональних осередків по всій Україні відбуваються десятки Всеукраїнських та
Міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів та ін. Серед них:
- VII Стусівські читання «Пресвітлої дороги свічка чорна...» 11 травня 2012 року,
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека їм. Н. К. Крупської;
- Всеукраїнський історико-культурний форум «Сікорські читання» (щорічно), ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Переяслав-Хмельницький (2012-2016 рр.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні та
етнокультурні аспекти», присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та
250-річчю від дня народження Максима Берлинського 27 березня 2014 р., історичний
факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- XIII Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Краєзнавча Шевченкіана
України», 24-25 жовтня 2014 р., Шевченківський національний заповідник, Канів;
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- Міжнародна наукова конференція «Дев’ятнадцяті Слобожанські читання» (до 100-річчя
П. Т. Тронька), 20-24 квітня 2015 р., Харків;
- Наукова конференція «Роль особистості в історії» (до 100-річчя від дня народження
академіка П. Т. Тронька) у рамках «Ольвійського форуму – 2015» на базі Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, 3-6 червня 2015 р., Миколаїв;
- III Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька у Національній історичній бібліотеці
України, 12 листопада 2015 р., Київ;
- XIV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Українське краєзнавство в
соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності», присвячена 160річчю від дня народження Івана Франка та 150-річчю від дня народження Михайла
Грушевського, 25.11.2016 р., Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,
Київ;
Відкрита
обласна
науково-практична
історико-краєзнавча
конференція
«Кіровоградщина: історія та сучасність», присвячена 90-річчю утворення установи та 90річчю Національної спілки краєзнавців України, 8 жовтня 2015 р., Державний архів
Кіровоградської області;
- П’яті, Шості та Сьомі Шрагівські наукові читання (2012, 2013, 2015 рр.), Чернігів;
- Історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся» (2012, 2013,
2014, 2015, 2016 рр.).
У цьому контексті важливо відзначити співпрацю між різними обласними організаціями,
спрямовану на організацію подібних наукових форумів. Характерним прикладом є спільне
проведення Одеською, Херсонською та Миколаївською обласними організаціями НСКУ
краєзнавчих конференцій: «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та
релігійний виміри» в Одесі у 2013 та 2015 рр.
При цьому, обласним осередкам варто приділяти увагу увічненню пам’яті відомих
краєзнавців. Саме з цією метою у 2014 р. в смт. Торчин було проведено І-ші Волинські
обласні краєзнавчі читання, присвячені 90-річчю від дня народження Григорія Гуртового, у
2016 р. в Івано-Франківську відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Перші
Грабовецькі історичні читання» на тему: «Академік Володимир Грабовецький – вчений,
громадський діяч» тощо.
Краєзнавці України продовжують роботу по накопиченню та опрацюванню матеріалу з
історії міст і сіл рідного краю. Результатом відповідної діяльності стало видання цілого
масиву праць та нарисів, зокрема: «Вінниця. Історія нашого часу» О. Федоришина,
«Маріуполь і Маріупольське Приазов’я» В. Вереникіна, «Каришків. Я твій колосок» С. СайБондаря, «Історія села Куренівка. Кінець XVII – початок XXI століття» С. Таранця,
«Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця» (колектив вінницьких
краєзнавців), «Полтава ХVII-ХVIII століть» О. Коваленко, «Чернігів: місто і фортеця у ХIVХVIII століттях» О. Бондаря, «Заснування і походження назв сіл Чернігівського району» С.
Горобця, «Енциклопедія Ічнянщини» В. Шевченка, «Луганщина – земля українська. Духовні
обереги рідного краю» О. Неживого, «На Львівській площі Києва» Д. Малакова, «Приоскілля
козацьке» Л. Ісаєва, «Ретро-град» Б. Юхна, «Кобзар і Кіровоградщина» С. Шевченка, «Короп
– європейське містечко» В. Михайленко, «Мікротопоніми Чернігово-Сіверщини»
С. Павленка, «Енциклопедія Коломийщини» (6-й том), колективна монографія
«Стефаниківський край Черемошу і Пруту... Снятинщина. Історико-етнографічний нарис»,
«Станиславів – Івано-Франківськ» колективу авторів під керівництвом В. Великочого,
«Краєзнавці Черкащини: біо-бібліографічний довідник» упорядників В. М. Мельниченка та
Г. М. Голиш, «Історія села Райгород» В. Тимофеєва, «Торчин – передзвін віків. Історикокраєзнавчий нарис» Г. Гуртового, «Кальник – село подільське» В. Сокола, «Топоніміка
Волині: з історії населених пунктів» Г. Бондаренка і В. Кихтюк, Історія Радомишля»
Г. Цвіка, «Миропілля» Д. Кудінова, «Рідний край. Підволочиський район. Історія та
сучасність» упорядників М. Мельника та М. Ротмана, «Харківщина: Енциклопедичний
словник» і т. д.
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За участі членів НСКУ здійснюється реалізація Державної програми «Реабілітовані
історією», започаткованої у 1992 р. і спрямованої на увічнення пам’яті репресованих
громадян, що постраждали від тоталітарного режиму. На сьогоднішній день видано 108
томів серії. Для прикладу, за інституційної підтримки Національної спілки краєзнавців
України вийшли друком такі видання серії «Реабілітовані історією»:
 у 2016 р.: «Рівненська область. Книга шоста», «Черкаська область. Книга дев’ята»;
 у 2015 р.: «Житомирська область. Книга сьома. Частина перша», «Житомирська
область. Книга сьома. Частина друга», «Хмельницька область. Книга шоста»,
«Сумська область. Книга третя. Частина перша»;
 у 2014 р.: «Автономна республіка Крим. Книга дев’ята», «Автономна республіка Крим.
Книга восьма», «Харківська область. Книга друга» «Хмельницька область. Книга
п'ята», «Львівська область. Книга друга», «Чернігівська область. Книга п’ята»;
 у 2013 р. «Волинська область. Книга друга», «Житомирська область. Книга шоста»,
«Миколаївська область. Книга шоста», «Сумська область. Книга друга»;
 у 2012 р.: «Донецька область. Книга дев’ята», «Хмельницька область. Книга четверта»,
«Чернігівська область. Книга четверта» та ін.
Крім того, власними зусиллями або за безпосередньої участі Спілка підготувала ряд
краєзнавчих видань, серед великого масиву яких варто виокремити наступні:
 V (позачерговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України (23 січня 2012 року).
Матеріали та документи / Упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська. – К., 2012. – 182 с., іл.
 Україна Тараса Шевченка: Іст.-краєзнав. нариси / Упоряд.: Р. В. Маньковська,
В. М. Мельниченко; голов. ред. О. П. Реєнт. – Харків: Фоліо, 2014. – 575 с.
 Джерела духовності: Науково-краєзнавчі експедиції Національної спілки краєзнавців
України 2009-2013 рр. Документи та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України; за
заг. ред. О. П. Реєнта; упоряд.: Є. В. Букет, С. Д. Гальчак, В. І. Дмитрук,
Р. В. Маньковська. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2014. – 340 с.
 Краєзнавча Шевченкіана України: Матеріали XIII Всеукр. наук. історико-краєзнавчої
конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г.Шевченка, м. Канів, 2425 жовтня 2014 р. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]; [за заг. ред. Реєнта О.П.;
упоряд. Мельниченко В. М.]. – Черкаси, 2014. – 364 с.
 Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти: Збірник матеріалів Міжн.
наук.-практ. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та
250-річчю від дня народження Максима Берлинського (Київ, 27 березня 2014 р.) /
Редкол.: О. П. Реєнт (голова), В. П. Капелюшний, О. П. Гончаров, Н. В. Терес. – К.:
ГШ «Фоліант», 2014. – 476 с.
 Материк Краєзнавства: Збірник присвячений лауреатам Премії імені Дмитра
Яворницького Національної спілки краєзнавців України. – Донецьк: ТОВ «Видавничополіграфічне підприємство «ПРОМІНЬ», 2013. – 134., іл.
 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України / Збірник матеріалів
Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 20 листопада 2013 р. та ін.
Незважаючи на всі труднощі, перш за все фінансового характеру, регулярно виходять
чергові випуски журналу «Краєзнавство», кожен номер якого викликає неабияке
зацікавлення дослідницької спільноти. За звітний період вийшло 15 випусків (20 номерів), у
яких опубліковано більше 500 статей, інформаційних повідомлень, рецензій тощо. Географія
авторів, без перебільшення, охоплює всю України, крім обласних та районних
університетських (Переяслав-Хмельницький, Дрогобич, Острог, Ізмаїл, Ніжин, Кам’янецьПодільський, Кременчук, Маріуполь, Біла Церква) центрів, матеріали надходили з Броварів
Київської обл., Мукачевого Закарпатської обл., Пирятина Полтавської обл., Калуша ІваноФранківської обл., Алчевська Луганської обл., Бердичева Житомирської обл., Конотопа
Сумської обл., Первомайська Миколаївської обл., Красноармійська (суч. Покровськ)
Донецької обл. та ін. Варто констатувати, що лідируючі позиції займають члени Київської
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міської організації, що пояснюється активністю наукової діяльності осередків у Інституті
історії України НАН України та Київському національному університеті імені Т. Шевченка,
однак обласні представництва також представлені у журналі на гідному рівні.
Завершено підготовку до друку збірників «Національна спілка краєзнавців України в
інформаційному просторі України» (2008-2015) та «Літопис Національної спілки краєзнавців
України (2008-2015)», в яких у виданні в хронологічному порядку подано інформацію про
події та заходи, організовані за ініціативи та участю Національної спілки краєзнавців
України й її обласних організацій, висвітлюються актуальні питання розвитку українського
краєзнавства вказаного періоду XXI століття та внесок краєзнавців у збереження та
популяризацію історико-культурної спадщини України. Чекають на друк підготовлені
матеріали XIV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Українське
краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності».
Науково-експедиційна робота
Вже доброю традицією стала практика проведення науково-краєзнавчих експедицій у
різних областях України. Одинадцята з них була присвячена Житомирщині, а саме
Радомишлю та його ролі в культурній спадщині України. Ця експедиція, що відбулася у
квітні 2012 р. у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурний простір
Житомирщини-Волині XIX-XX ст.», була приурочена до 75-річчя Житомирської області.
Метою візиту до Радомишля стало відвідання однієї з туристичних перлин Житомирщини Музею української домашньої ікони Ольги Богомолець. У червні того ж року, спільно з
Кіровоградською обласною організацією, НСКУ здійснила наукову розвідку на
Кіровоградщину. Програма цієї експедиції включала участь представників Спілки в
Міжнародній науковій конференції «Синьоводська битва 1362 р. в контексті середньовічної
історії Східної Європи», відвідання Археологічного музею Кіровоградського державного
педагогічного університету ім. В. Винниченка, Державного заповідника-музея
І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого) – «Хутір Надія», ознайомлення з видатною пам’яткою
XVIII ст. – фортецею Святої Єлизавети, огляд археологічних розкопів в с. Торговиця
Новоархангельського району, зустріч з краєзнавчим активом Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею та м. Новоархангельська в краєзнавчому музеї міста.
Восени 2012 р. у рамках відбулася експедиція історичними місцями, які пов’язані із
історією українського козацтва, життям і діяльністю Б. Хмельницького (Холодний Яр,
Медведівку, Хутір Буда, Чигирин, Суботів).
У квітні 2013 р., з метою зібрання матеріалу для фундаментального ілюстрованого
публіцистично-документального видання «Краєзнавча Шевченкіана України», присвяченого
200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка була організована і проведена науковокраєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України на Яготинщину. Основними
завданнями експедиції було зібрання краєзнавчого матеріалу про перебування на
Яготинщині Т. Г. Шевченка, подвижницьку діяльність графа Кирила Розумовського,
мистецьку спадщину видатної художниці Катерини Білокур. Чергова науково-краєзнавча
експедиція відбулася на Вінниччину на початку жовтня 2013 р. Учасники відвідали 4 з 7
чудес цього куточку України: Лядовський скельний Свято-Усікновенський монастир,
історико-культурний заповідник «Буша», палац Потоцьких у м. Тульчин, Немирівське
городище – Великі вали VІІ-VІ ст. до н. е.
Вже у квітні 2014 р. НСКУ організувала і провела Всеукраїнську науково-краєзнавчу
експедицію «Музейне краєзнавство Житомирщини: суспільно-інтеграційні тенденції та
комунікаційні інновації», а через рік її члени завітали на Фастівщину Київської обл., у травні
2015 р. – на Богодухівщину (науково-краєзнавча експедиція «Пам’ятні місця Слобожанщини
Героя України, академіка Петра Тронька»).
У травні 2016 р. Національна спілка краєзнавців України, продовжуючи багаторічну
традицію, спільно із Миколаївською обласною організацією НСКУ, провела науковокраєзнавчу експедицію «Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного
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середовища Миколаївщини», приурочивши її до 25-річчя діяльності обласної організації
НСКУ. Її маршрут охоплював такі населені пункти як Первомайськ, Мигія, Миколаїв,
Ольвія, Очаків, Трикрати, Актове.
Громадсько-просвітницька діяльність
За звітний період НСКУ продовжила та поглибила співпрацю із різними установами,
громадськими організаціями. Серед них (в алфавітному порядку) − Всеукраїнський фонд
відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара,
Громадська культурно-просвітницька організація «Переяславський скарб», Головна
редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного, Державне підприємство «Національне газетно-журнальне видавництво» Міністерства культури України,
Інститут історії України НАН України, Київський університет імені Бориса Грінченка,
Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса
Саксаганського, Михайла Старицького, Національна історична бібліотека України,
Національний заповідник «Хортиця», Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, Національний центр «Мала академія наук України», Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр медичного краєзнавства Харківського
національного медичного університету. Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК та
ін. Протягом звітного періоду були підписані меморандуми про співпрацю НСКУ з ГО
«Вікімедіа Україна» та Інформаційним агентством «RegioNews», угода про співпрацю з
Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
Державною архівною службою України та ін. Національна спілка краєзнавців України з року
в рік плідно співпрацює з Малою академією наук України, її обласними та Київським
міський відділенням, зокрема в проведенні Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних
робіт членів МАН України.
З нагоди Міжнародного дня музеїв у травні 2012 р. інформаційному агентстві
«RegioNews» відбулася прес-конференція, присвячена реалізації культурологічного проекту
Національної спілки краєзнавців України «Музейні скарби України». Перші вісім фільмів
про осередки вивчення місцевої історії – краєзнавчі музеї, зокрема і про Роменський
краєзнавчий музей, вже створені та були презентовані під час прес-конференції. У липні того
ж року відбулася прес-конференція, організована НСКУ і ГО «Вікімедіа Україна», яка була
присвячена 50-річчю від початку видання 26-томної «Історії міст і сіл України» і водночас
97-й річниці з дня народження відомого українського вченого, академіка Петра Тронька,
одного з творців цього енциклопедичного видання.
Головним результатом співпраці між НСКУ та Українським державним центром туризму і
краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України стало регулярне
проведення низки Всеукраїнських краєзнавчих конференцій учнівської молоді, в тому
числі й за участю обласних центрів туризму і краєзнавства та обласних осередків Спілки.
Щорічно, спільно з ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», проводиться Всеукраїнський історико-культурний
форум «Сікорські читання», метою якого є вшанування подвижницького поступу відомого
музейного діяча Героя України Михайла Івановича Сікорського.
НСКУ співпрацює з ГО «Вікімедіа Україна» в проведенні фотоконкурсів «Вікі любить
пам’ятки» та «Вікі любить землю», підготовці фотоальбомів, роботі в складі журі конкурсів.
Гарною практикою у окремих областях стало створення просвітницьких клубів
«Краєзнавець», різноманітних молодіжних товариств та ін. Так, протягом 2012-2016 рр. за
безпосередньої участі членів Чернігівської ОО НСКУ було проведено 38 засідань клубу
«Краєзнавець», що діє на базі Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені
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В. Г. Короленка, під час яких, зокрема, було презентовано понад 20 нових краєзнавчих
видань. З 2012 р. в Донецьку, до початку бойових дій на Сході України діяв клуб
«Краєзнавець Донецька», створений членами міського краєзнавчого осередку. У регіоні з
початку 2015 року почав виходити інформаційний бюлетень «Краєзнавець Донеччини».
Презентації нових книг відбуваються в рамках засідань краєзнавчого клубу «Краяни» у
Дружківці, де збираються краєзнавці різних міст Донецької області – Дружківки,
Костянтинівки, Краматорська, Артемівська, Слов’янська. У 2012 р. членами Луганської ОО
НСКУ при кафедрі історії України ЛНУ імені Т. Шевченка створено кафедральне наукове
студентське товариство, діяльність якого стосується питань історії та культури Луганщини.
У Луганській обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Горького відбувається
засідання клубу «Краєзнавчі студії». У 2013 р., до окупації Кримського півострову
Російською Федерацією, на території Судаку працював дослідний гурток з вивчення історії
Східного Криму. Постійними були засідання Кримського краєзнавчого клубу. Помітним явищем краєзнавчого руху на Харківщині є діяльність клубу «Краєзнавець» при Харківській
науковій державній бібліотеці імені В. Г. Короленка. Наприклад, на засіданнях клубу, що діє
при ХДНБ ім. В. Г. Короленка, протягом 2008-2014 рр. пройшло понад 100 краєзнавчих
читань, тематичних вечорів та вечорів пам’яті науковців і краєзнавців Слобожанщини,
презентації нових книг дослідників краю, а лише у 2016 р. проведено його 13 засідань. На
Івано-Франківщині Яремчансько-Надвірнянський осередок обласної організації НСКУ
спільно із районною бібліотекою створив клуб «Краєзнавець», у рамках роботи якого
відбуваються виставки та презентації; у обласному центрі працює історико-краєзнавче
об’єднання «Моє місто». У Дніпропетровській області при обласній універсальній науковій
бібліотеці діє краєзнавчий клуб «Ріднокрай», при Національному гірничому університеті
(м. Дніпро) – історико-краєзнавчий клуб «Грані», при Кам’янській міській бібліотеці діє
краєзнавче товариство «Кам’янське-Дніпродзержинськ». Високий рівень аналогічної роботи
демонструє Святошинський центр позашкільної роботи, де діє краєзнавчий осередок
Київської міської організації НСКУ. Досвід цієї роботи навіть висвітлено в журналі
«Краєзнавство». Подібних прикладів безліч, що свідчить про активну просвітницьку
діяльність краєзнавців, їхнє прагнення до неформалізованого спілкування, бажання
передавати інформацію підростаючому поколінню та громадськості, зацікавленій у
знайомстві з історією рідного краю.
Співпраця з органами влади
Плідною та систематичною є співпраця Національної спілки краєзнавців України з
центральними та місцевими органами влади. Так, на початку 2012 року в сесійному залі
Верховної Ради України відбулися парламентські слухання на тему: «Етнонаціональна
політика України: здобутки та перспективи». Слухання, ініційовані Комітетом з прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вперше на такому рівні
розглянули проблеми націотворення в Україні та державної політики щодо національних
меншин. У них взяли участь представники НСКУ у складі: Г. О. Слепака – заступника
Голови НСКУ та В. І. Дмитрука – відповідального секретаря, члена Президії Правління
НСКУ. Учасники відзначили важливість подібних заходів, поспілкувалися з представниками
національних меншин і влади. У 2015 р. НСКУ брала участь у парламентських слуханнях
«Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної
політики єдності України» (11 березня) та «Правове забезпечення реформи освіти в Україні»
(9 грудня).
Керівництво Спілки постійно координує свою діяльність із виконавчою владою. У квітні
2013 р. відбулася зустріч Міністра культури України Л. М. Новохатька та Голови НСКУ
О. П. Реєнта. Під час зустрічі обговорювалися питання щодо затвердження Кабінетом
Міністрів України Програми розвитку краєзнавства на період до 2025 року, а також
підписання Угоди про співпрацю між Міністерством культури України та НСКУ. Наприкінці
2014 р. у Міністерстві культури України відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра, Міністра
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культури України В’ячеслава Кириленка, а на початку 2015 р. заступника Міністра культури
України Ростислава Карандєєва – з керівниками національних творчих спілок України щодо
вирішення проблемних питань національних творчих спілок.
Президія НАН України у червні 2013 р. затвердила оновлений склад Міжвідомчої
координаційної ради з питань краєзнавства при Президії НАН України, яку очолив
О. П. Реєнт, його заступниками стали представники керівних органів Спілки –
В. М. Даниленко та В. П. Коцур, відповідальним секретарем – Р. В. Маньковська.
Національна спілка краєзнавців України розробила проект Державної програми розвитку
краєзнавства на період до 2025 року. В окремих регіональних організаціях були затверджені
обласні програми – Хмельницькій, Волинській, Черкаській, Івано-Франківській та ін.
Обласним та районним осередкам Спілки варто приділяти більшу увагу внесенню
пропозицій щодо затвердження подібних програм на місцях. Так, на Черкащині у 2014 р.
затверджено розроблену місцевою організацією НСКУ районну програму розвитку
краєзнавства на 2015-2018 рр. у Драбівському районі, у 2015 р. – Кам’янському районі.
З 2014 р. Спілка активно співпрацює з державними органами влади з питання
перейменувань. Так, на початку липня 2015 р. в залі засідань НСКУ, спільно з Українським
інститутом національної пам’яті, було проведено «круглий стіл» на тему: «Топонімічна
політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення», ініційований Київською
міською організацією НСКУ. 8 жовтня 2015 р. прийнято рішення Київської міської ради про
найменування вулиці у Голосіївському районі м. Києва іменем академіка Петра Тронька за
ініціюванням Національної спілки краєзнавців України, а в Харкові наприкінці року – вулиці
та провулку Петра Тронька. Активну роботу в цьому напрямку проводять Донецька та
Харківська обласні організації. Важливо відзначити, що в Івано-Франківській області
закрили цю тему ще на початку 1990-х рр.
Інформаційна діяльність
Останніми роками суттєва увага приділяється використанню сучасних технологій для
інформування про роботу та популяризації діяльності НСКУ. У цьому випадку мова йде про
різноманітне використання інтернет-ресурсів. Так, на початку 2012 р. було проведено вебконференцію з керівництвом Національної спілки краєзнавців України, яка відбулася на
сайті інформаційного агентства «RegioNews». У конференції взяли участь О. П. Реєнт –
голова НСКУ, д. і. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора
Інституту історії України НАН України; Р. В. Маньковська – заступник голови НСКУ,
старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України; В. І. Дмитрук –
відповідальний секретар НСКУ, старший науковий співробітник Інституту історії України
НАН України.
Суттєво реформовано структуру та систему наповнення сайту НСКУ, більш активно
використовуються засоби соціальних мереж (зокрема, фейсбук-сторінки). У березні 2012 р.
сайт Спілки було підключено до історичного порталу histans.com, що є агрегатором
матеріалів основних ресурсів історичної тематики, зокрема, порталу Інституту історії
України НАН України. Однак зважаючи на швидкий ріст інтернет-користувачів в Україні та
загалом можливостей глобальної мережі для популяризації будь-якої ідеї чи діяльності
актуальним залишалося питання щодо вдосконалення структури сайту, більш динамічного
розміщення інформації. Відповідна робота була проведена на початку 2016 р. За період
існування сайту НСКУ (з жовтня 2008 р. по листопад 2016 р.) його відвідало понад 77 тис.
користувачів, які більше 2 млн. разів переглянули різні сторінки порталу. За рік (з жовтня
2015 по жовтень 2016 рр.) кількість відвідувачів склала більше 40 тис, а переглядів – понад
480 тис.; за півроку (з початку квітня до початку жовтня 2016 р.) – понад 21 тис. та 300 тис
відповідно. За цей же період портал НСКУ відвідали жителі 169 країн світу. Інтерес до сайту
підвищувався завдяки інформуванню громадськості за допомогою фейсбук-сторінки, яку на
сьогоднішній день вподобали більше 1800 осіб.
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Разом з тим, варто відзначити необхідність активізації у цьому напрямку роботи обласних
осередків, адже більш-менш стабільна присутність в інтернет-просторі спостерігається по
відношенню до Закарпатської, Черкаської та Волинської обласних організацій, менше –
Запорізької, Івано-Франківської. Однак більшість обласних осередків взагалі не має
окремого представництва у веб-просторі.
Розвиваються і традиційні форми комунікації із суспільством – за допомогою друкованих
ЗМІ, радіо та телебачення. Регулярно публікуються і оприлюднюються інтерв’ю
представників керівних органів Спілки, очільників обласних організацій, відомих
краєзнавців, зокрема у виданнях «Голос України», «Урядовий кур’єр», «День», «Слово
Просвіти», «Культура і життя» та ін.
Міжнародна діяльність
В умовах активізації євроінтеграційних процесів в Україні важливо налагоджувати плідну
співпрацю з науковими і навчальними установами, громадськими організаціями інших країн,
перш за все, Європейського Союзу. У цьому напрямку більшу результативність
демонструють обласні організації НСКУ, територія діяльності яких знаходиться ближче до
державного кордону України. Зокрема, Закарпатська обласна організація систематично
проводить заходи за участі Послів та Генеральних консулів Чеської, Словацької та Угорської
Республік, її члени презентують різні видання у Центрі словацько-української культури в
Пряшеві (Східна Словаччина), співпрацюють з Спілкою українських письменників
Словаччини та ін. Львівські краєзнавці налагодили координацію з представниками
української діаспори Польщі. У 2013 р. делегація творчих спілок Івано-Франківщини
відвідала Республіку Польщу на запрошення Фундації у справах дітей та молоді «Пястун»,
де взяла участь у семінарі, присвяченому питанням міждержавної культурної співпраці між
регіонами.
Змістовною є багатолітня співпраця краєзнавців Одещини із істориками
Нижньодунайського університету в Галаці (Румунія), Союзом українців Румунії,
Генеральним консульством Румунії в Одесі. Її актуальність пояснюється наявністю спільних
для вивчення проблем регіональної історії та етнографії, наявності на території Румунії у
Нижньому Подунав’ї етнічної групи українців. Краєзнавці України і Румунії здійснюють
плідну пошукову роботу, оприлюднюють її результати в ході міжнародних конференцій,
різноманітних виданнях.
Загалом, іноземні вчені активно беруть участь у заходах, організованих НСКУ або за
участі її членів. Крім того, вітчизняні краєзнавці систематично здійснюють науковопошукову роботу в архівах, музеях, бібліотеках Польщі, Білорусі, Німеччини, США та інших
держав; презентують результати своєї діяльності у доповідях на міжнародних закордонних
наукових конференціях, симпозіумах, читаннях тощо; публікуються в іноземних наукових
збірниках, журналах.
З 2014 р. припинилася співпраця Національної спілки краєзнавців України із науковими,
освітніми та громадськими організаціями Російської Федерації.
Загалом, варто вказати, що діяльність Національної спілки краєзнавців, України
відбувається за підтримки Міністерства культури України. Відповідних асигнувань
недостатньо для повноцінної роботи Спілки, яка б не була обтяжена постійними клопотами
пошуку коштів, однак регулярні зустрічі із керівництвом держави, Міністерства культури
України засвідчують підтримку представників органів влади інститутам громадянського
суспільства.
Визначаючи подальші перспективи діяльності та розвитку Національної спілки
краєзнавців України і загалом краєзнавчого руху, з метою зміцнення його потенціалу,
нам необхідно:
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- рекомендувати обласним організаціям НСКУ активно співпрацювати із центральними та
місцевими органам влади у своїй культурно-освітній та краєзнавчій роботі і сприяти
затвердженню обласних програм розвитку краєзнавства;
- продовжувати наукове опрацювання, систематизацію та осмислення маловідомих
сторінок історії вітчизняного краєзнавства, міст і сіл України, особливо періоду до XX ст., з
урахуванням новітніх дослідницьких методик, підходів і концепцій, напрацювань
попередників;
- приділяти увагу підготовці видань та проведенню заходів, присвячених пам’ятним та
ювілейним датам (у найближчій перспективі – відзначення 100-річчя подій Української
революції 1917-1921 рр.), розробці обласних «Календарів пам’ятних і знаменних дат»;
- встановити на спілчанському рівні Всеукраїнський день краєзнавства, яке з 2017 р.
відзначати 28 травня (день відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства в 1925 р. у
м. Харкові), звернутися до органів влади із пропозицією затвердити його на державному
рівні;
- активізувати підготовчу роботу до започаткування реалізації проекту перевидання
«Історії міст і сіл України»;
- посилювати рівень краєзнавчих досліджень за допомогою використання дослідницького
інструментарію різних гуманітарних наук – українознавства, етнографії, географії,
регіоналістики, археології, природознавства, генеалогії, економіки, культурології тощо;
- продовжувати роботу з оновлення теоретико-методологічних засад краєзнавства, його
категоріального апарату, обґрунтування власної номенклатури наукових дефініцій і понять, у
тому числі й з урахуванням світового досвіду; здійснювати розробку теоретичних питань
об’єктно-предметної сфери краєзнавства і загалом теоретико-методологічного фундаменту;
- зберігати, примножувати та вивчати предмети матеріальної й духовної культури
українського народу шляхом посилення співпраці із краєзнавчими та історичними музеями;
- підвищувати рівень координації діяльності між обласними організаціями та
керівництвом Національної спілки краєзнавців України з метою посилення репрезентації
практичних напрацювань у веб-просторі, соціальних мережах з метою залучення молоді та
підростаючого покоління, інформування про здобутки і напрацювання;
- розробити єдиний навчально-методичний комплекс з історичного краєзнавства для
використання у освітній діяльності та для організації наукової роботи учнів-членів МАН
України, підвищення ефективності системи національно-патріотичного виховання громадян
України;
- досліджувати вже відомі та виявляти нові місця історичної пам’яті, популяризувати їх
серед широкого загалу за допомогою активізації культурно-просвітницької краєзнавчої
роботи;
- здійснювати видання краєзнавчої літератури, збільшувати її тиражі та сприяти
розповсюдженню серед якомога більшої кількості населення не лише друкованих
примірників, а й електронних – у веб-просторі.
Підсумовуючи викладене та результати роботи за 2012-2016 рр., дозвольте щиро
подякувати членам Правління, керівникам регіональних осередків, усім краєзнавцям і нашим
партнерам за сумлінну працю, невичерпне натхнення та ентузіазм. Впевнений, що лише
наша спільна діяльність здатна примножити і зміцнити національне суспільство та
українську державність.
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Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України презентувала
сигнальний примірник першого номеру електронного часопису обласного осередку
«КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ»

Голова Полтавської Обласної організації
Національної спілки краєзнавців України –
Нестуля Олексій Олексійович

Зліва на право Голови ОО НСКУ: Дніпропетровської –
Кочергін І. О., Херсонської – Макієнко О. А.,
Миколаївської – Тригуб О. П.

Після Звіту про роботу правління НСКУ делегати з’їзду брали активну участь в його
обговоренні, одночасно презентуючи досягнення своїх обласних організацій. Від
Хмельницької обласної організації виступив її голова – Баженов Л. В. (Директор Центру
дослідження історії Поділля при Кам’янець-Подільському національному університеті імені
Івана Огієнка, д. і. н., Заслужений працівник освіти України); Івано-Франківської – голова
Косило М. Ю. (директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму та
краєзнавства учнівської молоді МОН України, Заслужений працівник освіти України);
Волинської – Бондаренко Г. В. (завідувач кафедри документознавства і музейної справи
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, к. і. н., заслужений
працівник освіти України) та багато інших.
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Голова Черкаської ОО – Мельниченко В. М.

Голова Донецької ОО – Романько В. І.

Омельченко Д. Г. – заст. директора УДЦ туризму і
краєзнавства учнівської молоді

Зліва на право Голови: Київської ОО – Савченко Г. П.
та Київської МО – Гончаров О. П.

Голова Одеської ОО – Кушнір В. Г.

Вітання учасникам від ансамблю «Золоте перевесло»
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Делегати заслухали також звіт Ревізійної комісії (доповідач – голова комісії Попович
Сергій Іванович) та інформацію голови Мандатної комісії (доповідач – заступник Голови
НСКУ Маньковська Р. В.).
З’їзд з питань, винесених на його порядок денний, є повноважним: з 85 делегатів від
обласних організацій Спілки зареєструвались 79 чоловік.
З питань внесення змін до Статуту
Національної Спілки краєзнавців України
доповів відповідальний секретар Спілки –
Дмитрук Володимир Іванович, старший
науковий співробітник Інституту історії
України НАН України, кандидат історичних
наук.
Необхідність
змін
до
установчого
документу Спілки зумовлена, передусім,
необхідністю
приведення
його
у
відповідність
з
вимогами
діючого
законодавства.
СТАТУТ (проект нової редакції 2017 р.)
Національної спілки краєзнавців України
(порівняльна таблиця)
Діючі положення
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення

1.1. Національна спілка краєзнавців України (далі по тексту –
Спілка) є добровільним об’єднанням професійних дослідників
і літописців рідного краю зі статусом національної
всеукраїнської творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності.
Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, Закону України «Про професійних творчих
працівників та творчі спілки», інших законодавчих актів та
цього Статуту. Діяльність Спілки поширюється на всю
територію України.

1.1. Національна спілка краєзнавців України
(далі – Спілка) є добровільним об’єднанням
професійних дослідників і літописців рідного
краю зі статусом національної всеукраїнської
творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності.
Спілка здійснює свою діяльність відповідно
до Конституції України, Закону України «Про
професійних творчих працівників та творчі
спілки», інших законодавчих актів та цього
Статуту. Діяльність Спілки поширюється на
всю територію України.

Спілка структурно складається з Кримської республіканської,
обласних, Київської та Севастопольської міських (далі –
регіональних), районних, міських, районних у містах (далі –
місцевих) організацій, первинних осередків.
Спілка діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги та
співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного
вибору форм творчої діяльності, визнання авторських прав.
Спілка незалежна у своїй статутній діяльності від органів
державної влади й органів місцевого самоврядування,
політичних партій, інших громадських організацій.

1.2. Спілка співпрацює з державними органами, науководослідними установами, закладами культури й освіти,
політичними партіями та громадськими організаціями,
аматорами-краєзнавцями з усієї України та зарубіжними
дослідницькими
установами,
українською
діаспорою,
зацікавленими в розвитку краєзнавства, збереженні безцінної
національної історико-культурної спадщини українського
народу, його унікальних природних скарбів.
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Спілка діє на принципах самоврядування,
взаємодопомоги
та
співробітництва,
невтручання у творчий процес, вільного
вибору форм і методів творчої діяльності,
визнання авторських прав. Спілка незалежна у
своїй статутній діяльності від органів
державної влади й органів місцевого
самоврядування, політичних партій, інших
громадських організацій.
1.2. Спілка співпрацює з державними
органами, науково-дослідними установами,
закладами культури й освіти, політичними
партіями та громадськими організаціями,
аматорами-краєзнавцями з усієї України та
зарубіжними дослідницькими установами,
українською діаспорою, зацікавленими в
розвитку
краєзнавства,
збереженні
національної історико-культурної спадщини
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1.3. Основною метою діяльності Спілки є розвиток
національної культури та краєзнавчого руху в органічному
поєднанні всіх його державних, громадських і освітянських
форм, залучення до пізнання рідного краю широких верств
населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в
Україні та за кордоном, створення й оприлюднення
документально-публіцистичних і науково-популярних творів із
історії та культури краю.
Спілка прагне виховувати в громадян почуття національної
самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови,
традицій українського народу, а також інших народів,
пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого ставлення до
скарбів рідної природи.
1.4. Повна назва – Національна спілка краєзнавців України.
Скорочена назва – Спілка краєзнавців, абревіатура – НСКУ.
Повна назва англійською мовою – National Union of Local Lore
Researchers of Ukraine.
Місцезнаходження керівних органів Спілки – 01001, м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, 4.
Юридична адреса Спілки – 01001, м. Київ, вул. Михайла
Грушевського, 4.

українського народу, унікальної природи
України.
1.3. Основною метою діяльності Спілки є
розвиток національного краєзнавчого руху,
залучення до пізнання рідного краю широких
верств населення, використання досвіду,
здобутого в цій галузі в Україні та за
кордоном, створення
й оприлюднення
документально-публіцистичних і науковопопулярних творів із історії та культури краю.
Спілка виховує в громадян почуття
національної самосвідомості, глибокої поваги
до історії, культури, мови, традицій
українського народу, а також інших народів,
пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого
ставлення до рідної природи.
1.4. Повна назва – Національна спілка
краєзнавців України.
Скорочена назва – Спілка краєзнавців,
абревіатура – НСКУ.
Повна назва англійською мовою – National
Union of Local Lore Researchers of Ukraine.

ІІ. ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основними напрямами діяльності Спілки є:
– дослідницько-творча діяльність у галузі культури, історії та
краєзнавства;
– сприяння відродженню духовності й історичної пам’яті
українського народу;
– сприяння відродженню кращих традицій українського
краєзнавства;
– залучення до активної краєзнавчої роботи всіх верств
населення, незалежно від національної, політичної чи
релігійної належності;
– вивчення минулого й сьогодення свого краю, політичного,
економічного та культурного розвитку регіонів, міст і сіл,
досвіду діяльності окремих трудових колективів, організацій і
установ, закладів науки, освіти, культури, громадських
організацій;
– участь у формуванні всеукраїнських і регіональних
краєзнавчих програм;
– виявлення, дослідження та збереження пам’яток природи;
– вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної
та духовної культури, участь у пошуку та поверненню в
Україну пам’яток, що знаходяться за її межами і становлять
національну культурну спадщину;
– підтримка державних і громадських форм музейництва,
надання практичної допомоги колекціонуванню;
– сприяння розвитку краєзнавчої бібліографії;
– сприяння створенню умов для творчої діяльності дослідників
рідного краю, надання їм матеріальної, моральної та правової
підтримки;
– розвиток міжнародних культурних контактів;
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– відродження духовності
пам’яті українського народу;
виключити

й

історичної

– залучення до активної краєзнавчої роботи
широких верств населення, незалежно від
національної, політичної чи релігійної
належності;
– вивчення минулого й сьогодення краю,
політичного, економічного та культурного
розвитку регіонів, міст і сіл, досвіду
діяльності трудових колективів, організацій і
установ, закладів науки, освіти, культури,
громадських організацій;

– вивчення, дослідження та збереження
пам’яток матеріальної та духовної культури,
участь у пошуку та поверненню в Україну
пам’яток, що перебувають за її межами і
становлять національну культурну спадщину;
– підтримка державних і громадських форм
музейництва, туризму, надання практичної
допомоги колекціонуванню;
– сприяння забезпеченню організаційних,
соціально-економічних і наукових умов для
ефективної діяльності краєзнавців;
–
розвиток
міжнародних
культурних
контактів, співробітництво на терені
краєзнавства
з
міжнародними
громадськими
(неурядовими)
організаціями,
культурно-просвіт-

_

_________________________ 2‘ 2017

– співробітництво на терені краєзнавства з міжнародними
громадськими (неурядовими) організаціями, культурнопросвітницькими установами;
– створення умов для підвищення професійного, наукового й
загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої
молоді, оволодіння нею досягненнями національної та
загальнолюдської культури;
– пошук талантів серед молоді та сприяння їхньому творчому
розвитку;
– у неприбуткових цілях засновує газети, журнали, сприяє
виданню книг та іншої друкованої продукції, створенню кінота відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою
популяризації досягнень українського краєзнавства й
культури, творчого і наукового доробків членів Спілки;
– організація творчих конкурсів, виставок, тематичних вечорів
тощо;
– сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної
творчості, належному використанню народних традицій і
обрядів, збереженню та збагаченню історико-культурної
спадщини, охороні довкілля, проведенню масових культурнопросвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних,
загальнолюдських цінностей;
– надання допомоги в навчально-виховній роботі культосвітніх
установ і навчальних закладів у патріотичному, культурному
та інтелектуальному розвитку, в морально-етичному й
естетичному вихованні громадян України;
– прищеплення поваги до історико-культурних цінностей,
традицій українського й інших народів.
2.2. Для досягнення статутних завдань Спілка в порядку,
встановленому чинним законодавством:
– здійснює координацію наукових, громадських і освітянських
форм краєзнавства в Україні;
– вносить пропозиції до органів влади та управління щодо
раціонального використання і збагачення природних ресурсів
краю,
організації
національних
парків,
державних
заповідників, заказників, охорони унікальних ландшафтів,
водних ресурсів, рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;
– створює громадські реєстри пам’яток природи, матеріальної
та духовної культури;
– формує науково-методичну базу краєзнавства, проводить
наукові конференції, дискусії, семінари, розробляє методичні
рекомендації, поточні та перспективні плани розвитку
краєзнавства;
– сприяє підготовці фахівців із краєзнавства у вищих
навчальних закладах, педагогічних і культурно-освітніх
училищах, викладанню нормативних і спеціальних курсів із
вивчення рідного краю в загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах
післядипломної освіти;
– із некомерційною, просвітницькою метою здійснює
видавничу діяльність (видання інформаційно-методичної
літератури, книг, брошур, підручників і посібників,
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ницькими установами;
виключити

– у неприбуткових цілях засновувати газети,
журнали, сприяти виданню книг та іншої
друкованої продукції, створювати кіно- та
відеофільми, аудіовізуальну продукцію з
метою популяризації досягнень українського
краєзнавства й культури, творчого і наукового
доробків членів Спілки;
– сприяти відродженню, розвиткові та
популяризації народної творчості, належному
використанню народних традицій і обрядів,
збереженню
та
збагаченню
історикокультурної спадщини, охороні довкілля,
проведенню
масових
культурнопросвітницьких заходів, а також утвердженню
демократичних, загальнолюдських цінностей;
– надання допомоги в навчально-виховній
роботі культосвітніх установ і навчальних
закладів у патріотичному, культурному
розвитку, в морально-етичному й естетичному
вихованні громадян України;
– виховання поваги до історико-культурних
цінностей, традицій українського й інших
народів.

– подає пропозиції до органів влади та
управління щодо раціонального використання
і збереження об’єктів, що мають природне
значення, організації національних парків,
державних заповідників, заказників, охорони
унікальних ландшафтів, водних ресурсів,
рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;
–
формує
науково-методичну
базу
краєзнавства, проводить наукові конференції,
дискусії, семінари, експедиції, розробляє
методичні
рекомендації,
поточні
та
перспективні плани розвитку краєзнавства;

2‘ 2017 ___________________________________
бібліографічних покажчиків, оглядів, періодичних видань із
питань краєзнавства, публікація архівних джерел);
– проводить культурно-просвітницьку роботу, організовує
експедиції, лекції, виставки, громадські обговорення проблем
краєзнавства, публічні презентації завершених творчих видань,
окремих цінних публікацій, документальних або наукових
досліджень членів професійної творчої спілки краєзнавців;
– на консультативних засадах сприяє підготовці кіно-аудіовідео-фотоматеріалів із питань краєзнавства;
– проводить благодійні заходи, спрямовані на піднесення
краєзнавства в Україні;
– налагоджує зв’язки, обмін інформацією та досвідом з
відповідними державними та громадськими організаціями як в
Україні, так і за кордоном;
– висвітлює через засоби масової інформації статутні завдання
та проблеми краєзнавчого руху, популяризує діяльність
краєзнавчих осередків і окремих краєзнавців;
– створює регіональні та національні інформаційні центри з
відповідним банком даних із питань краєзнавства, кіно-відеоаудіо-фотоматеріалами, літературою і рукописами;
– вносить пропозиції до органів влади та управління щодо
увічнення пам’ятних місць, встановлення пам’ятників і
пам’ятних
знаків,
найменування
та
перейменування
топонімічних об’єктів;
– надає стипендії краєзнавцям, які працюють за програмами
Спілки, встановлює іменні премії;
– фінансує наукові програми Спілки;
– надає допомогу у створенні організацій Спілки в областях,
містах, районах України, окремих трудових колективах;
– може здійснювати господарську та іншу комерційну
діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і
організацій зі статусом юридичної особи, засновувати
підприємства;
– виходячи з власних можливостей, самостійно визначає
форми, системи та розміри оплати праці працівників штатного
апарату.

– здійснює культурно-просвітницьку роботу,
організовує експедиції, лекції, виставки,
громадські
обговорення
проблем
краєзнавства, публічні презентації видань,
окремих цінних публікацій, документальних
або наукових досліджень членів професійної
творчої спілки краєзнавців;

– висвітлює через засоби масової інформації
статутні завдання та проблеми краєзнавчого
руху, популяризує діяльність краєзнавчих
осередків і краєзнавців;
– створює національні та регіональні
інформаційні центри з відповідним банком
даних із питань краєзнавства, кіно-відеоаудіо-фотоматеріалами,
літературою
і
рукописами;
– подає пропозиції до органів влади та
управління щодо увічнення пам’ятних місць,
встановлення пам’ятників і пам’ятних знаків,
найменування
та
перейменування
топонімічних об’єктів;

– надає допомогу у створенні організацій
Спілки в областях, містах, районах України,
трудових колективах;

– самостійно визначає форми, системи та
розміри оплати праці працівників штатного
апарату.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ
3.1. Членство в Спілці може бути лише індивідуальним.
3.2. Членом Спілки можуть бути з 18 років громадяни України,
іноземні громадяни й особи без громадянства, основним
заняттям котрих є створення завершених та оприлюднених
творів
у
галузі
культури,
історії,
краєзнавства,
пам’яткознавства, фольклору та етнографії України.

3.3. Члени Спілки повинні визнавати положення Статуту
Спілки та бути зацікавленими в розвитку українського
краєзнавства, як окремої галузі духовної культури держави, а
результатом їхньої індивідуальної чи колективної творчої
діяльності мають бути твори, окремі публікації чи видання,
що становлять культурно-історичну, духовну або наукову
цінність.
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3.2. Членом Спілки можуть бути з 18 років
громадяни України, іноземні громадяни й
особи без громадянства, основним заняттям
котрих
є
створення
завершених
та
оприлюднених творів у галузі культури,
історії, краєзнавства, фольклору та етнографії
України, а також пам’яткоохоронна,
музейна,
туристична,
бібліотечна,
природоохоронна діяльність.
3.3. Члени Спілки повинні визнавати
положення
Статуту
Спілки
та
бути
зацікавленими в розвитку українського
краєзнавства.

_

_________________________ 2‘ 2017

3.4. Прийом до Спілки здійснюється на підставі письмової
заяви претендента з рекомендаціями 3 членів Спілки, котрі
перебувають у ній не менше 3 років, автобіографії, анкети
поданого зразка з переліком особистих краєзнавчих доробків.
Вступні документи подаються до первинного осередку Спілки,
а в разі його відсутності – до Правління місцевої чи
регіональної організації, звідки після позитивного розгляду за
поданням голови Правління регіональної організації
надсилаються до Президії Правління Спілки. У разі відсутності
регіональної організації вступні документи подаються до
Президії Правління Спілки.
Рішення про прийняття до Спілки нових членів ухвалюється
Президією Правління Спілки. Новим членам Спілки
вручається членський квиток встановленого зразка за підписом
Голови Спілки та членський значок.
3.5. Члени Спілки зобов’язані:
– дотримуватись єдиного Статуту Національної спілки
краєзнавців України та Положення про регіональну
організацію, розробленого у відповідності з вимогами цього
Статуту та затвердженого Президією Правління Спілки;

– брати активну участь у краєзнавчій роботі, в дослідженні й
популяризації природних та історико-культурних скарбів
рідного краю;
– сплачувати вступний та щорічні членські внески, розміри
яких визначаються рішенням Правління Спілки;
– підвищувати свою кваліфікацію з краєзнавства;
– широко пропагувати мету та завдання Спілки серед
населення;
– сприяти залученню до Спілки нових членів.
3.6. Члени Спілки мають право:
– обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;
– брати участь в обговоренні питань діяльності Спілки та
вносити свої пропозиції;
– брати участь у формуванні та реалізації всеукраїнських і
регіональних краєзнавчих програм;
– брати участь у підготовці та проведенні краєзнавчих
конференцій, симпозіумів, семінарів, екскурсій, експедицій,
творчих заходів тощо;
– публікуватись у виданнях Спілки, виступати в засобах
масової інформації з проблем краєзнавства;
– отримувати матеріальну допомогу від Спілки на проведення
краєзнавчих досліджень і соціальні потреби малозабезпечених
членів Спілки;
– бути рекомендованим для вступу до вищих навчальних
закладів, аспірантури та докторантури;
– за активну участь у проведенні краєзнавчих досліджень бути
відзначеними моральними та матеріальними стимулами. За
особливі заслуги в галузі краєзнавства бути удостоєними
відзнак Спілки, представленими до почесних звань, державних
і відомчих нагород України;
– член Спілки може мати статус як найманого працівника, так і
особи, яка не працює за наймом.
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3.4. Прийом до Спілки здійснюється на
підставі письмової заяви претендента з
рекомендаціями 3 членів Спілки, котрі
перебувають у ній не менше 3 років,
автобіографії, анкети поданого зразка з
переліком особистого краєзнавчого доробку.
Вступні документи подаються до первинного
осередку Спілки, а за його відсутності – до
Правління
місцевої
чи
регіональної
організації, звідки після позитивного розгляду
за поданням голови регіональної організації
надсилаються до Президії Спілки. За
відсутності регіональної організації вступні
документи подаються до Президії Спілки.
Рішення про прийняття до Спілки нових
членів
ухвалюється
Президією
або
Правлінням Спілки. Новим членам Спілки
вручається членський квиток встановленого
зразка за підписом Голови Спілки та
членський значок.
– дотримуватись вимог Закону України
«Про професійних творчих працівників та
творчі спілки», Статуту Національної спілки
краєзнавців
України,
Положення
про
регіональну організацію та Положення про
місцеву
організацію,
розроблених
у
відповідності з вимогами цього Статуту та
затвердженого Президією Спілки;
– брати активну участь у краєзнавчій роботі, в
дослідженні й популяризації природної та
історико-культурної спадщини рідного
краю;
– підвищувати кваліфікацію з краєзнавства;

– брати участь в обговоренні питань
діяльності Спілки та вносити пропозиції;
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3.7. Членство в Спілці може бути припинено в разі:
– добровільного виходу на підставі письмової заяви до
первинного осередку Спілки, а в разі його відсутності – до
Правління місцевої чи регіональної організації або
безпосередньо до Президії Правління Спілки;

доповнити
– порушення Статуту, або вчинення дій, що підривають
авторитет Спілки;
– несплати членських внесків протягом 2 років.
Рішення про припинення членства у Спілці ухвалюється
Президією Правління Спілки.

3.7. Припинення членства в Спілці.
3.7.1. Член Спілки має право в будь-який
час припинити своє членство у Спілці
шляхом подавши письмову заяву до
керівних органів місцевої чи регіональної
організації або безпосередньо до керівних
органів Спілки чи Голови Спілки. Членство
у Спілці припиняється з дня подання такої
заяви та не потребує додаткових рішень. З
цього
самого
дня
припиняється
перебування члена Спілки на будь-яких
виборних посадах у Спілці.
Дія цієї статті не поширюється на членів
Спілки, обраних на посади Голови Спілки
та заступника Голови Спілки, голови та
заступника голови регіональної чи місцевої
організації. Членство в Спілці зазначених
керівників припиняється з дня, наступного
за днем обрання нового керівника чи його
заступника.
3.7.2. За рішенням Президії або Правління
Спілки членство у Спілці може бути
припинено в разі:

виключити

ІV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ
4.1. Діяльність усіх структурних організацій Спілки
базується на таких основних принципах:
– суворого дотримання встановлених цим Статутом порядку й
періодичності обрання, звітності та переобрання спілчанських
органів і їхніх керівників на всіх рівнях;
– обов’язкового виконання всіма ланками Спілки рішень
органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту
НСКУ;
– права органів вищого рівня скасовувати рішення органів
нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту;
– чинності засідань керівних органів Спілки – за умови
присутності на них не менше половини членів відповідного
органу;
– у своїй діяльності спілчанські організації всіх рівнів і
первинні осередки керуються цим Статутом, програмами
Спілки, рішеннями статутних органів Спілки та положеннями
про власні регіональні структури, прийнятими відповідно до
вимог цього Статуту;
– рішення з’їздів Спілки, конференцій (зборів) територіальних
організацій, інших керівних органів усіх структурних ланок
Спілки, зборів первинних осередків Спілки ухвалюються
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цих
органів чи учасників зборів, крім випадків, які окремо
визначені цим Статутом;
– рішення приймаються шляхом відкритого або таємного
голосування за рішенням відповідного органу;
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– чинності засідань керівних органів Спілки –
за умови присутності на них не менше двох
третин членів відповідного органу;

– рішення з’їздів Спілки, конференцій
територіальних організацій, інших керівних
органів усіх структурних ланок Спілки, зборів
первинних осередків Спілки ухвалюються
простою більшістю голосів присутніх на
засіданні членів цих органів чи учасників
зборів, крім випадків, які окремо визначені
цим Статутом;
–
рішення
приймаються
відкритим
голосуванням за пропозицією відповідного
органу рішення можуть прийматись
таємним голосуванням;

_
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– головує на засіданні, зборах, якщо інше не передбачено
окремими рішеннями, голова відповідного органу або, за його
відсутності, один із його заступників. Прийняті постанови,
рішення, заяви, звернення, протокольні рішення тощо
оформляються відповідними документами;
– рішення про утворення регіональної та
місцевої організації Спілки, рішення про
затвердження змін і доповнень до Статуту
Спілки, Положення про регіональну
організацію, Положення про місцеву
організацію, а також рішення про зміни у
складі виборних органів оформляються
протоколом, невід’ємною частиною якого є
реєстр делегатів, в якому зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її
паспорта, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які
через
свої
релігійні
переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного
номера
облікової
картки
платника
податків, повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті про право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта). Дані про
особу засвідчуються її особистим підписом;

доповнити

– представники спілчанських органів вищого рівня мають
право брати участь у конференціях, зборах і засіданнях органів
нижчого рівня з правом дорадчого голосу;
– у разі, якщо органом Спілки ухвалюється рішення про
скликання конференції (зборів) організації нижчого рівня, цим
органом утворюється оргкомітет, рішення якого є
обов’язковими до виконання.
4.2. Основу Спілки складають первинні осередки, які
утворюються за виробничим чи територіальним принципом
або за місцем проживання. Первинні осередки в своїй
діяльності керуються єдиним Статутом Спілки та
положеннями про регіональні організації НСКУ. Первинний
осередок ставиться на облік у керівних органах місцевої
організації, а за її відсутності – регіональної.

4.2.1. Рішення про створення первинного осередку Спілки
приймається на загальних зборах громадян (не менше 3 осіб).
4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним органом
первинного осередку, визначають форми самоуправління,
вирішують всі питання своєї внутрішньої діяльності,
керуючись положеннями цього Статуту.
4.2.3. На загальних зборах відкритим голосуванням терміном
на 5 років обирається голова первинного осередку Спілки. При
необхідності, за наявності в первинному осередку більше 15
членів Спілки, загальними зборами терміном на 5 років
обирається Рада осередку в складі голови, його заступника та
скарбника, які працюють на громадських засадах.

4.2.4. Загальні збори первинного осередку обирають делегатів
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– у разі, якщо органом Спілки ухвалюється
рішення
про
скликання
конференції
організації нижчого рівня, цим органом
утворюється оргкомітет, рішення якого є
обов’язковими до виконання.
4.2. Основу Спілки складають первинні
осередки, які утворюються за виробничим
чи територіальним принципом або за
місцем проживання. Первинні осередки в
своїй діяльності керуються єдиним Статутом
Спілки та положеннями про регіональні й
місцеві організації НСКУ. Первинний
осередок ставиться на облік у керівних
органах місцевої організації, а за її відсутності
– регіональної.
4.2.1. Рішення про створення первинного
осередку Спілки приймається на загальних
зборах членів Спілки (не менше трьох осіб).
4.2.2. Загальні збори, які є вищим керівним
органом первинного осередку, визначають
форми самоуправління, вирішують усі
питання
своєї
внутрішньої
діяльності,
керуючись положеннями Статуту.
4.2.3. На загальних зборах відкритим
голосуванням обирається голова первинного
осередку Спілки на термін до п’яти років. За
наявності в первинному осередку понад 15
членів Спілки, загальними зборами на термін
до п’яти років обирається Рада осередку в
складі голови, його заступника, членів і
скарбника, які працюють на громадських
засадах.
4.2.4. Загальні збори первинного осередку

2‘ 2017 ___________________________________
на конференції місцевої, а в разі її відсутності – регіональної
організації Спілки.
4.3. Голова первинного осередку Спілки:
4.3.1. Організовує роботу первинного осередку, представляє
його в керівних органах Спілки, звітує перед первинним
осередком, розпоряджається його коштами.
4.3.2. Ознайомлює членів первинного осередку з документами
й рішеннями органів Спілки вищого рівня; організовує та
здійснює заходи Спілки відповідно до програмних завдань і
статутних вимог та рішень керівних органів Спілки.
4.3.3. Проводить збори первинного осередку, здійснює облік
членів Спілки.
4.3.4. Форми роботи первинного осередку, плани діяльності, в
частині, що не стосуються виконання рішень органів вищого
рівня, визначаються загальними зборами первинного осередку.
4.3.5. Якщо первинний осередок не дотримується Статуту
Спілки, його діяльність може бути припинена за рішенням
територіальної організації або керівними органами Спілки.
Первинний осередок має право оскаржити це рішення
протягом 10 днів до керівного органу Спілки вищого рівня.
Заява про оскарження має бути розглянута протягом місяця.
4.4. Первинні осередки організовують діяльність місцевих
краєзнавців за напрямами:
– дослідження і популяризація природних та історикокультурних надбань рідного краю;
– здійснення шефства над окремими пам’ятками природи,
історії та культури;
– вивчення місцевих народних промислів, традицій, свят та
обрядів, мовних особливостей, топоніміки;
– фіксація зразків пісенно-поетичної спадщини та фольклору
даної місцевості;
– створення природно-географічних та історичних описів;
– запис спогадів очевидців і ведення хронології історичних
подій;
– збирання матеріалів для поповнення експозицій місцевих
краєзнавчих музеїв і виставок тощо.
4.5. Первинні осередки Спілки об’єднуються в місцеві
організації. Вищим керівним органом місцевої організації є
конференція, що скликається не менше одного разу на три
роки. Позачергові конференції можуть скликатися за
ініціативою їх правлінь або на вимогу не менше однієї третини
первинних осередків. Конференція вважається правочинною
при наявності на ній не менше двох третин від загальної
кількості обраних делегатів.

4.6. Конференції місцевих організацій:
– заслуховують та затверджують звіт Правління і Ревізійної
комісії, обирають прямим голосуванням Правління та
Ревізійну комісію терміном на три роки;
доповнити
доповнити
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обирають делегатів на конференції місцевої, а
за її відсутності – регіональної організації
Спілки.

4.3.2.
Ознайомлює
членів
первинного
осередку з документами й рішеннями органів
Спілки вищого рівня; організовує та здійснює
заходи Спілки відповідно до програмних
завдань і статутних вимог та рішень керівних
органів Спілки.
4.3.4. Форми роботи первинного осередку,
плани діяльності, в частині, що не стосуються
виконання рішень органів вищого рівня,
визначаються загальними зборами первинного
осередку.
виключити

–
фіксація
зразків
народнопоетичної
спадщини даної місцевості;

4.5.
Первинні
осередки
Спілки
об’єднуються в місцеві організації. Вищим
керівним органом місцевої організації є
конференція, що скликається не рідше одного
разу
на
п’ять
роки.
Позачергова
конференція може скликатися за ініціативою
Правління місцевої організації або за
вимогою не менше однієї третини первинних
осередків.
Конференція
вважається
правочинною за наявності на ній не менше
двох третин від загальної кількості обраних
делегатів.
4.6. Конференція місцевої організації:
– заслуховує та затверджує звіти Правління і
Ревізійної комісії;
– затверджує Положення про місцеву
організацію, вносить до нього зміни;
– обирає голову місцевої організації,
Правління, голову та членів Ревізійної
комісії на термін до п’яти років;

_

_________________________ 2‘ 2017

доповнити

– визначають першочергові заходи по розробці та реалізації
місцевих краєзнавчих програм, вносять свої пропозиції по
розробці
та
виконанню
регіональних,
обласних
і
всеукраїнських краєзнавчих програм;
– приймають рішення простою більшістю присутніх делегатів.
4.7. Правління місцевої організації:
– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників,
відповідального секретаря та членів;
– затверджує склад громадських комісій;
– організовує виконання рішень конференції місцевої
організації;
– вносить свої пропозиції на розгляд конференції місцевої
організації;
– приймає рішення простою більшістю голосів членів
Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості.
4.8. Засідання Правління місцевих організацій Спілки
скликаються в разі необхідності, але не рідше одного разу на
рік.

4.9. Президія Правління місцевої організації Спілки:
– координує діяльність первинних осередків Спілки, сприяє
державним органам і громадським організаціям в розробці
проблем краєзнавства, розробляє та затверджує плани роботи,
річні фінансові кошториси, вирішує питання морального та
матеріального заохочення членів Спілки, створює і спрямовує
діяльність госпрозрахункових установ та організацій,
створених при місцевих організаціях.
4.10. Ревізійна комісія місцевої організації:
– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників і
секретаря;
– здійснює не рідше одного разу на рік перевірку фінансовогосподарської діяльності Правління місцевої організації тощо;
– члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до
складу Правління.

Місцеві організації в своїй діяльності керуються Статутом
Спілки та Положенням про регіональну організацію. Діють
без статусу юридичної особи. Легалізуються шляхом
письмового повідомлення.
4.11. Місцеві організації об’єднуються в регіональну
організацію Спілки. Вищим керівним органом регіональної
організації є конференція, що скликається один раз на три
роки. Позачергова конференція може бути скликана за
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– обирає за поданням голови місцевої
організації, зі складу Правління, Президію
місцевої організації у складі голови
місцевої організації, його заступників,
відповідального секретаря та членів на
термін до п’яти років;
– визначає першочергові заходи з розробки
та реалізації місцевих краєзнавчих програм,
вносить свої пропозиції з розробки та
виконання регіональних і всеукраїнських
краєзнавчих програм;
– приймає рішення простою більшістю
присутніх делегатів.
4.7. Керівним органом місцевої організації
між конференціями є Правління, яке:
виключити

– подає пропозиції на розгляд конференції
місцевої організації;

4.8. Правління місцевої організації Спілки
скликається за необхідності, але не рідше
одного разу на рік. У період між засіданнями
Правління діяльністю місцевої організації
керує Президія, яка збирається на
засідання за необхідності, але не рідше
одного разу на рік, і голова місцевої
організації.
4.9. Президія місцевої організації:

– обирає зі свого складу заступника голови
комісії та секретаря;
– здійснює не рідше одного разу на рік
перевірку фінансово-господарської діяльності,
ведення діловодства Правлінням місцевої
організації;
– члени Ревізійної комісії до Правління
місцевої організації не входять, але мають
право брати участь у засіданнях Правління
місцевої організації з правом дорадчого
голосу.
виключити
4.11. Місцеві організації та, за відсутності
місцевих організацій, первинні осередки
об’єднуються в регіональну організацію
Спілки.
Вищим
керівним
органом

2‘ 2017 ___________________________________
ініціативою Правління регіональної організації або за вимогою
не менше однієї третини місцевих організацій. Конференція
вважається правомочною при наявності на ній не менше двох
третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.12. Конференція регіональної організації:
– заслуховує та затверджує звіти Правління і Ревізійної комісії,
терміном на 3 роки обирає прямим голосуванням Правління та
Ревізійну комісію;
доповнити
доповнити

доповнити

– визначає першочергові завдання по розвитку краєзнавства в
регіоні;
– затверджує регіональні краєзнавчі програми та вносить свої
пропозиції по розробці та реалізації всеукраїнських
краєзнавчих програм;
– приймає рішення простою більшістю присутніх делегатів.
4.13. Правління регіональної організації:
– обирає Президію у складі голови Правління, його заступників,
відповідального секретаря та членів;
доповнити

доповнити
– затверджує штатних працівників, самостійно визначає
форми, системи та розміри оплати їхньої праці;
– організовує виконання рішень конференції регіональної
організації;
– розробляє пропозиції до регіональних і всеукраїнських
краєзнавчих програм і проводить роботу по їх реалізації;
– заслуховує звіти Президії;
– затверджує зразки печаток, штампів, атрибутику
символіку;
– затверджує свій бюджет, балансовий звіт і кошторис;

регіональної організації є конференція, що
скликається не рідше одного разу на п’ять
років. Позачергова конференція може бути
скликана
за
ініціативою
Правління
регіональної організації або за вимогою не
менше однієї третини місцевих організацій та,
за
відсутності
місцевих
організацій,
первинних
осередків.
Конференція
вважається правочинною за присутності не
менше двох третин від загальної кількості
обраних делегатів.
– заслуховує та затверджує звіти Правління і
Ревізійної комісії;
– затверджує Положення про регіональну
організацію, вносить до нього зміни;
– обирає голову регіональної організації,
Правління, голову та членів Ревізійної
комісії на термін до п’яти років;
– обирає за поданням голови регіональної
організації, зі складу Правління, Президію
регіональної організації у складі голови
регіональної організації, його заступників,
відповідального секретаря та членів на
термін до п’яти років;
– затверджує регіональні краєзнавчі програми
та подає пропозиції з розробки та реалізації
всеукраїнських краєзнавчих програм;
4.13. Керівним органом регіональної
організації
між
конференціями
є
Правління, яке:
виключити
–
здійснює
попередній
розгляд
і
обговорення
всіх
питань,
що
розглядаються конференцією;
– скликає конференцію регіональної
організації, встановлює місце й час її
проведення, норму представництва та
програму роботи;

– розробляє пропозиції до регіональних і
всеукраїнських краєзнавчих
програм
і
проводить роботу з їх реалізації;

та
– подає пропозиції в установленому
порядку про представлення краєзнавців,
які мають значні досягнення в краєзнавчій
сфері, до почесних звань, державних
нагород,
відомчих
відзнак,
відзнак
Національної спілки краєзнавців України;

доповнити
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_

_________________________ 2‘ 2017

доповнити
– приймає рішення простою більшістю голосів членів
Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості;
4.14. Правління регіональної організації Спілки скликається в
разі необхідності, але не рідше два рази на рік.

4.15. Президія Правління регіональної організації:
– спрямовує та координує діяльність місцевих організацій і
первинних осередків Спілки;
– здійснює науково-методичне забезпечення роботи місцевих
організацій і первинних осередків;
– пропагує передовий досвід краєзнавчої роботи;
– розглядає та вирішує поточні питання, в тому числі пов’язані
з матеріальним заохоченням членів Спілки;
– вносить на розгляд Правління регіональної організації свої
пропозиції з усіх питань, пов’язаних із діяльністю Спілки;

– приймає рішення про нагородження
щорічними іменними преміями та іншими
відзнаками регіональної організації;
– приймає рішення простою більшістю голосів
членів Правління за присутності не менше
двох третин від загальної кількості;
4.14. Правління регіональної організації
Спілки скликається в разі необхідності, але не
рідше одного разу на рік. У період між
засіданнями
Правління
діяльністю
регіональної організації керує Президія,
яка збирається на засідання в разі
необхідності, але не рідше одного разу на
рік, і голова регіональної організації.
4.15. Президія регіональної організації:

– подає на розгляд Правління регіональної
організації свої пропозиції з усіх питань,
пов’язаних із діяльністю Спілки;

– організує видавничу діяльність;
– дає рекомендації окремим краєзнавцям для вступу до вищих
навчальних закладів, аспірантури та докторантури.
– подає пропозиції в установленому
порядку про представлення краєзнавців,
які мають значні досягнення в краєзнавчій
сфері, до почесних звань, державних
нагород,
відомчих
відзнак,
відзнак
Національної спілки краєзнавців України;
– приймає рішення про нагородження
щорічними іменними преміями та іншими
відзнаками регіональної організації;
– приймає рішення простою більшістю
голосів членів Президії в присутності не
менше двох третин від загальної кількості;

доповнити

доповнити
доповнити
4.16. Ревізійна комісія регіональної організації:
– обирає зі свого складу голову комісії, його заступників і
секретаря;
– здійснює не менше одного разу на рік перевірку фінансовогосподарської діяльності, ведення діловодства Правлінням
регіональної організації;
– члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до
складу Правління регіональної організації.

4.17. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд, делегати
якого обираються на конференціях регіональних організацій.
Він скликається один раз на п’ять років. Рішення про
скликання чергового з’їзду приймає Правління Спілки.
Відповідно до рішення Правління Спілки, а також на вимогу не
менше однієї третини регіональних організацій може бути
скликаний позачерговий з’їзд Спілки.
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– обирає зі свого складу заступника голови
комісії та секретаря;
– здійснює не рідше одного разу на рік
перевірку фінансово-господарської діяльності,
ведення діловодства Правлінням регіональної
організації;
– члени Ревізійної комісії до Правління
регіональної організації не входять, але
мають право брати участь у засіданнях
Правління регіональної організації з
правом дорадчого голосу.
4.17. Вищим керівним органом Спілки є
з’їзд, делегати якого обираються на
конференціях регіональних організацій. Він
скликається не рідше одного разу на п’ять
років. Рішення про скликання чергового з’їзду
приймає Правління Спілки.

2‘ 2017 ___________________________________
З’їзд вважається правомочним при наявності на ньому не
менше двох третин від загальної кількості обраних делегатів.
4.18. З’їзд Спілки:
– заслуховує та затверджує звіт Правління та Ревізійної
комісії;
– затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни та
доповнення;
– обирає Голову Спілки, голову та членів Ревізійної комісії,
затверджує Правління, за поданням Голови Спілки – Президію
Правління Спілки у складі Голови Спілки, його заступників,
відповідального секретаря та членів терміном на 5 років;

доповнити

доповнити
– розглядає найважливіші питання діяльності Спілки,
краєзнавчого руху, визначає її пріоритетні напрями;
– приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Спілки.
Рішення з’їзду приймаються простою більшістю присутніх
делегатів.
4.19. Керівним органом Спілки між з’їздами є Правління,
котре:
– контролює виконання рішень з’їзду та дотримання Статуту;
– здійснює попередній розгляд і обговорення всіх питань, що
розглядаються з’їздом;
– скликає з’їзд Спілки, встановлює місце й час його
проведення, норму представництва та програму роботи;
– у разі потреби може виводити зі свого складу членів і
вводити нових із наступним затвердженням їх на з’їзді, однак
не більше як третину стосовно до загальної кількості обраних
на ньому;
– визначає чергові завдання, формує перспективні й поточні
програми розвитку та діяльності Спілки;
– затверджує керівників підприємств та організацій,
заснованих Спілкою на правах юридичної особи з метою
реалізації статутних завдань;
– приймає рішення простою більшістю голосів членів
Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості;
– затверджує кошторис Спілки;
– вносить зміни та доповнення до Статуту, які затверджує
наступний з’їзд Спілки.
доповнити

4.20. Правління скликається в разі необхідності, але не рідше
одного разу на рік.
4.21. У період між засіданнями Правління повсякденною
діяльністю Спілки керує Президія, яка збирається на засідання
в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, і
Голова Спілки.
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З’їзд вважається правочинним за наявності
на ньому не менше двох третин від загальної
кількості обраних делегатів.
– заслуховує та затверджує звіти Правління та
Ревізійної комісії;
– затверджує Статут Спілки, вносить до нього
зміни;
– обирає на термін до п’яти років Голову
Спілки та Правління, до складу якого
входять голови регіональних організацій
Спілки та відомі краєзнавці. У період між
з’їздами новообрані голови регіональних
організацій стають членами Правління
Спілки
замість
переобраних
голів
регіональних організацій;
– обирає за поданням Голови Спілки, зі
складу Правління, Президію Спілки у
складі Голови Спілки, його заступників,
відповідального секретаря та членів на
термін до п’яти років;
– обирає голову та членів Ревізійної комісії
на термін до п’яти років;

4.19. Керівним органом Спілки між з’їздами
є Правління, яке:
– здійснює попередній розгляд і обговорення
питань, що розглядаються з’їздом;
– може виводити зі складу Правління та
Президії Спілки членів, які не брали участі
в роботі керівних органів протягом двох
років;

– приймає рішення простою більшістю голосів
членів Правління за присутності не менше
двох третин від загальної кількості;
– вносить зміни до Статуту, які затверджує
наступний з’їзд Спілки.
– подає пропозиції в установленому
порядку про представлення краєзнавців,
які мають значні досягнення в краєзнавчій
сфері, до почесних звань, державних
нагород і відомчих відзнак;
4.20. Правління скликається за необхідності,
але не рідше одного разу на рік.
4.21. У період між засіданнями Правління
діяльністю Спілки керує Президія, яка
збирається на засідання в разі необхідності,
але не менше чотирьох разів на рік, і Голова
Спілки.

_

_________________________ 2‘ 2017

4.22. Президія Правління Спілки:
– розробляє програми та плани діяльності Правління,
спрямовує й організовує роботу комісій, здійснює виконання
рішень і рекомендацій вищого керівного органу (з’їзду) та
Правління;
– аналізує та пропагує досвід роботи краєзнавчих організацій;
– організує науково-методичну діяльність;
– розробляє й затверджує річні фінансові плани, кошторис
надходжень і видатків, здійснює контроль за їх виконанням;
– визначає розміри одноразового вступного та щорічних
членських внесків, рекомендує їх до затвердження на засіданні
Правління;
– розпоряджається коштами та матеріальними засобами, звітує
про їх реалізацію перед Правлінням Спілки;
– приймає рішення про створення госпрозрахункових установ
та організацій і спрямовує їх діяльність;
– затверджує зразки печатки, атрибутики, символіки;
– представляє Спілку у взаємовідносинах із державними та
громадськими організаціями й окремими громадянами
України;
– приймає за поданням комісії по преміях рішення про
нагородження щорічними іменними преміями імені Дмитра
Яворницького та іншими відзнаками Спілки;
– входить із пропозиціями в установленому порядку про
представлення до почесних звань, державних нагород і
відомчих відзнак краєзнавців, які мають значні досягнення в
краєзнавчій сфері;
– інформує членів Правління, а також регіональні організації
Спілки про свої рішення та інші аспекти краєзнавчого руху в
Україні;
– затверджує відповідні положення з тих чи інших питань
роботи організацій, установ і підприємств Спілки;
– затверджує структуру штатного апарату Спілки;
– затверджує головного редактора свого друкованого органу –
журналу «Краєзнавство» та інших видань;
– приймає рішення простою більшістю голосів членів Президії
Правління в присутності не менше двох третин від загальної
кількості;
– вирішує інші поточні питання, що стосуються роботи Спілки.
4.23. Голова Спілки:
– виконує свої службові обов’язки на штатній основі;
– приймає на роботу та звільняє штатних працівників апарату
Спілки;
– веде засідання Правління та Президії Правління Спілки,
підписує їхні рішення;
– представляє Спілку без доручення у відносинах із
державними органами, організаціями, іншими особами;
– має право підпису та затверджує його печаткою Спілки;
– підписує членські квитки та посвідчення членам Спілки,
членам Правління, Ревізійної комісії та штатному апарату;
– підписує відзнаки Спілки;
– відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди,
здійснює інші правочини;
– видає накази, розпорядження та доручення, які є
обов’язковими
для
всіх
співробітників
Спілки,
є
розпорядником коштів і майна Спілки;
– керує роботою Спілки та вирішує всі питання, які не
віднесені до виключної компетенції з’їзду та Правління або

33

4.22. Президія Спілки:

– організовує науково-методичну діяльність;

– приймає рішення про нагородження
щорічними іменними преміями та іншими
відзнаками Спілки;
– подає пропозиції в установленому порядку
про представлення до почесних звань,
державних нагород і відомчих відзнак
краєзнавців, які мають значні досягнення в
краєзнавчій сфері;

– затверджує відповідні положення з питань
роботи організацій, установ і підприємств
Спілки;
– затверджує головного редактора та членів
редколегії свого друкованого органу –
журналу «Краєзнавство» та інших видань;
– приймає рішення простою більшістю голосів
членів Президії за присутності не менше двох
третин від загальної кількості;

– веде засідання Правління та Президії
Спілки, підписує їхні рішення;

– керує роботою Спілки та вирішує всі
питання, які не належать до виключної

2‘ 2017 ___________________________________
Президії Правління Спілки;
– здійснює контроль за виконанням рішень з’їзду та Правління
Спілки;
– приймає рішення, пов’язані з керуванням діяльністю
створених Спілкою установ і організацій та заснованих
підприємств, використанням і розпорядженням їх майном;
– організовує контроль за їх діяльністю з залученням Ревізійної
комісії Спілки або спеціалізованих підприємств чи
компетентних спеціалістів;
– приймає на роботу, звільняє, відсторонює від роботи
керівників створених Спілкою установ і організацій та
заснованих підприємств, укладає з ними контракти, трудові
договори, визначає та затверджує їхні обов’язки;
– організовує надання юридичної допомоги організаціям і
окремим членам Спілки;
– організовує роботу по наданню членам Спілки матеріальної,
медичної та іншої соціально-побутової допомоги;
– організовує розробку нормативних документів і методичних
матеріалів Спілки;
– організовує проведення з’їздів, засідань Правління, Президії
Правління та інших організаційних заходів;
– представляє Спілку в судових органах;
– розглядає інші поточні питання діяльності Спілки і приймає
по них рішення;
– здійснює інші дії в межах своїх повноважень.
У разі тимчасової відсутності Голови Спілки, він може
передати частину своїх повноважень (за згодою Президії
Правління) одному з заступників.
Президія Правління Спілки може виносити питання обрання
виконувача обов’язків Голови Спілки на засідання Правління
Спілки.
Повноваження
Голови
Спілки
можуть
припинитися
достроково в разі його відставки, неможливості виконувати
свої обов’язки за станом здоров’я або смерті.
Питання про дострокове припинення повноважень Голови
Спілки може бути поставлене на розгляд Правління за
вимогою не менше ніж третини регіональних організацій.
На період до наступного з’їзду обраний виконувач обов’язків
Голови Спілки має повні юридичні права та обов’язки Голови,
згідно положень даного Статуту.
Відставка Голови Спілки не тягне за собою відставку всього
складу Правління.
Відставка Голови Спілки не тягне за собою виключення його з
членів Правління.
4.24. Діяльність по організації краєзнавчого руху, його
окремих напрямів ведуть комісії Правління, які звітують перед
Правлінням і його Президією.
4.25. Склад комісій із числа провідних науковців, спеціалістів і
краєзнавців затверджується Президією Правління Спілки.
4.26. Комісії вивчають та узагальнюють досвід роботи
краєзнавчих організацій, розробляють методичні рекомендації,
програми і проводять науково-методичні конференції,
публікують їх матеріали, взаємодіють із профільними
науковими, громадськими й державними організаціями в країні
та за кордоном.
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компетенції з’їзду та Правління або Президії
Спілки;
– здійснює контроль за виконанням рішень
з’їзду, Правління та Президії Спілки;

– організовує роботу з надання членам Спілки
матеріальної, соціально-побутової допомоги;
– організовує проведення з’їздів, засідань
Правління, Президії та інших організаційних
заходів;
– розглядає інші поточні питання діяльності
Спілки і приймає з них рішення;
За тимчасової відсутності Голова Спілки
може передати частину своїх повноважень (за
згодою Президії) одному з заступників.
Президія Спілки може виносити питання
обрання виконувача обов’язків Голови Спілки
на засідання Правління Спілки.

На період до наступного з’їзду обраний
виконувач обов’язків Голови Спілки має повні
юридичні права та обов’язки Голови, згідно з
положеннями Статуту.
Відставка Голови Спілки не тягне за собою
відставки всього складу Правління.
Відставка Голови Спілки не тягне за собою
вилучення його з членів Правління.
4.24.
Діяльність
щодо
організації
краєзнавчого руху, його окремих напрямів
здійснюють комісії Правління, секції та
творчі об’єднання, які звітують перед
Правлінням і Президією.
4.25. Склад комісій із числа провідних
науковців,
спеціалістів
і
краєзнавців
затверджується Правлінням або Президією
Спілки.

_

_________________________ 2‘ 2017

4.27. Із метою поглибленого дослідження проблем
краєзнавства, питань його методології та методики при
Правлінні Спілки працює на громадських засадах Інститут
краєзнавства зі своєю Вченою Радою. Для роботи в ньому
залучаються провідні фахівці з різних галузей знань.
Результати досліджень Інституту публікуються на
сторінках друкованого органу Спілки. За рішенням Вченої Ради
Інститут щорічно видає збірник праць, присвячений
актуальним питанням історії, теорії і практики
краєзнавства.
4.28. Вищим контролюючим органом Спілки є Ревізійна
комісія, яка затверджується з’їздом на 5 років у складі 5 осіб і
звітує перед ним про свою діяльність.
Ревізійна комісія:
– діє у відповідності з Положенням про неї, затвердженим
з’їздом;
– обирає зі свого складу заступника голови комісії та
секретаря;
– здійснює не рідше двох разів на рік перевірки фінансовогосподарської діяльності Спілки, ведення діловодства та
діяльності створених Спілкою підприємств;
– залучає до проведення перевірок висококваліфікованих
спеціалістів;
– розглядає заяви та скарги членів Спілки, у разі необхідності –
конфліктні ситуації в регіональних, місцевих організаціях і
первинних осередках, дотримання членами Спілки положень
Статуту та Кодексу професійної етики краєзнавця, стан роботи
з листами спілчан;
– контролює правильність витрат коштів Спілки та
регіональних організацій, а також підприємств, установ і
організацій, заснованих Спілкою;
– вносить на розгляд керівних органів Спілки наслідки ревізії,
а також свої пропозиції по усуненню виявлених недоліків.
4.29. Члени Ревізійної комісії до Правління Спілки не входять,
але мають право брати участь у засіданнях виборних і робочих
органів Спілки з правом дорадчого голосу.

виключити

4.27. Вищим контролюючим органом
Спілки
є
Ревізійна
комісія,
яка
затверджується з’їздом на термін до п’яти
років у складі 5 осіб і звітує перед ним про
свою діяльність.
– діє відповідно до Положення про неї,
затвердженим з’їздом;
– здійснює не рідше одного разу на рік
перевірки фінансово-господарської діяльності
Спілки, ведення діловодства та діяльності
створених Спілкою підприємств;
– розглядає заяви та скарги членів Спілки, за
необхідності – конфліктні ситуації в
регіональних,
місцевих
організаціях
і
первинних осередках, дотримання членами
Спілки положень Статуту та Кодексу
професійної етики краєзнавця, стан роботи з
листами спілчан;
– контролює правильність витрат коштів
Спілки, регіональних і місцевих організацій, а
також підприємств, установ і організацій,
заснованих Спілкою;
– подає на розгляд керівних органів Спілки
наслідки ревізії, а також свої пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків.
4.28. Члени Ревізійної комісії до Правління
Спілки не належать, але мають право брати
участь у засіданнях Правління Спілки з
правом дорадчого голосу.

V. МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ
5.1. Спілка є неприбутковою організацією. Спілка може мати у
власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її
статутної діяльності.
Спілка набуває прав власності на кошти та інше майно,
передане їй членами або державою, набуте від вступних і
членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств,
установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок
власних коштів чи на інших підставах, не заборонених
законом.
Спілка також має право на майно та кошти, придбані в
результаті господарської та іншої (комерційної) діяльності,
створених нею госпрозрахункових установ та організацій,
заснованих підприємств.
Доходи
(прибутки)
Спілки
використовуються
виключно
для
фінансування видатків на її утримання,

доповнити
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реалізації мети, статутних завдань і
напрямів діяльності.
Забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків)
або
їх
частини
серед
засновників (учасників), членів Спілки,
працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб.

доповнити

5.2. Кошти Спілки утворюються за рахунок:
– вступних і щорічних внесків членів Спілки;
– добровільних грошових і матеріальних внесків фізичних і
юридичних осіб, у тому числі іноземних;
– відрахувань від господарської, в т. ч. зовнішньоекономічної
та іншої діяльності створених госпрозрахункових установ та
організацій, заснованих підприємств, що спрямовуються на
виконання статутних цілей Спілки;
– фінансування з Державного бюджету України.
5.3. Спілка, створені нею установи та організації зобов’язані
вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну
звітність, реєструватись в органах державної податкової
інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку та
розмірах, передбачених законодавством.
5.4. Спілка не відповідає по зобов’язаннях своїх членів, а
члени не відповідають по зобов’язаннях Спілки.

VІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ
ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ
6.1. Спілка є юридичною особою, укладає від свого імені
угоди, купує та реалізує майно, має свій баланс і рахунки в
банківських установах, круглі печатки, штампи, власну
символіку, бланки з власним найменуванням, зразки яких
затверджуються Президією Правління Спілки та реєструються
в установленому законом порядку.
6.2. Регіональні організації Спілки в разі їх реєстрації в
установленому порядку набувають права юридичної особи. У
своїй діяльності вони керуються єдиним Статутом Спілки та
власними положеннями, які приймаються їх вищими
керівними органами та затверджуються Президією Правління
Спілки.

6.1. Спілка є юридичною особою, укладає від
свого імені угоди, купує та реалізує майно,
має свій баланс і рахунки в банківських
установах, круглі печатки, штампи, власну
символіку, бланки з власним найменуванням,
зразки яких затверджуються Президією або
Правлінням Спілки та реєструються в
установленому законом порядку.
6.2. Регіональні та місцеві організації Спілки
з моменту їх реєстрації в установленому
порядку набувають статусу юридичної особи.
У своїй діяльності вони керуються єдиним
Статутом Спілки та власними положеннями,
які приймаються їх вищими керівними
органами та затверджуються Президією
Спілки.

6.3. Спілка може:
– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати
майнові та немайнові права;
– представляти та захищати свої законні інтереси та законні
інтереси своїх членів у державних органах і громадських
організаціях;
– проводити масові заходи (збори, мітинги тощо), надавати
ідейну, організаційну та матеріальну підтримку іншим
об’єднанням громадян;
– одержувати від органів державної влади й управління та
органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
реалізації своєї мети і завдань;
– розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
– засновувати засоби масової інформації;
– залучатись до підготовки законопроектів, розроблення
загальнодержавних
програм
національно-культурного
розвитку, інших соціально важливих культурологічних і
соціально-політичних заходів;
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– створювати на правах юридичної особи підпорядковані їй
госпрозрахункові підприємства та організації, в т.ч. –
Краєзнавчий фонд України (з метою накопичення краєзнавчих
матеріалів і коштів, соціального захисту членів Спілки,
фінансування важливих краєзнавчих проектів, підтримки
аматорського руху і т. д.), положення про які розробляються і
затверджуються Правлінням.

соціально-політичних заходів;
– створювати на правах юридичної особи
підпорядковані
їй
госпрозрахункові
підприємства та організації, в т.ч. –
Краєзнавчий фонд України (з метою
накопичення краєзнавчих матеріалів і коштів,
соціального
захисту
членів
Спілки,
фінансування важливих краєзнавчих проектів,
підтримки аматорського руху і т. д.),
положення про які розробляються і
затверджуються Президією або Правлінням
Спілки.

VП. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
7.1. Діяльність Спілки може бути припинено шляхом її
реорганізації або ліквідації.
7.2. Реорганізація Спілки може здійснюватись за рішенням
з’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше трьох
четвертих від усіх обраних делегатів.
7.3. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням з’їзду, якщо
за таке рішення проголосувало не менше трьох четвертих від
усіх обраних делегатів, або за рішенням суду. В разі ліквідації
створюється ліквідаційна комісія.
7.4. Кошти та інше майно Спілки в разі її ліквідації не можуть
перерозподілятися між її членами і використовуються для
виконання статутних завдань, на благодійні цілі, передаються
неприбутковим організаціям профільного напряму діяльності
або зараховуються в дохід місцевого чи державного бюджету.

доповнити

7.1. Діяльність Спілки може бути припинено
шляхом її реорганізації (злиття, поділу,
приєднання, перетворення) або ліквідації.

7.4. Кошти та інше майно Спілки у випадку
припинення
діяльності
не
можуть
перерозподілятися
між
її
членами
і
передаються
одній
або
кільком
неприбутковим організаціям відповідного
виду або зараховуються до доходу місцевого
чи державного бюджету.
7.5. Діяльність Спілки, її регіональних і
місцевих організацій припиняється у
порядку, встановленому Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань».

Делегати з’їзду одноголосно проголосували за нову редакцію Статуту Національної спілки
краєзнавців України.

Також одноголосно делегати VI з’їзду Національної
спілки краєзнавців України
переобрали Головою НСКУ
РЕЄНТА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА
Член-кореспондент
НАН
України,
заступник
директора з наукової роботи Інституту історії України
НАН України, зав. відділу історії України ХІХ – початку
ХХ ст., доктор історичних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки.
Знаний дослідник історії України, Олександр Петрович
Реєнт вніс вагомий внесок у вивчення краєзнавства
України ХІХ-ХХ ст.
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Народився 10 травня 1949 р. у с. Дяківці Літинського району на Вінниччині.
У 1975 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького
(Національній педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).
Невдовзі Олександр Реєнт – аспірант Інституту історії АН УРСР (1977-1980), молодший
науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії Великої Жовтневої
соціалістичної революції і громадянської війни.
У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Робітничий клас радянської України на
завершальному етапі громадянської війни (1920)», у 1994 р. – докторську «Робітники
України в 1917-1920 рр. (соціально-політичні та економічні зміни)». З 1994 р. – заступник
директора з наукової роботи, з 1999 р. – завідувач відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст.
Інституту історії України НАН України.
У колі наукових інтересів – проблеми теорії та методології історичної науки,
історіографії, націогенезу і державотворення, соціально-економічного та політичного життя,
національно-визвольних і суспільно-політичних рухів у ХІХ-ХХ ст., історії церкви. Автор
понад 600 наукових публікацій, у тому числі близько 40 індивідуальних і колективних
монографій, енциклопедично-довідкових видань, 10 підручників та посібників.
Підготував понад 30 кандидатів та докторів наук. Член спеціалізованих вчених рад із
захисту дисертацій Інституту історії України НАН України та Донецького національного
університету. Голова Експертної ради з історичних наук (1997-2001) та член президії ВАК
України (2009-2011), член ДАК Міністерства освіти і науки України (2004-2009). Ініціатор
науково-методологічного проекту «Україна Соборна», голова однойменного збірника
наукових статей. Олександр Петрович з 2005 р. – завідувач кафедри всесвітньої історії та
методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.
Г. Сковороди, з 1999 р. – почесний професор Ізмаїльського державного педагогічного
університету, з 2011 р. – почесний доктор Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету ім. Г. Сковороди та почесний професор Кам’янець-Подільського
національного університету. Член редакційних рад і редколегій провідних наукових
періодичних видань і збірників («Український історичний журнал», «Проблеми історії
України ХІХ – поч. ХХ ст.», «Історичний журнал», «Ucrainica Polonica», «Історія України:
маловідомі імена, події, факти», «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та
методики», «Український історичний збірник»), кількох міждисциплінарних журналів.
Проводить роботу також у Малій академії наук.
Нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, почесними грамотами Кабінету
Міністрів та Верховної Ради України, відзнаками НАН України.
З дружиною Валентиною Іванівною навчалися на одному факультеті. Виховали двох
доньок. Наталія – доктор філологічний наук, професор, Олена – кандидат юридичних наук.
Має двох онучок та онука.

Голова НСКУ Реєнт О. П.
з лауреатами премії Д. Яворницького 2016 р. –
Панченком О. І. і Сигидином М. В.

Голова НСКУ Реєнт О. П. на засідання Президії
Правління під час проведення науково-краєзнавчої
експедиції по Миколаївщині. 2016 р.
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Делегати VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України одноголосно обрали голову
та членів Ревізійної комісії, а також новий склад Правління та Президії Спілки.
СКЛАД ПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
обраний VI з’їздом 23 січня 2017
голова НСКУ
РЕЄНТ Олександр Петрович – заступник директора Інституту історії України НАН
України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України
НАН України.
заступники голови НСКУ
КОЦУР Віктор Петрович – ректор Державного вищого навчального закладу «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна – старший науковий співробітник відділу історії
України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України.
УДОД Олександр Андрійович – завідувач відділу української історіографії Інституту
історії України НАН України.
відповідальний секретар НСКУ
ДМИТРУК Володимир Іванович – старший науковий співробітник відділу історичної
регіоналістики Інституту історії України НАН України.
члени Президії НСКУ
АНДРУСИШИН Богдан Іванович – декан факультету політології та права
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
БАЖАН Олег Григорович – старший науковий співробітник відділу історичної
регіоналістики Інституту історії України НАН України.
ГАЛЬЧАК Сергій Дмитрович – професор кафедри журналістики, реклами та зв’язків з
громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, голова Вінницької обласної організації НСКУ.
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович – доцент кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської міської
організації НСКУ.
ГУРЖІЙ Олександр Іванович – головний науковий співробітник відділу історії України
середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України.
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович – завідувач відділу історії України другої половини
XX ст. Інституту історії України НАН України.
ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович – професор кафедри історії України Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
КОВАЛЕНКО Олександр Борисович – директор Навчально-наукового інституту історії,
етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, голова Чернігівської обласної організації
НСКУ.
КОСИЛО Михайло Юрійович – директор Івано-Франківського обласного державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, голова Івано-Франківської обласної
організації НСКУ.
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КОТ Сергій Іванович – керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини
України Інституту історії України НАН України.
МЕЛЬНИЧЕНКО Василь Миколайович – професор кафедри археології та спеціальних
галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького, голова Черкаської обласної організації НСКУ.
МИЛЬКО Володимир Іванович – науковий співробітник відділу історії України ХІХ –
початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України.
НЕСТУЛЯ Олексій Олексійович – ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», голова Полтавської обласної організації НСКУ.
ОМЕЛЬЧЕНКО Дмитро Григорович – заступник директора Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді МОН України.
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович – директор Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович – учений секретар Інституту історії України НАН
України.
САВЧЕНКО Григорій Петрович – професор кафедри новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Київської обласної
організації НСКУ.
СКАВРОНСЬКИЙ Павло Степанович – директор Музею історії міста Бердичева,
голова Житомирської обласної організації НСКУ.
СМОЛІЙ Валерій Андрійович – академік-секретар Відділення історії, філософії і права
НАН України, директор Інституту історії України НАН України.
ТЕЛЯЧИЙ Юрій Васильович – начальник управління контролю за діяльністю вищих
навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України.
ТРОНЬКО Лариса Петрівна – член Київської міської організації НСКУ.
члени Правління НСКУ
АРЖЕВІТІН Станіслав Михайлович – завідувач кафедри банківської справи
Київського національного економічного університету.
БАБЕНКО Олег Олександрович – директор Державного архіву Кіровоградської області,
голова Кіровоградської обласної організації НСКУ.
БАЖЕНОВ Лев Васильович – професор кафедри всесвітньої історії Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, голова Хмельницької обласної
організації НСКУ.
БОНДАРЕНКО Геннадій Васильович – завідувач кафедри Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, голова Волинської обласної організації
НСКУ.
БУКЕТ Євген Васильович – головний редактор газети «Культура і життя».
БУЛАЄВСЬКА Наталія Іванівна – член правління Київської обласної організації
НСКУ.
ВЕЛИКОЧИЙ Володимир Степанович – декан факультету туризму Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника.
ВЕРБОВИЙ Олексій Вікторович – доцент кафедри новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
ГОЛОВКО Микола Леонтійович – професор кафедри зовнішньої політики та
дипломатії Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.
ДЕЛЕГАН Михайло Васильович – провідний науковий співробітник Закарпатського
обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького, голова Закарпатської обласної організації
НСКУ.
ДЕНИСЕНКО Галина Григорівна – старший науковий співробітник Центру досліджень
історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України.
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ДЕНИСЕНКО Олена Володимирівна – адвокат, голова Запорізької обласної організації
НСКУ.
ДОБРЖАНСЬКИЙ Олександр Володимирович – декан факультету історії, політології
та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
голова Чернівецької обласної організації НСКУ.
ЖИВ’ЮК Андрій Анатолійович – доцент кафедри історії Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука, голова Рівненської обласної
організації НСКУ.
КОЛЯДА Ігор Анатолійович – професор кафедри методики навчання суспільнополітичних дисциплін і гендерної освіти факультету історичної освіти Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
КОРНІЄНКО Олег Миколайович – командир відділення ОЗСП «Азов» в/ч 3057,
Національна гвардія України, голова Сумської обласної організації НСКУ.
КОСТЮК Степан Володимирович – директор Тернопільського обласного краєзнавчого
музею, голова Тернопільської обласної організації НСКУ.
КОЧЕРГІН Ігор Олександрович – доцент ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
голова Дніпропетровської обласної організації НСКУ.
КУДЕЛКО Сергій Михайлович – директор Центру краєзнавства ім. П. Т. Тронька
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, голова Харківської обласної
організації НСКУ.
КУРИЛО Віталій Семенович – народний депутат України, заступник голови Комітету з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
Верховної Ради України, голова Луганської обласної організації НСКУ.
КУШНІР В’ячеслав Григорович – декан історичного факультету Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова, голова Одеської обласної організації
НСКУ.
ЛИСЕНКО Олександр Євгенович – завідувач відділу історії України періоду Другої
світової війни Інституту історії України НАН України.
ЛИТВИН Микола Романович – директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, голова Львівської обласної організації НСКУ.
МАКІЄНКО Олексій Анатолійович – доцент кафедри туризму Херсонського
державного університету, голова Херсонської обласної організації НСКУ.
МИХАЙЛУЦА Микола Іванович – завідувач кафедри українознавства, історикоправових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету.
МОСКАЛЮК Микола Миколайович – професор Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
НЕЛІНА Тетяна Вікторівна – директор Фастівського державного краєзнавчого музею.
ПОДКУР Роман Юрійович – старший науковий співробітник відділу історичної
регіоналістики Інституту історії України НАН України.
ПОПОВИЧ Сергій Іванович – завідувач кафедри туризму Національного університету
фізичного виховання і спорту України.
РОМАНЬКО Валерій Іванович – доцент Донбаського державного педагогічного
університету, голова Донецької обласної організації НСКУ.
ТЕРЕС Наталія Володимирівна – доцент кафедри етнології та краєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
ТРИГУБ Олександр Петрович – завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, голова
Миколаївської обласної організації НСКУ.
ШАФАРЕНКО Анатолій Миколайович – член правління Київської обласної організації
НСКУ.
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СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
обраний VI з’їздом 23 січня 2017
Голова Ревізійної комісії НСКУ:
ВЄТРОВ Ігор Георгійович – заступник декана факультету історичної освіти
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Члени Ревізійної комісії НСКУ:
ВЕРБИЛЕНКО Галина Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу
історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України.
КАТАРГІНА Тетяна Іванівна – старший науковий співробітник Центру досліджень
історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України.
ЛАЗУРЕНКО Валентин Миколайович – проректор з гуманітарно-виховних питань
Черкаського державного технологічного університету.
СИГИДИН Михайло Васильович – заступник декана факультету історії та політології
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Виступ із Звітом
Голови Ревізійної комісії НСКУ
Поповича Сергія Івановича

Виступ Голови Мандатної комісії
VI з’їзду НСКУ
Маньковської Руслани Вікторівни

Виступ Голови редакційної комісії
VI з’їзду НСКУ
Милько Володимира Івановича

Президія VI з’їзду НСКУ
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ПОСТАНОВА

VI З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
23 січня 2017 р., м. Київ
VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України відзначає, що на початку ХХІ століття
значно зросла роль краєзнавчого руху в розбудові й утвердженні української державності.
Краєзнавству належить виняткове місце у процесі відродження духовності, історичної
пам’яті та національної культурної спадщини, вивчення і збереження багатовікових
культурних традицій самобутніх куточків України. Основні тенденції розвитку та суспільно
значима роль краєзнавства, виявляють необхідність повноцінного використання його
широкого потенціалу.
Заслухавши та обговоривши звіт Правління НСКУ про роботу за період з 23 січня
2012 р. до 23 січня 2017 р., з’їзд постановляє:
1. Роботу Правління Спілки за звітній період вважати задовільною.
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії НСКУ.
3. Затвердити Статут НСКУ у новій редакції.
4. Обрати головою Спілки до чергового з’їзду члена-кореспондента НАН України,
заступника директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук,
професора Реєнта Олександра Петровича.
5. Затвердити склад Правління до чергового з’їзду.
6. Затвердити склад Президії, заступників голови та відповідального секретаря Спілки на
період до чергового з’їзду.
7. Затвердити голову та членів Ревізійної комісії НСКУ до чергового з’їзду.
8. Регіональним організаціям привести Положення про регіональну організацію у
відповідність до нової редакції Статуту НСКУ.
9. Президії та Правлінню Спілки приділяти увагу проведенню заходів та підготовці
видань, присвячених пам’ятним і ювілейним датам з краєзнавства.
10. Встановити Всеукраїнський день краєзнавства та з 2017 р. відзначати 28 травня (день
відкриття І Всеукраїнської конференції з краєзнавства 1925 р. в м. Харкові), звернутися до
органів влади затвердити його на державному рівні.
11. Президії Спілки звернутися до вищих органів державної влади про затвердження
Державної програми розвитку краєзнавства до 2025 року.
12. Президії Спілки розробити пропозиції щодо співпраці Національної спілки
краєзнавців України з центральними і місцевими органами державної влади, творчими
спілками та громадськими організаціями.
13. Регіональним організаціям продовжувати дослідження маловідомих сторінок історії
вітчизняного краєзнавства, міст і сіл України з урахуванням новітніх дослідницьких методик,
підходів і концепцій, напрацювань попередників.
14. Регіональним організаціям приділити увагу бібліотечному, музейному краєзнавству,
співпрацювати з місцевими бібліотеками, сприяти створенню районних краєзнавчих музеїв,
підтримати краєзнавців-колекціонерів у їх експозиційно-виставковій діяльності.
15. З’їзд закликає регіональні організації тісно співпрацювати з центральними,
регіональними та місцевими ЗМІ, інтернет-ресурсами, постійно дбати про поширення
кращого досвіду роботи краєзнавчих осередків і окремих літописців рідного краю, брати
участь у створенні краєзнавчих теле- і радіопрограм.
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ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ
VI З’ЇЗДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ
Дорогі співвітчизники!
23 січня 2017 року в м. Києві відбувся VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України.
Науковці, діячі культури, освітяни, представники державних і громадських організацій
зібралися, щоб обговорити актуальні питання діяльності Спілки, її місця та ролі в зміцненні
української державності.
Вже більше, ніж 90 років Національна спілка краєзнавців України здійснює дослідницькотворчу діяльність у галузі краєзнавства, історії та культури в співпраці з державними
органами, науково-дослідними установами, закладами культури й освіти, громадськими
організаціями, зарубіжними колегами.
Члени НСКУ своєю невтомною працею сприяють відродженню та примноженню
духовності та історичної пам’яті українського народу. Прагнучи виховувати в громадян
почуття національної самосвідомості, глибокої поваги до історії, культури, мови, традицій
українського народу, а також інших народів, пов’язаних із ним своєю долею, шанобливого
ставлення до скарбів рідної природи, Спілка залучає до активної краєзнавчої роботи
представників усіх верств населення, незалежно від національної, політичної чи релігійної
належності, особливу увагу звертаючи на молодь, формує в неї стійке почуття патріотизму і
любові до рідної землі.
Здобутки та напрацювання Національної спілки краєзнавців України з дослідження історії
міст, містечок і сіл держави, її діяльність спрямована на збереження пам’яток історії та
культури України. Протягом десятиліть Спілка підтверджує свій статус об’єднавчого центру
професійних дослідників і літописців рідного краю, кожен представник якого докладає
максимум зусиль в ім’я утвердження історичної правди про минуле України та роботи на
благо кращого майбутнього для нашої держави.
Діяльність НСКУ, серед іншого, спрямована на підтримку історичного, освітянського,
музейного, культурно-мистецького, етнографічного, туристичного, природничого,
пам’яткознавчого та бібліотечного краєзнавства. Делегати VI з’їзду закликають усіх, хто
любить свій рідний край і працює на благо України та українського народу об’єднуватися
довкола Національної спілки, координувати свою роботу і консолідувати зусилля,
спрямовані на вивчення, дослідження та збереження пам’яток матеріальної і духовної
культури.
Дорогі друзі, щиро впевнені, що лише спільна та активна робота краєзнавчої спільноти
здатна примножити і зміцнити українське суспільство та державність.
Миру нашій землі, злагоди та спокою, добра і щастя на благо нашої рідної України!
VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України м. Київ, 23 січня 2017 року

В статті використані фото Олексія Лупандіна
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Журнал «КРАЄЗНАВСТВО»
Національної спілки краєзнавців України –
наукове підґрунтя дослідників рідного краю
(презентація № 3/4 за 2016 рік)
На VI з’їзді Національної спілки краєзнавців
України презентовано новий номер наукового
журналу «КРАЄЗНАВСТВО» – № 3/4 (96/97) за
2016 рік, який вийшов друком саме напередодні
головного заходу Спілки за останні роки її
існування.
Журнал Національної спілки краєзнавців
України «КРАЄЗНАВСТВО» є спадкоємцем
часопису, заснованого у далекому 1927 році
Українським комітетом краєзнавства. Нажаль, його
видання було недовгим – вже у 1930 році
видавництво припинилось, а члени редакції та
велика кількість його авторів були репресовані.
Відродження краєзнавчого руху та нове життя
видання отримало тільки через 60 років.
Всеукраїнська спілка краєзнавців з 1990 року стала
правонаступником і продовжувачем великої
дослідницької діяльності Українського комітету
краєзнавства та символічно продовжила випуск з 29
номера.
Журнал, який видається Національною спілкою краєзнавців України з 1993 р., у 2000 році
отримав у співзасновники Інститут історії України Національної академії України. Це
зумовило перехід видання з науково-популярного до суто наукового.
Саме тому ми пропонуємо всім дослідникам знайомитись з його статтями і набувати як
необхідної інформації, так і досвіду для успішної краєзнавчої діяльності.
У своїх статті «Часопис «КРАЄЗНАВСТВО» на шляху оновлення», її автори Реєнт О. П.,
Баженов Л., Бажан О., які довгі роки входять до складу редакційної колегії часопису, так
описують це краєзнавче видання: «Статті й аналітичні матеріали, розміщені на сторінках
всеукраїнського краєзнавчого часопису, допомагають читачам отримати уявлення про
різноманітні форми і методи краєзнавчих студій у ХІХ-ХХ століттях, ознайомитися з
методологічними принципами мікроісторичних досліджень і розвідками в царині соціології
повсякденності, біографістики, музеології. Матеріали рубрики «Краєзнавство та туризм»
розкривають історико-туристичну привабливість окремих регіонів України. Розділи
«Огляди» та «Наукова інформація» – це презентація нових книг, знайомство з науковими
заходами, які стосуються всебічного пізнання рідного краю. Як друкований орган
Національної спілки краєзнавців, журнал у розділі «Національна спілка краєзнавців України:
панорама сучасного життя» висвітлює найпомітніші події та акції громадської організації,
які стосуються відродження й захисту історичної, духовної та культурної спадщини
українського народу, формування патріотичних настроїв у суспільстві. Зазначені рубрики
формують «обличчя» часопису та вирізняють його поміж інших історичних періодичних
видань сьогодення.
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Журнал спирається на великий загал авторів і кореспондентів із числа науковців,
краєзнавців, аспірантів, магістрів, освітян, архівістів, музейників, бібліотекарів та інших
професій.
Реформований і оновлений в останні роки науковий журнал «КРАЄЗНАВСТВО» не
тільки заглиблений у дослідження і популяризацію етапів розвитку краєзнавчого руху,
проблем його нинішнього життя, а й спрямований на прогнозування його розбудови на
далеку перспективу.
За більш ніж 20 років видання журнал «КРАЄЗНАВСТВО» став справжньою розгорнутою
енциклопедією, літописом, невичерпним багатющим джерелом краєзнавства і
регіоналістики, здобув серед науково-краєзнавчої спільноти авторитет і визнання, сформував
своє поліграфічне обличчя, значно підвищив наукову якість і розширив мозаїку
опублікованих на своїх шпальтах статей і матеріалів, посів належне місце в науковій
періодиці України. Кожне число журналу читацька публіка сприймає як вісник останніх
новин краєзнавчого життя в Україні, джерело глибоких матеріалів з історії України, новітніх
методик викладання краєзнавства в школі, публікацій про кращих літописців рідного краю.»
Новий номер 3/4 наукового журналу «КРАЄЗНАВСТВО» за 2016 рік включає 35 статей,
інформаційних повідомлень та оглядів дослідників з різних міст України (Київ, Одеса,
Полтава, Вінниця, Харків, Кривий Ріг, Львів, Івано-Франківськ, Кременчук, ПереяславХмельницький) та Європи (Люблін, Лондон).
Матеріали нового номеру краєзнавчого часопису згруповані
за тематичними рубриками:
Матеріали Листопадового Пленуму НСКУ 2016 року
Інформаційне повідомлення про Пленум Правління НСКУ
Про напрями діяльності НСКУ за червень 2015 р. – листопад 2016 р. (Виступ Голови
Національної спілки краєзнавців України Реєнта О. П.)
До 160-річчя з дня народження Івана Франка
Реєнт О. Іван Франко – співець єдності України
Конта Р. Краєзнавчі дослідження І. Франка: історіографічні інтерпретації
Левченко В., Левченко Г. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ
ст.: періодизація, динаміка, особливості
Мех М. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості
І. Франка
Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення
Козак І., Козак Г. Аналіз поселень Ярославського повіту від другої половини XVIII
століття із застосуванням GIS
Букет Є. До проблеми датування населених пунктів на території сучасного Макарівського
району Київської області
Регіональні аспекти історичної демографії
Момот А. Демографічна характеристика населення села Погреби за даними Генерального
опису 1765-1769 рр.
Сердюк І. Вікова структура дитячого населення Гетьманщини в другій половині XVIII ст.
Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс
Документи з історії парафіяльного церковного землеволодіння на Брацлавщині кінця
XVIII – першої чверті ХІХ століть (на матеріалах села Перпурівці Вінницького повіту).
Вступна стаття і публікація Зінченка А., Петренка О.

46

_

_________________________ 2‘ 2017

Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку
Маньковська Р. Музейна Франкініана: ретроспекція творення
Бойко-Гагарін А. Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в
Україні
Медичне краєзнавство: суть та науково-дослідницький потенціал
Альков В., Робак І. Проблема проституції на теренах Харківської губернії у XVIII – на
початку ХХ ст.: соціальний та медичний аспекти
Осипенко О. Медичне забезпечення мешканців сільських громад в окупованих південнозахідних теренах України («Трансністрія» 1941-1944 рр.)
Теоретично-методологічні засади освітянського краєзнавства
Титаренко Д. Доля навчальної літератури під час нацистської окупації України на
території зони військової адміністрації
Зьолковський Н. Проблема житлового забезпечення студентів вищих навчальних закладів
Львова у 1944-1965 рр.
Історія України у світлі регіональних досліджень
Проців О. Господарське та культурне значення спортивного рибальства у Галичині ХІХ –
початку ХХ ст..
Саранча В. Соціально-демографічні процеси у Полтавській губернії під час Першої
світової війни
Джерела та біографічні студії
Кудлач В. Одеські адреси скульптора Бориса Едуардса
Пекарська Л., Федорова Л. «Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?» (до 140-річчя
від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського)
Черкаська Д. «Чи знають товариші історики?» Лазар Славін у контексті боротьби з
«українською буржуазною наукою»
Бажан О., Золотарьов В. «Ті хто натискали на гачок»: комендант НКВС УРСР та УНКВС
Київської області у часи «Великого терору»
Національна спілка краєзнавців України: панорама сучасного життя
Дмитрук В. Вручення Премії імені академіка Петра Тронька 2016 року
Милько В. У Національному музеї архітектури та побуту України відкрито будинок-музей
академіка Петра Тронька
Нагайко Т. Премії імені Дмитра Яворницького 2016 року
Наукова інформація
Чеховська І. Путівник по мереживних краєзнавчих ресурсах ОУНБ України на сайті
Національної історичної бібліотеки України
Курляк Ф. Наукова конференція до 70-річчя Союзу Українців у Великій Британії
Огляди
Петренко І. Нове видання в історико-краєзнавчих дослідженнях сіл Полтавщини
Рабчевська Л. Образ Київського Лівобережжя
Ковпак Л. Жива пам’ять про повоєнний голод 1946-1947 років: спогади очевидців
Дмитренко М., Козар Л. Монументальні видання наукової спадщини Василя
Доманицького
Титова О. Музей і суспільство: новітні підходи до діалогу
Електронний варіант для зкачування – на головній сторінці сайту НСКУ nsku.org.ua
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ЗАПОРІЖЖЯ – ТИСЯЧОЛІТНЄ МІСТО ЗА ПОРОГАМИ
Денисенко О. В. (м. Запоріжжя)

ЗАПОРІЖЖЮ – 1065 років
Про новий проект запорізьких краєзнавців «ЗАПОРІЖЖЯ – ТИСЯЧОЛІТНЄ МІСТО ЗА
ПОРОГАМИ», започаткований з метою дослідження історії міста на сучасній теоретикометодичній та джерельній базі історичної урбаністики

Запорізька обласна організація Національної спілки краєзнавців України (ЗОО НСКУ) ще
з лютого 2016 року започаткувала новий краєзнавчий проект, який в своєму остаточному
варіанті має назву « ЗАПОРІЖЖЯ – ТИСЯЧОЛІТНЄ МІСТО ЗА ПОРОГАМИ».
2017 рік – є особливим для проекту, тому що саме цього року місто Запоріжжя буде
відзначати 1065-річчя від першої писемної згадки про нього. Саме 27 червня 2014 року
Запорізька міська рада своїм рішенням за номером № 47 затвердила Звіт робочої групи із
уточнення дати заснування м. Запоріжжя та визнала 952 рік – датою виникнення першого
поселення на території сучасного міста Запоріжжя, на підставі трактату Візантійського
імператора Костянтина VII Порфієродного «Про управління імперією», як першої відомої
писемної згадки про існуючі городища на обох берегах Дніпра та острові Хортиця [1].
Ця ювілейна дата і послугувала активізації роботи над проектом, який включає в себе
проведення конференцій, круглих столів, диспутів, лекцій та семінарів, публікацій у пресі та
краєзнавчих виданнях, створення тематичних збірок та інформаційно-рекламної друкарської
продукції.
Для розробки концепції та реалізації проекту ще у квітні 2016 року Правлінням ЗОО
НСКУ було створено організаційний комітет, до складу якого попередньо увійшли
Левченко Михайло Павлович, Шаповалов Георгій Іванович, Турченко Федір Григорович,
Остапенко Максим Анатолійович та Сурченко Сергій Володимирович. Їх статті та матеріали,
присвячені висвітленню проблематики датування заснування міста Запоріжжя, окремим
періодам його історії під призмою системного погляду на місто як складну соціокультурну
систему, заходам в межах реалізації проекту Спілки, буде розміщено на сторінках нашого
електронного часопису «КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ» (zpkrai.jimdo.com).
Дати вичерпне визначення поняття «місто» неможливо. «Згідно Європейської хартії міст
(1992), існують дві концепції міста − як археологічного, топографічного, містобудівного
осередку людської життєдіяльності і як історичного та юридичного явища, яке забезпечує
фундаментальне ядро (фокус) суспільного життя. У світовій та вітчизняній практиці міста
розглядаються як осередки економічного, науково-технічного і культурного поступу і
водночас як локальні суспільно-територіальні системи, центри регіональних територіальних
комплексів. Існує безліч різних підходів до визначення міста – від соціально-економічних до
політико-правових, від топографічних до соціально-психологічних. При цьому не
оспорюється хіба що бачення середньовічного інтелектуала Ісидора Севільського: «міста –
це не камені, а люди». У цьому лаконічному визначенні й справді якнайточніше відображена
суть міського організму, який створюється людьми і для людей» [2, с. 11].
Історію розселень, поселень, локаційних процесів, урбанізаційних хвиль досліджує
історична урбаністика – галузь соціогуманітарного знання, яка вивчає історію міст, їх
розміщення, історію міського господарства, самоврядування, принципи містобудування
тощо, а також пропонує класифікаційні критерії, які створюють науковий фундамент для
віднесення того або іншого населеного пункту до категорії міст і для поділу міст на певні
категорії [2, с. 8].
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Проте слід зауважити, що історія міст як об’єкт самостійних наукових досліджень, займає
все менше місця. До теперішнього часу єдиним повним енциклопедичним виданням є 26томна «Історія міст і сіл УРСР», видана в далекі заідеологізовані радянські часи – у 19671974 роки. Сьогоднішню історію міст треба писати зовсім по-новому: на новій джерельній
базі та нових теоретико-методологічних засадах. Історія міста це не лише етапи розвитку від
часу його виникнення з переліком найвагоміших подій та найвідоміших постатей. Місто –
своєрідний колективний суб’єкт із власними функціями, відповідними механізмами
самоорганізації та самозбереження, а тому відображення його історії потребує виходу за
межі простої описовості [2, с. 9-10].
Проблема першовитоків міської традиції і міського літочислення постала відразу після
набуття нашою країною незалежності, звільнення історичної науки з радянсько-імперських
пазурів. Тільки у 2001 році на державному рівні – Постановою Кабінету Міністрів України
було визначено список історичних населених місць [3]. Цей документ на певний час
загальмував величезну кількість звертань у вищі інстанції і наукові установи з приводу
перегляду дат заснування міст, проте останнім часом усталені дати знов дедалі частіше
ставляться під сумнів. Пов’язано це з тим, що список складався фахівцями Науководослідного інституту теорії та історії архітектури містобудування на основі застарілих
відомостей «Історії міст і сіл Української РСР» та без серйозних фахових консультацій і
обговорень на рівні Інституту історії України НАН України. Крім того, очевидною є
необхідність вироблення бодай орієнтовних критеріїв визначення віку міст, адже різнобій
щодо них у довідковій літературі справді вражаючий [2, с. 15].
Так, дослідники історії Одеси вважають, що її літочислення необхідно починати як
мінімум з часів існування міста Хаджибей, згадка про яке відома ще з ХV століття: Дерибас,
який начебто заснував місто Одесу, на чолі російського війська просто штурмував
століттями існуюче місто Хаджибей. Доцент Одеського національного університету
ім. Мечникова Тарас Гончарук небезпідставно вказує, що Російська імперія ще з
катериненських часів, з метою ствердження на нових для неї територіях, нав’язувала власну
топоніміку вже існуючим на цих землях містам: Кодак став Катеринославом, Ак-мечеть –
Сімферополем, Аджидер – Овідіополем, Соколи – Вознесенськом і так можна довго
продовжувати цей перелік. З цього приводу є цікавою історія і самої Росії: так, Петербург
виник на місці взятого у 1703 році міста-фортеці Нієншанс і таких прикладів теж безліч. Як
позитивний приклад підходу до цього питання Т. Гончарук вказує на досвід Туреччини:
«…турки виводять дату заснування Стамбулу з появи древньогрецького міста Візантія, а не з
дати штурму їх предками Константинополя, тому що древня історія міста – предмет гордості
його мешканців…» [4].
Нікополь вже відзначає день міста за його відродженим літочисленням: у 2017 році – йому
виповниться 378 років, хоча ще у 1980 місто святкувало тільки 200-річчя. Таке рішення про
нову дату заснування стало результатом вирішення давніх спорів істориків про те, як вести
літочислення міст України, заснованих запорозькими козаками. Мирослав Жуковський,
заступник директора з наукової роботи Нікопольського краєзнавчого музею, зібрав всі
необхідні докази існування на території сучасного міста Микитинської Січі, зведеної на
цьому місті 1639 року. Краєзнавець М. Жуковський багато років займається вивченням
питанням літочислення населених пунктів Дніпропетровської області, заснованих
запорозьким козацтвом [5]. Сьогодні історик позиціонує місто Нікополь як єдине в Україні,
історія якого почалась з міста-фортеці «Січ». При цьому, М. Жуковський наголошує, що
перша документальна згадка про Микитин Ріг датується 1594 роком. Також є свідоцтва про
Микитин Ріг, які датовано 1628 та 1637 роками. З народних переказів, назва цього річкового
мису походить від імені козака Микити. В офіційній історіографії ствердилась думка про те,
що Січ була побудована на Микитиному Розі у 1638 році задля перешкоджанню переправі
татар від Кам’яного Затону до Микитиного Рогу. Для обґрунтування правильності
визначення нової дати заснування міста Нікополя науковцями була проведена колосальна
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робота: ще з 2000 року проводилась археологічна розвідка на території міського парку
40-річчя Перемоги (було знайдено фрагменти земляних укріплень Микитинської Січі),
вивчались праці відомих істориків-краєзнавців І. Кареліна, Д. Яворницького, Я. Новицького;
зібрано спогади місцевих жителів про залишки укріплень, співставлялись старовинні
військові карти XVIIІ-XIХ століть з більш сучасними ХХ століття та багато інших
досліджень. Сьогодні місцезнаходження Микитинської Січі нанесено на карту міста [6].
Зміна дати заснування торкнулась і сучасного міста Дніпра. Всім нам відома традиція
говорити про Південно-Східну Україну як про Дике поле, що до приходу росіян було
незаселеним та нецивілізованим, проте на місці сучасного Дніпра був центр козацької
паланки – Новий Кодак. Олег Репан в своїй статті «Місто-привид» пише: «з «времен
очаковских и покоренья Крыма» історики воліли не згадувати про те, що насправді місто
виросло на системі козацьких поселень… Проте чимало районів міста зберегли назви
козацьких поселень, відомих щонайменше із середини ХVІІІ століття. Погляньмо на правий
берег сучасного Дніпропетровська – Таромське, Діївка, Сухачівка, Новий Кодак,
Мандриківка, Лоц-Кам’янка…Тож Катеринослав часів Катерини ІІ розбудовувався,
спираючись на старовинне місто Новий Кодак, перша згадка про яке сягає 1645 року. Новий
Кодак був центром Кодацької паланки (аналогічно до сучасного поділу на області) … На
чолі паланки стояв полковник, якого козаки в Січі переобирали щороку, а то й частіше, щоби
до місця не приріс та не піддавався різним спокусам. …Полковник судив, збирав податки,
ганявся степами за розбійниками, але основним нервом життя Нового Кодака було не
управління, а торгівля. Адже місто виникло на перетині важливих торговельних шляхів, на
перевозі через Дніпро. Сюди приїздили купці з Правобережної та Лівобережної України,
Польщі, Росії, Дону, Кримського ханства. Могли вони прибувати суходолом, могли Дніпром
(Новий Кодак мав зручну гавань). Купцям треба відпочити – і в місті виростають шинки та
заїжджі двори, яких на 1773 рік було понад три десятки. Великими торговельними подіями
були ярмарки – 15 серпня, 26 вересня та в грудні. Загалом у документах Нового Кодака
згадуються ковалі, гончарі, ветеринари, слюсарі, ткачі, різники, кушніри тощо» [7].
Як зазначено у Звіті робочої групи з уточнення дати заснування міста Запоріжжя, про
необхідність уточнення дати заснування м. Запоріжжя в регіоні говорилось майже декілька
десятиліть [8].
Для вивчення цього питання Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради 24
січня 2008 року була створена робоча група у складі семи осіб: Левченка Михайла
Павловича, Шаповалова Георгія Івановича, Остапенка Максима Анатолійовича, Кошлатого
Володимира Петровича, Шевченко В. Г., Кузьміна О. С., які проводили дослідження під
головуванням Турченка Федора Григоровича – професора, доктора історичних наук.
Протягом 2008-2009 років робоча група опрацювала велику кількість літописних, архівних та
археологічних матеріалів. Поточну роботу групи координував член виконкому міськради
Левченко Михайло Павлович, який в кінці 2008 року надав проміжний звіт, прийнятий
сесією міськради до відома, і робочою групою було продовжено роботу.
Звіт, підготований робочою групою у грудні 2009 року про можливість встановлення дати
заснування поселення на теренах міста за першою літописною згадкою – Іпатіївським та
Лаврентіївським списками в Повісті минулих літ – 05 квітня 1103 року, сесія міськради теж
тільки прийняла до відома. Було запропоновано продовжити роботу в напрямку
поглибленого вивчення матеріалів та археологічних даних Грінченка В. А., Міллера М. О.,
Добровольського А. В., Бодянського О. В., Сокульського А. Л. стосовно поселень,
заснованих в першому тисячолітті нової доби, які дають підстави вважати утворення
поселень на території сучасного міста Запоріжжя в VІ-VІІІ століттях.
В 2011 році зі складу робочої групи вийшли Кошлатий В. П. та Шевченко В. Г., а новими
членами стали – завідувач Філії «Кам’янська Січ» Національного заповідника «Хортиця»
Сурченко Сергій Володимирович та дійсний член Української академії наук Авдєєнко
Андрій Іванович, який надав цінні матеріали та пропозиції.
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Протягом 2011 – початку 2012 року робоча група додатково опрацювала значний
історичний матеріал, зокрема мапи XVII-XIX століть, роботи іноземних істориків XІV-XVIIІ
століть.
Робоча група дійшла наступних висновків (згідно тексту Звіту):
1. Перші поселення на території нинішнього міста Запоріжжя віднесені до Дніпродонецької культури епохи міді (неоліту) – з середини V до середини IV тисячоліття до н. е.
2. На о. Хортиці археологами Максимом Остапенком та іншими досліджені кілька
святилищ доби бронзи (енеоліту) – IV-ІІ тисячоліття до н. е.
3. На території сучасного Запоріжжя досліджена велика кількість курганів, датованих І
тисячоліттям до н. е., скіфські могили.
4. Арнольдом Сокульським археологічно досліджене городище Протовче – в південній
частині о. Хортиця, а раніше археологом Володимиром Гринченком – Вознесенівське – на
перехресті вулиці Сєдова та Південного шосе в Запоріжжі. Висновок археологів – поселення
віднесені до VІІ-VІІІ століть н. е.
5. Протягом тисячоліть безперервно діяла переправа через ріку Дніпро північніше
нинішньої греблі Дніпрогесу: між сучасними Заводським та Ленінським районами. Для
обслуговування переправи на обох берегах Дніпра постійно жили люди, які обслуговували
переправу, займались іншим ремеслом. В різні часи переправа мала назви Крарійська,
Велика Татарська, Кічкаська.
6. В районі південної частини о. Хортиця аналогічно діяв брід через Старий і Новий
Дніпро, існувало постійне поселення.
7. З XVІ століття в районі переправи створюються укріплення з метою жорсткого
контролю за пересуванням людей. На іноземних картах (Річчі Заноні) поселення біля
переправи позначаються як фортеці з назвами Вольний та Вінок.
8. В XVІІ столітті в північній частині Хортиці будуються козацькі укріплення. Пізніше, в
XVІІІ столітті ці укріплення неодноразово відновлюються, створюються додаткові
укріплення на лівому та правому берегах Дніпра – район нинішнього Автовокзалу та на
Вирві. В зв’язку з неможливістю провести кораблі через пороги, в кількох місцях будуються
верфі для створення російського флоту на низу Дніпра.
9. Крім поселень в районі переправи з’являються поселення-зимівники біля балки
Капустяної (Нешкребівка), та вздовж річок Хортички і Московки. Після побудови церкви
Нешкребівка перейменовується в Вознесенівку.
10. У 1771 році між нинішніми вулицями Горького – Героїв Сталінграду та Грязнова –
Запорізької закладається Олександрівська фортеця. Протягом кількох років навкруги фортеці
утворюється посад.
11. 4 червня 1775 року за наказом цариці Катерини ІІ знищується Запорозька Січ, козаків
виселяють за Дон, інші ховаються в Великому Лузі або йдуть за Дунай. Зимівники пустіють.
12. Кінець XVІІІ століття – на місцях зимівників з’являються колонії менонітів, яких
запросила Катерина ІІ, надавши численні пільги для облаштування. Це Шенвізе, Ейнлаге,
Верхньо-Хортицька, Острів-Хортицька колонії. Колонізація південних територій завершена.
13. 30 березня 1783 р. Олександрівськ став повітовим містечком Катеринославського
намісництва – до 12 грудня 1796 р. У зв’язку зі створенням Новоросійської губернії не
входив до числа повітових. Потім, 05 червня 1806 року призначений повітовим містечком в
Катеринославській губернії (Городскія поселенія въ Российской имперіи, т. 2, с. 136-139).
Перейменовуючи 23 березня 1921 року місто на козацьку назву «Запорожжя», ввівши
узагальнююче-об’єднавчий топонім, депутати ради саме тоді заклали підґрунтя для
сьогоднішнього перегляду та винесення остаточного рішення.
14. В 20-х роках ХХ століття біля колонії Ейнлаге (Новий Кічкас) та селища Павло-Кічкас
починається будівництво Дніпрогесу та кількох заводів. Біля Дніпрогесу будується місто
Нове Запоріжжя (Соцмістечко). Згодом всі населені пункти об’єднуються в єдиний
населений пункт – Запоріжжя. Спочатку адміністрація знаходиться в колишньому
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Олександрівську, а в 50-х роках поступово переноситься на територію колишньої
Вознесенівки.
Таким чином, аналізуючи всі наявні матеріали, робоча група дійшла висновку, що
територія нинішнього Запоріжжя залюднена ще від доби неоліту.
Світова практика встановлення дати утворення чи заснування населеного пункту
спирається здебільшого на письмові, актові, літописні згадки, підкріплюючи свої докази
археологічними знахідками. Перша письмова згадка про поселення на території сучасного
Запоріжжя датується 952 роком – Імператор Костянтин VII Порфірородний видав трактат
«Про управління імперією (Моєму сину Роману)» де описав і Крарійську переправу і
о. Хортицю (під найменням о. Георгія). Ним також описані дійства та треби, які справляють
на острові подорожуючі, котрі сплавляються через Дніпрові пороги:
«…Потім досягають так званої переправи Крарія, через яку переправляються
херсоніти, (від авт. херсоніти – мешканці Херсонесу; панічакіти – печеніги) [йдучи] з Русі, і
пачінакіти на шляху до Херсону. Ця переправа має ширину іподрому, а довжину, з низу
до того [місця], де висовуються підводні скелі, – наскільки пролетить стріла від того,
хто пустив її звідси туди. Зважаючи на це сюди спускаються пачінакіти і воюють
проти росів. Після того як пройдене це місце, вони досягають острова, званого Св.
Григорій. На цьому острові вони здійснюють свої жертвоприношення, оскільки там
стоїть величезний дуб: приносять в жертву живих півнів, прикріплюють вони і стріли
навколо [дуба], а інші – шматочки хліба, м’яса і що має кожен, як велить їх звичай.
Кидають вони і жереб про півнів: або зарізати їх, чи з’їсти, чи відпустити їх живими.
Від цього острова роси не бояться пачінакіта, поки не опиняться в річці Селіна.»
Літаврін Геннадій Григорович, історик, академік РАН (Передмова до перекладу
Трактату):
«Важко назвати серед візантійських письмових пам’яток раннього середньовіччя якунебудь іншу працю, яка відрізнялася б настільки широким авторським задумом, таким же
достатком сюжетів, розмаїттям жанрів, як приписуваний Імператору Костянтину VII
Порфірородному (908-959) твір «Про управління імперією», складений в 948-952 рр. Нелегко
вказати і будь-яке інше творіння візантійської історіографії епохи розквіту імперії, яке
залишилося б настільки ж маловідомим своїм сучасникам.
Створена в якості конфіденційного довідника-керівництва з управління імперією для
юного спадкоємця престолу, майбутнього Романа II (959-963), праця Костянтина свідомо
не призначалася навіть для освіченої еліти візантійського суспільства.
Для… читачів ця книга представляє особливий інтерес ще й тому, що саме вона містить
більшу частину відомостей по самій ранній історії Стародавньої Русі, що збереглися в
творах іноземних авторів тієї епохи.
... Зерцало-повчання (керівництво по внутрішній і зовнішній політиці), піднесене батьком
своєму сину Роману до його 14-річчя.»
Там же: «Найбільш переконливе обґрунтування назви [Крарія] запропонував К.-О. Фальк
(тюркські та вірменські етимології визнані непереконливими). Вказуючи на те, що в
грецькому мінускулі переписувачі часто плутали букви -бета- і -к-, Фальк запропонував
читати Bpapіу замість Kpapіу. В цьому випадку він вважає за можливе пов’язати назву з
висловом дав.-шв. Vrar faeria (від vra у формі род. від. од. vrar – «кут, поворот») –
«переправа біля повороту».
Також Літаврін Г. Г., аналізуючи «Записку грецького тропарха», пов’язує село Воріон теж
із Крарієм, адже греки робили спробу переправитися через Дніпро, коли він ще не замерз,
відразу нижче порогів. Та ця письмова згадка трохи пізніша: за астрономічними описами
науковці припускають, що подорож відбувалася в 992 році.
Великий російський історик В. М. Татіщев, опрацьовуючи названу працю
Багрянородного, також наголошує на існуванні поселення з тотожною назвою: «Міста,
іменовані Гирі, а також і область вервіанів, у росіян не згадувані, але, може, так сказано:
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виходили в міста на виру, тобто для зборів данини від підданих і плодів... А за переказом
Нестора князі з військами щороку виходили на Сутень, тобто на суміж із половцями, як для
лову звірів і риб, так для захисту підданих,.. але оне влітку, а зимою їздили для збору данини,
або оброків. Скоріше, думаю, слово грецьке гірос то ж означає, що кордон, Сутень і
околиця, так само і варвіан...».
Методами історичної географії встановлені найдавніші шляхи, які проходили через
переправу, а також певні зміни в розташуванні її. Навіть припускається, що Крарійська
переправа сприяла існуванню в свій час північної відноги Великого шовкового шляху: через
неї вододілом було можливо безперешкодно простувати від Дону до Західного Бугу.
Факт існування порогів вимагав перевалки вантажу та подорожуючих з водного на
сухопутний шлях нижче них. Отже, робоча група не могла встановити лакун, які б
підтверджували певний проміжок часу, коли переправа могла не функціонувати, тобто
припиняли б існування вказані поселення. Адже всі, хто тут поселявся чи пересувався (зі
сходу на захід, чи з заходу на схід, а також з півночі на південь і навпаки), були зацікавлені в
стабільній переправі та контролі над нею.
Саме зручне географічне розташування переправи зумовило існування поселень,
основним заняттям мешканців яких було, в основному, не землеробство. Це основна чи
головна відмінність у трактуванні поселення, як урбанізованого чи міського. Історики також
припускають, що саме в межах переправ справлялося також мито з купців та інших
подорожніх. Відносно встановлення мита на переправах існує багато указів російських царів:
мито перестали брати тільки зі стаціонарних мостів.
Найвизначніша археологічна знахідка, що підтверджує багатовікове існування та
функціонування Крарійської переправи це, безумовно, «Кічкаський скарб» і весь результат
роботи Дніпрельстанівської археологічної експедиції Наркомпросу УРСР 1927-1932 рр.
Археолог Михайло Міллер у праці «Могила князя Святослава» стверджує що «Цей перевіз
[Крарій] через Дніпро був найбільший та відомий вже за часів Боспорського царства, як то
видно зі знахідок на дні Дніпра на перевозі значної кількости Боспорських грошей…
Очевидно у зв’язку з таким виключним значенням цього середохрестя найбільш
торговельних артерій та шляхів сполучення того часу, при Кічкаському перевозі з обох боків
Дніпра були розташовані великі слав’янські села, що їх залишки винайшла та дослідила
Дніпрельстанівська археологічна експедиція. На дні Дніпра, на перевозі, було знайдено
багато різних речей, в тому числі гроші бронзові, срібні та золоті – Понтійські, Ольбійські,
Боспорські, грецькі, римські, арабські, київські, татарські та західньо-европейські… та
багато всякої зброї різних часів, від кам’яної сокири та до кулеметів часів громадянської
війни.»
«Гора… домінувала над всією околицею. З верховини гори розгортався єдиний незабутній
краєвид на десятки кілометрів.» «При таких умовах дослідження городища, що було
розташоване на найвищій крапці гори, – було доручено молодому археологові Володимирові
Гринченкові.» [с. 54].
Резюме Грінченка в «Пам’ятка VIII ст. коло с. Вознесенки на Запоріжжі»: «Автор
розглядає яму сі складеними предметами як поховання через трупоспалювання, здійснене на
стороні, а всю територію кам’яної споруди як місце стоянки військового табору.» І далі:
«Автор… датує пам’ятник кондом VII-VIII ст. тобто тим періодом часу, коли на цих
землях жили слов’яни та хозари.» [с. 48].
Історик А. Т. Сміленко, аналізуючи матеріали В. Грінченка, звертає увагу на наступне:
«На характері пам’яток Степового Подніпров’я відбилось розташування цієї області на
перехресті шляхів… Тому в цій області є своєрідні пам’ятки, унікальні для Східної Європи.
До таких пам’яток належать: …укріплений табір дружинників VII ст. біля
с. Вознесенка…» І далі: «Отже,.. всього в братській могилі було поховано близько 33
вбитих: один верховний вождь, два військових вожді, четверо знатних дружинників і
приблизно 26 рядових дружинників та неозброєних слуг».
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Стосовно поселення з рисами міста Сміленко категорична: «Пов’язавши пеньківськопастирські пам’ятки і Вознесенку з уличами і росами, слід визнати Вознесенку південним
пограничним укріпленням русів». Далі: «Місце для спорудження табору вибрано вдало… в
цьому місці функціонувала, очевидно, тривалий час відома переправа, де схрещувались
важливі шляхи… Отже, табір контролював переправу.» І висновок знаного історика:
«Вознесенська і Глодоська знахідки належать до цікавих і важливих,.. дружинних пам’яток.
Формування озброєної дружини відіграло важливу роль в історії в перехідний період від
первіснообщинного до класового суспільства. Дружина… сприяла виникненню держави,
князівської і королівської влади.»
Зручний брід у плавневій частині о. Хортиці став у свій час місцем для неодноразового
збору на острові княжих дружин перед походами на половців у 1103 р., 1223 р. та інших
роках. Звертає на себе увагу той факт, що для збору на Хортиці русичі добиралися як вниз по
Дніпру, так і суходолом, а потім піднімалися річкою вгору. Як наголошує той же
Багрянородний, на о. Хортицю не тільки причалювали «на лодіях», а й приходили або
приїжджали «по сухопуттю», тобто на Хортицю добиралися вбрід. Тут же в давнину був
насипаний земляний вал, який слугував як оборонна споруда від нападів з півдня, а також
для безперешкодного переходу з одного берега Дніпра на інший.
«За археологічними матеріалами, літописними повідомленнями та картографічними
даними, поселення проіснувало з кінця Х до ХІV ст.. включно» – А. Сокульський
[Монографія, c. 205]. Що цікаво: при археологічних дослідженнях поселення Протовче були
виявлені рештки металургійного виробництва: печі, шматки залізної руди, шматки шлаків,
флюсів [там же, c. 210].
Великий історичний матеріал по фортецях Дніпровської лінії зібраний Яковом Новицьким
в «Історії міста Олександрівська». Зокрема ним підтверджене проживання козаків на наших
теренах задовго до появи російських військ: «15 серпня [1770], в день Успіння Богородиці,
Фредездорф був уже на р. Московці і, зайнявши Мініхівський ретранжамент і кілька
колишніх запорізьких зимівників, утвердився табором... В рапорті від 20 липня за № 1877
той же Тимофєєв, представляючи Кошовому отаману список, складений полковником
Кічкаської застави Феодором Шкуркою про козаків, які оселилися поблизу Олександрівської
фортеці, просив дати йому пораду, як вчинити в даному випадку, чи не зволить Кошовий від
себе зробити звернення про це князю Долгорукому».
Там же: «Наслідком цього подання від 26 числа того ж червня стало наступне
«доношення» Кошового Калнишевського командувачу 2-ю армією князю Василю
Михайловичу Долгорукову. «На землях війська Запорозького Низового при річці Московці
багато Запорізького війська козаки зимовники свої мали і користуясь усіма там угіддями, як
суще власним своїм добром, задовольняли себе, худобу і протчее навіть до нині учінівшагося
розмірах; як же оной возследовало, і вже тому жити їм в тих зимівниках стало небезпечно,
щоб часом, за неблизькому один від одного зимівників разстоянію, не міг ворог кого з них
напавши захопити, до того і для відправлення служби її Імператорській Величності проти
нині воюємого ворога завжди готовим бути велено...» [с. 153 (18)].
Посилаючись на М. Міллера, зазначене вище в комплексі підтверджує неправильність
існуючого датування виникнення Запоріжжя 1770 роком, який російська та радянська
історіографія вважали датою заснування Олександрівської фортеці. Коли розглядати
формальний бік питання, то статус міста Олександрівськ отримав тільки на початку ХІХ
століття, хоча постійні поселення на території старого Олександрівська були і в 1734-1739
роках, і раніше.
Підсумовуючи викладене, робоча група дійшла наступних висновків. Доцільним є
прийняття встановленою датою, яка фіксує факт існування першого постійного поселення на
території сучасного Запоріжжя – дату першої письмової згадки – 952 рік. Основне заняття
мешканців цього поселення – забезпечення функціонування переправи, (ремісниче,
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охоронне, торговельне та інше, головним чином, не сільськогосподарське), через що, цілком
ймовірно, існувала і певна форма місцевого урядування (структура управління, примусу та
вирішення спірних внутрішніх і зовнішніх питань).
Насправді ж, можна припустити, що хоча перша письмова згадка про переправу з’явилася
в 952 році, вона існувала й раніше. Однак, на жаль, немає письмових доказів (як і
археологічних). Саме тому, слід пам’ятати, що запропонована дата − умовна, як умовними є
більшість дат заснування міст: (див. – Київ, Москва, Казань).» [8].

Голова робочої групи – Федір Турченко

Медаль за вклад у розвиток міста Запоріжжя

Член робочої групи Михайло Левченко

Член робочої групи Сергій Сурченко

Фото Євгена Панченка «Время новостей» (timenews.in.ua)

10 вересня 2014 року на Сесії Запорізької міської ради медаллю за вклад у розвиток міста
було нагороджено членів робочої групи: історик, депутат обласної ради Федір Турченко,
депутат міськради Олександр Кузьмин, депутат міськради, співробітник Національного
заповідника «Хортиця» Михайло Левченко, а також співробітник Національного заповідника
«Хортиця» Сергій Сурченко. Оголошено подяку Генеральному директору Національного
заповідника «Хортиця» Максиму Остапенку та директору Запорізького обласного
краєзнавчого музею Георгію Шаповалову [9].
Отже, члени робочої групи і сьогодні продовжують дослідження теми заснування та
історії міста Запоріжжя через проект Запорізької обласної організації Національної спілки
краєзнавців України «ЗАПОРІЖЖЯ – ТИСЯЧОЛІТНЄ МІСТО ЗА ПОРОГАМИ»,
ввійшовши, як члени цієї творчої спілки, до складу організаційного комітету. Цьогоріч
планується проведення 1-ї Всеукраїнської конференції, присвяченої питанням методології
сучасної урбаністики, новим дослідженням джерельної бази, проблемним питанням історії
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міста як цілісного організму, безпосередньо вивченню міста Запоріжжя та багато інших.
Інформаційний лист буде розміщено на сторінках цього часопису, сайті ЗОО НСКУ
zoonsku.jimdo.com, в соціальних мережах.
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Щибря Л. І. (м. Ізюм, Харківська область)

Проблемні питання датування часу заснування
міст і селищ в сучасній українській історії
Шлях до визначення дати заснування міста чи селища на теренах нашої держави, яка довгі
роки була під впливом політики брехні – переосмислити відомі факти і назвати події своїми
іменами
Єдина країна в світі, де не викладалася
в університетах історія цієї країни,
де історія вважалася чимось ворожим,
контрреволюційним – це Україна.
Другої такої країни на земній кулі нема ...
Де ще рости слабким духом
і зрадникам, як не у нас?
Олександр Довженко

Краєзнавці України роблять неабиякий внесок у
справу виховання в громадян почуття національної
самосвідомості, поваги до культури, мови, традицій
українського народу. До краєзнавчого пошуку,
осмислення
маловідомих
сторінок
історії
приєднуються як фахівці, так і аматори цієї справи.
Мабуть, краєзнавців – аматорів у даному випадку
краще назвати «любитель». Бо вони з любов’ю до
справи витрачають свій час, статки на пошук
історичної істини та оприлюднення маловідомих
сторінок історії. А для України це не тільки
сторінки, а цілі томи, бо історія упродовж багатьох
століть
використовувалась
як
інструмент
пропаганди.
Політика брехні, зброя, підкуп з російської
сторони та цілий ряд зрад з української робили
свою справу по нищенню культурної спадщини
багатомільйонного народу. Тож на сьогодні,
роботи краєзнавцям України вдосталь. Не потрібно
бути прибічником переписування історії: те, що
відбулося, змінам не підлягає. Не закликаю
створювати й якусь надуману проукраїнську
історію. Достатньо переосмислити відомі факти і
назвати події своїми іменами.
Це проблема не окремого району чи містечка, а й усієї країни. Саме тому, на VI
(черговому) з’їзді Національної спілки краєзнавців України, що пройшов 23 січня 2016 року
у місті Києві і на якому зібрались представники з усіх куточків України, було підтримано
цей напрямок роботи і багатогранна робота краєзнавців, вельми потрібна нашій Державі,
отримала новий поштовх і розвиток.
Чверть століття ми живемо в незалежній країні і до цих пір продовжуємо повторювати
нав’язані нам проросійські міфи, особливо це можна почути в краєзнавчих музеях під час
проведення екскурсій. Шкільній та студентській молоді вливають отруту в їхню свідомість,
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практично займаються злочинною діяльністю проти країни, в якій живуть. Щоб краще
усвідомити, про що йдеться, як краєзнавець, наведу декілька проблемних прикладів,
посилаючись на свій край, Ізюмщину, бо такі ж або подібні ситуації спостерігаються й в
інших населених пунктах України.
З історії проросійського часу нам відомо, що московіти захищали свою територію від
татар. Хоча факти свідчать, що українців цим захистом було знищено значно більше, ніж
татар. Діюча проросійська історія пояснює, що для захисту від татар будувалась
«Білгородська лінія», потім «Ізюмська лінія», «Дніпровська лінія». Китайці, щоб
захиститись, будували стіну, а тут навпаки – проводилось розширення лінії фронту оборони,
якась антивійськова тактика. Доки ж ми будемо кривити душею і не озвучимо дійсність, що
це було звичайне захоплення територій та людських ресурсів. Московіти заманювали до себе
на службу українських козаків, щоб у подальшому використовувати їх для завоювань інших
територій для своєї імперії. Відомий навіть російський вислів «Собіраниє зємєль русскіх», ця
ж російська політика і тактика продовжується і сьогодні.
У грудні місяці 2016 року в Ізюмському краєзнавчому музеї було помпезно виставлено
для показу Євангеліє, подароване місту Петром Першим по закінченню Полтавської битви.
За які ж заслуги українські козаки, що знаходилися на службі у московітів, були удостоєні
такого дарунку від самого імператора? Вони практично майже не брали участі в Полтавській
битві. Ізюмський полк був набраний з українських козаків, але не підтримав Мазепу в
визвольній боротьбі від московітів, а чесно відсидівся в себе у фортеці під час битви, це було
на руку Московії. Можливо, тоді й не вистачило саме Ізюмського полку Мазепі, щоб наше з
вами життя пішло зовсім іншим шляхом. Мабуть, кожен українець, або людина не з
рабською психологією розуміє, що цей царський дар дістався козакам саме за зраду Україні.
Подібне історичне повторення другої лінії оборони відбувається зараз під скромною назвою
АТО.
Ще наведу один дуже важливий факт по датам заснувань міст та селищ в Україні. Місто
Ізюм та деякі інші міста до сьогодні відзначають своє заснування від років захоплення їх
нашим сусідом. Сьогодні, по темі заснувань існує безліч статей, доповідей, думок, але не
має однозначного, спільно прийнятого визначення, щоб взяти як за правило при
встановленні часу заснування міст і поселень.

У Європі та більшості країн світу дотримуються стандартів ЮНЕСКО. Вони побудовані
на основі природного зародження життя, немов з поєднання двох клітин, а саме з людини та
її житлових будівель. Якщо є перша письмова згадка про поселення зі стаціонарними
будівлями, при умові подальшого постійного проживання людини на цьому місті, то ця
перша згадка і є часом заснування міста. Археологія тільки доповнює це твердження.
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А як поводяться науковці України сьогодні? А майже ніяк. Ніхто, починаючи з вчителів
історії до науковців найвищого рангу, не сформулював чіткого тлумачення з визначення
дати заснування поселень. То ж кожен вільно трактує свої поняття в статтях, доповідях,
виступах на конференціях.
Чверть століття незалежності України, а ми продовжуємо повторювати історію «як нас
навчали». Сьогодні доступно кожному, не риючись в архівах, прочитати в книжках про Ізюм
за Якова Чернігівця про його фортецю від 1663 року. Крім того, ізюмчани брали участь у
повстанні під проводом Степана Разіна, а це на 10 років раніше «совкової» дати заснування
міста 1681 року. До того ж, є згадки про оборонне спорудження містечка Ізюм «Окоп» 1650
року. А перша згадка про городок Ізюм датується 1639 роком.
Закривши очі на всі історичні факти, викреслюючи частину української історії, влада в
місті Ізюмі визнає тільки 1681 рік заснування міста. Слід сказати, що ця дата виникла в 70их роках минулого століття. Це були часи переведення шкіл у російськомовні, часи забуття
українських героїв, возвеличення російських. З полковника Донця Захаржевського зробили
героя, йому будують пам’ятники.
Як можна назвати Захаржевського «будівничим міста», коли він там з’явився не на
пустому місці, а був фактично прорабом всього рік з походом. При ньому збудована
маленька фортеця і рів. Навіть при подальшій розбудові фортеці в ній не було жилих
приміщень. Раніше був Донець Захаржевський, сьогодні є Донецький Захарченко.
Їх дії ідентичні, ніби сам Господь Бог посилає нам навіть ідентичність прізвищ.
Схаменіться, люди! А ми затуманені, продовжуємо їх возвеличувати та встановлювати
пам’ятники. При проведенні декомунізації навіть вулицю в Ізюмі назвали іменем Донця
Захаржевського!
Сьогодні в своєму розпорядженні місто Ізюм має п’ять офіційних відповідей по року
заснування міста: три офіційні відповіді Інституту історії України НАН України; Постанову
Кабінету міністрів України; відповідь директора Харківського центра краєзнавства імені
академіка П. Т. Тронька професора Сергія Куделко.
Чітку офіційну відповідь стосовно дати заснування Ізюму отримано за підписом
директора Інституту історії України, академіка НАН України Пана В. Смолія. Ця дата не
розходиться з Постановою Кабінету міністрів, з Українською історією, відповідає
стандартам ЮНЕСКО.
Але влада міста Ізюму не визнає Постанови Кабінету міністрів та продовжує відзначати
«совковий» рік заснування міста, при тому заручившись відповіддю заступника директора
Інституту історії України пана Боряк.
Як могло так статися, що його офіційна відповідь зовсім протилежна двом попереднім?
Це підробка зроблена ізюмською владою, чи його особистий «совковий» погляд на
історію – я не розумію. Це питання, на які сама історія надасть свої правдиві відповіді.
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ЧАСИ КОЗАЦЬКІ – СІЧІ ЗАПОРОЗЬКІ
Притула О. Л. (м. Запоріжжя)

Культура козацької доби крізь призму
Національного бойового мистецтва «СПАС»
Дослідження основних засад та принципів національного бойового мистецтва «СПАС» як
елемента культурної спадщини українського народу та уособлення традицій козацького
бойового мистецтва

Розглядаючи питання культури козацької доби, треба передусім визначитись з самим
поняттям «культури», багатогранність якого розглядалася великою кількістю дослідників. У
XX столітті вчені А. Кребер та К. Клакхон зробили спробу об’єднати напрацювання
культурологів усього світу та подали у своїй праці («англ.Culture: A Critical Review of
Concepts and Definitions», 1952) 180 визначень цього поняття. У 1983 р. на XVII
Всесвітньому конгресі у Торонто, присвяченому проблемі «Філософія й культура», йшлося
вже про кілька сотень визначень «культура».
Якщо ж і нам спробувати зробити певне узагальнення, то можна дійти висновку, що
культура (лат. сulture – «обробіток», «обробляти») – сукупність матеріальних та духовних
цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил
всередині соціуму для його збереження та гармонізації. Культура є складною системою
буття, а саме поняття «культура» об’єднує в собі науку (включно з технологією), освіту і
мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, певний уклад життя та світогляд. Слід також
зауважити, що культура має свою структуру і загальноприйняті форми у будь-якому
суспільстві: матеріальна, духовна, соціальна, фізична. Кожна з цих форм розкриває ту чи
іншу сторону буття будь-якого суспільства.
Культура вивчається цілим комплексом гуманітарних наук, насамперед – культурологією,
етнографією, культурною антропологією, соціологією, психологією, історією [1].
Отже, під час дослідження питання культури, необхідно розглядати одночасно і питання
науки, освіти, мистецтва, моралі, укладу життя та світогляду.
Яскравими сторінками історії України є часи козаччини. На сторожі нашого народу
впродовж віків стояло козацтво, коріння якого сягає багатьох тисячоліть. Козак для українці
– це, насамперед, уособлення волі, сили, мужності і мудрості, честі і порядності, відваги і
самопожертви, взагалі всіх найблагородніших рис, які сфокусовані в образі народного героя
[2, с. 6].
За часів існування Запорозької Січі почала формуватись та поширюватись козацька
культура, яка дійшла до нас в історичних згадках і переказах, через пісні, танці, обряди,
прислів’я, приказки, казки, тощо. В них – історія українського козацтва: історія захисту
рідної землі та рідного народу від всіляких загарбників, а козак в народній уяві – це воїн,
наділений високими якостями людяності.
Досліджуючи культуру козацької доби крізь призму національного бойового мистецтва
«Спас», слід зважати на те, що козацька культура була сформована в епоху середньовіччя з
усіма притаманним їй характерними рисами. Через це одним із її були і є бойові мистецтва,
які необхідно розглядати не лише як фізичну культуру, але як і соціальне явище, пов’язане з
матеріальною, духовною і соціальною формами культури.
Отже, козацьку культуру можна назвати українською національною воїнською культурою,
а козацьке бойове мистецтво «Спас» – її невід’ємним елементом, звичаєм підготовки
високоякісного воїна-патріота, що здатний боронити свою землю і народ від загарбників.
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Розглядаючи бойове мистецтво «Спас» як частину культурної спадщини предків,
насамперед, слід зробити наголос на його обрядовості, яка залишилась у традиції «Спасу» до
наших днів і має історичні корені, що сягають давніх часів існування запорозького козацтва.

Рада на Січі (Січове коло)

Козацьке коло перед змаганнями «Спас»

У сакральній культурі запорозького козацтва одним з основних елементів було поняття
Кола. Козаки, під час проведення найважливіших рад, де вирішувалась доля умов їх
подальшого життя, завжди ставали в коло. Ці ради мали назву Коло, Велике Коло, Січове
коло, тощо. Саме коло, згідно досліджень академіка Ю. О. Шилова, є одним з найдавніших
державотворчих символів в історії прадавніх цивілізації на землі [3, С. 23.].
У бойовому мистецтві «Спас» змагання саме за цією традицією проводяться на
Змагальному Колі: на початку і в кінці тренувального заняття учні шикуються в коло. Ця
ритуальна частина у Спасі підсвідомо виховує у спортсменів бойового мистецтва «Спас»
повагу до поняття козацького Кола.
Традиції бойового мистецтва «Спас» базуються на
стародавніх переказах, які дійшли до нас від представників
козацьких родів – носіїв цих стародавніх традицій.
Найповажніший з них – рід Леоніда Петровича
Безклубого, а сам він є одним з останніх носіїв традиції
козацького бойового мистецтва «Спас», який передав свої
знання сучасному поколінню українського козацтва.
Одним з таких переказів є «Супойський переказ»,
записаний Леонідом Петровичем Безклубим від діда в
с. Фарбоване на Київщині в долині р. Супой (звідси назва
переказу). Наведемо текст переказу:
«...Колись в сиву давнину народив Батько Коло з
Матір’ю Даж-землею грозовою під час нічної грози люд
вкраінський, Опалені Дерева та й дав їм землю з півночі на
опівдень од моря до моря та з заходу на схід од Дунаю до
Дніпра-Дону, та й заповів їм не ходити за ту землю та не
оддавати, а щоб сильні були, пов’язав Словом: «Поки
шанувати будете Мене з Матір’ю та Слово оте Стосове – будете неуборимі доки бринітиме,
отой Звичай в совісті душі вашій». Та дав брата свого Місяця на сторожу козацтву тому
характерному, щоб берегли землю ту денно і нощно, а щоб вправні були та згуртовані, то
докинув вісім променів своїх козацьких на небо, щоб у скруту поглядали на Воза того та
знали, в чім сила їхня козацька. Й була од Батька сторожа – чорна зненависть безмежна та
завбачливість розуму од підступу межи товариства, неправди проти Звичаю та до ворога
лють, а од Матері-Землі грозової – любов безмежна до люду Краю, сім’ї своєї така червона,
аж багряна, як сполох небесний...» [4, с. 7-8].
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«Супойський переказ» є одним з основних джерел, на якому базується світоглядний
аспект боротьби «Спас». В ньому розповідається про те, хто є українці, міфологія
походження української землі, а також походження символів, які є традиційними для
козацтва: на своїх прапорах вони завжди зображували Сонце і Місяць, сам же Місяць
називали козацьким сонцем. Взагалі, Сонце і Місяць, як символи, мали велике значення в
українській козацькій культурі. Сонячна і місячна символіка простежується і в традиційній
українській, а отже, і в козацькій кухні: паляниця хліба традиційно випікалася круглою,
символізуючи сонце, а вареники виготовлялися в формі півмісяця, символізуючи місяць.
Культура козацтва, яка є, на думку багатьох істориків, похідною від стародавніх
праукраїнських культур, зокрема арійської, увібрала в себе всі стародавні сакральні знання.
Так, символіка Сонця і Місяця присутня на прадавніх дохристиянських святилищах,
віднайдених на острові Хортиця – сакральному центрі запорозького козацтва. Прикладом є
святилище на висоті Брагарня на острові Хортиця, розкопане археологом М. А. Остапенком
у 1993-2000 р.р., в елементах якого чітко простежується солярна та місячна символіка. Вік
святилища вчені датують близько 2000 р. до н. е., а тому можна з упевненістю зробити
висновок, що вже у ті часи на території України існували знання про сонячні та місячні
цикли природи.
Традиційні знання про природні цикли знайшли своє відображення і в бойовому
мистецтві «Спас», в якому періодизація навчального процесу проводиться не згідно
змагального календаря, як це прийнято в сучасному спорті, а згідно солярного і місячного
циклу. Ця традиція зумовлена тим, що всі змагання з боротьби, кулачних боїв та інших видів
бойових змагань з давніх-давен проходили під час народних свят: Різдва, Масляної,
Великодня, Трійці, Івана Купала, Спаса, Покрови та інших, які були пов’язані не лише з
церковним календарем, але і з солярними та місячними циклами природи.
Традиційні уявлення про природні цикли відобразились і в психофізичних системах
підготовки боротьби «Спас», які мають назву «Гойдка» і «Кремінь».
Розглянемо їх більш докладно. За свідченнями вчителів, авторів цих рядків, носіїв
сакральних знань, майстрів бойових мистецтв – Олександра Олексійовича Нікіфорова (нині
покійного) та Миколи Олексійовича Нікіфорова, системи «Гойдка» і «Кремінь»
застосовувались як системи психофізичних вправ під час підготовки еліти запорозького
козацтва – характерників [5].
Результатом
оволодіння
системою
«Гойдка» мало стати те, що козакхарактерник
опановував
здатність
відчувати всі процеси у Всесвіті і це
надавало йому знання передчуття, уміння
сконцентруватися, і, як результат –
правильно прийняти рішення. «Гойдка»
отримала назву від слова «гойдатися». В
основі цих знань – теорія, згідно якої у
Всесвіті проходять коливання (гойдання), а
тому, при входженні в резонанс гойдань
козака-характерника
і
Всесвіту,
відбувались дивовижні на той час речі, які не мають матеріального пояснення і в наші часи.
Так, характерник міг змінити погоду: коли на дворі йшов дощ, раптом несподівано сяяло
сонце і навпаки – в степу на татар несподівано міг налетіти вітер, який здіймав куряву, яка
дозволяла козакам непомітно напасти на ворога або втекти від погоні. Випадки прояву
надлюдських можливостей створили в народі легенди про характерників та козаків як
чаклунів і ворожбитів [6].
Сутність системи «Гойдка» – в системі психофізичних вправ, які виконуються в контексті
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солярно-місячних циклів протягом 12 років, термін, який уособлював повний оберт Кола
Сварожого. Вважалося, що після цього козак-характерник пройшов посвяту від Всесвіту,
оскільки витримав систему досить великий термін. Зрозуміло, що за цей час регулярні
заняття пробуджували у козака неординарні для звичайної людини здібності.
Назва системи «Кремінь» походить від властивостей мінералу – кременю. Козацьке
прислів’я говорить про сильну духом і тілом людину: «...міцний, як кремінь...» або «... його
б’ють, а з нього лише іскри летять...». Система психофізичних вправ боротьби «Спас», яка
називається «Кремінь», має за мету загартувати організм козака до такого ступеню, щоб його
тіло могло витримати будь-який удар, навіть холодною зброєю. До нас дійшла легенда про
міць руки кошового отамана Івана Сірка, який виставляв голу руку і по ній рубали
шаблюкою, зброя ж відскакувала від руки, а на тілі міг залишитися тільки невеличкий
синець: «...Він сильний такий був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і кожі не
розруба, – тілько синє буде. Не то що кулею, а шаблею...» [7].
Система психофізичних вправ «Кремінь» – це система вправ на зміцнення м’язовосухожильного апарату людини. Вправи виконуються в статичному та динамічному режимах.
Також існують вправи на «набивку» тіла, проте на відміну від східних систем, їх
застосовують тільки після зміцнення та нарощування м’язової маси, проходження системи
загартування силовим натискуванням. Під час занять за системою «Кремінь» організм
загартовується за допомогою різних природних факторів: холодної води, вогню, повітря,
землі тощо.
Психофізичні системи «Гойдка» і «Кремінь», які використовуються в системі підготовки
бойового мистецтва «Спас» є частиною свого часу забутої, але відроджуваної сьогодні,
стародавньої української козацької психокультури, яка була пов’язана з фізичною культурою
наших предків.
У бойовому мистецтві «Спас» дотепер збереглась термінологія, що відображає культуру
козацької доби, бо без розуміння світогляду козака тих славних часів Запорозької Січі,
неможливе опанування сутності й самого козацького бойового мистецтва. Ця термінологія,
що передавалась із покоління в покоління, славних козацьких родів, є частиною культури тієї
верстви населення, яке свого часу володіло бойовим мистецтвом запорозьких козаків.
Так, удари руками у «Спасі» мають
декілька назв. Наприклад, удари прямим
кулаком називаються «стусанами». Існують
назви за траєкторією удару: «прямий
стусан», «боковий стусан», або за формо
удару: «стусан крюк» – удар кулаком знизу
по дузі, чи «стусан коса» – удар кулаком
збоку за траєкторією коси. Нажаль, слово
«стусан» на сучасних теренах Запорожжя
сьогодні
є
маловживаним, а тому,
використання його в національних бойових
мистецтвах збереже на довгі покоління та
збільшить його вживання та поширення.
Хлистовий тип ударів руками в «Спасі»
називається «вихлистами». Це удар рукою, який має принцип удару нагайкою – незамінної
супутниці козака.
Говорячи про нагайку, слід зауважити, що «нагайка» або «плітка»», займає велике місце в
бойовій і побутовій культурі козацтва. Нагайка – підручне знаряддя вершника, яке він
застосовував для управління конем. Майже всі народи, чиє життя та побут тісно пов’язані з
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цими тваринами, мали розвинену культуру виготовлення плетених знарядь із шкіри,
мотузки, або інших матеріалів, які були призначені саме для управління конем.

Запорозьке козацтво ж створило цілу культуру пліточного бою, яка знайшла своє втілення
безпосередньо у бойовому мистецтві «Спас». Плітки у козаків існували різної довжини: від
короткої нагаєчки, довжиною до 40-50 см до довжелезного арапника, який довжиною сягав
до декількох метрів. Умовно за розмірами плітки в бойовому мистецтві «Спас»
розподіляються наступним чином: нагайка (до 1 м), канчук (від 1 до 1,5 м), батіг (до 2-3 м),
арапник (більше 3 м). Такий розподіл за довжиною є досить умовним, оскільки плітка
виготовлялася індивідуально під кожного господаря з урахуванням його розмірів. Плітка
одночасно слугувала як знаряддям управління конем чи іншою худобою, так і серйозною
зброєю проти будь-якого, навіть кількісно переважаючого ворога.
Велика повага у козацтві до пліток може бути пояснена стародавнім культом, що був
поширений ще за доби дохристиянської України – культом вужа, або полоза.
За дослідженнями істориків Я. Новицького, Д. Яворницького на острові Хортиця та на
найближчих від нього островах за часів козаччини жила сила-силенна полозів. За легендами
існували полози навіть такої величини, що могли проковтнути цілу вівцю. Полоз майже не
мав природних ворогів, оскільки мав шкіру такої міці, що за свідченнями самих козаків від
полоза відскакувала найгостріша шаблюка. Переміщався полоз по степу не як звичайна
гадюка, а зібравшись у кільце перекочувався куборем з величезною швидкістю і міг
наздогнати навіть коня. Безумовно, сусідство козаків з такими тваринами не могло не
позначитися на створенні певного культу. Один з ударів ногою в розвороті у бойовому
мистецтві «Спас» має назву «полоз», мабуть від того, як бив свою жертву хвостом справжній
полоз, збиваючи її на землю.
Удари ногами у «Спасі» називаються «копняками». Розрізняють прямий, бокові копняки
на різних рівнях. «Копняк» – це також давньоуживане українське слово, яке означало удар
ногою і збережене як термінологія в бойовому мистецтві «Спас» та уособлення культури
козацьких часів.
Бойове мистецтво «Спас» передбачає володіння бійцем традиційною козацькою зброєю,
яка є частиною бойової культури як козацтва, так бойової культури всього українського
народу. У тогочасного козацтва існував досить великий арсенал зброї, який постійно
поповнювався, оскільки вояки завжди намагалися роздобути найпередовіші на ті часи зразки.
Існувала зброя, яка використовувалася суто для бою – шабля, піка, булава, келеп, але
існувала і зброя, яка використовувалася у побуті як знаряддя праці, а в бою як – зброя:
плітки, ціп, коса, палиця тощо.
Такий широкий підхід до озброєння сформував принцип, що зберігся і у бойовому
мистецтві «Спас» – зброєю може стати будь-яка побутова річ, треба лише правильно
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використати її. Так, наприклад, простий ціп для обмолоту зерна, коли його оббити металом,
то він вже ставав бойовим ціпом – «гріном». До речі, саме у цьому значенні слово збереглося
до сьогодні тільки в бойовому мистецтві «Спас». Від назви бойового ціпа – «гріна» походить
і українське слово «огріти».
Також, завдяки бойовому мистецтву «Спас» збережені від славних козацьких часів і до
наших днів прийоми і методи володіння традиційною зброєю козаків – ножем, палицею,
шаблею, ціпом, булавою, келепом тощо [8].
Козацька культура донесла до нас
шанобливе ставлення до зброї, яка мала не
лише прикладне значення, але і сакральне.
Так, ніж вважався побратимом козака і, за
традицією, його можна було тільки зробити
самому, завоювати у бою або купити.
Звичай, за яким ножа не можна приймати в
дарунок, а за нього обов’язково треба було
віддати гроші, зберігся в народі донині.
За внутрішньою термінологією бойового
мистецтва «Спас» ніж також називають
«товаришем». За спасівським світоглядом,
ніж боєць має «приручити». Для цього існує
декілька сакральних ритуалів. Один з них
полягає у тому, що для ножа виготовляються піхви і боєць має постійно носити свого ножа в
піхвах на голому тілі. Ніж має бути завжди з бійцем: з ним він має їсти, спати, приймати
водні процедури, аж до тих пір, поки йому не присниться віщий сон, який він разом з
вчителем-характерником розтлумачить. Уві сні ніж, як жива особа, може сказати господарю
своє ім’я, може відкрити якусь таємницю: як з ним поводитися, методи тренування з ним, які
боєць має застосовувати. Після того, як цей ритуал буде пройдено, за традицією «Спасу»,
між бійцем і ножем мають бути дуже шанобливі стосунки, бо відтепер – це його товариш та
найближчий друг, який прийде у найнебезпечніший час на допомогу. В бою, може статися,
що зовсім не залишиться зброї, але останньою зброєю порятунку завжди буде козацький ніж.
Інший сакральний ритуал, пов’язаний з ножем-товаришем – це його «підгодовування».
Під час трапези козак своїм бойовим ножем нарізає шматочок їжі – це і називається
«підкормити ножа».
У козацькій культурі ніж не можна використовувати для хизування. Це вважалося не
гідним звання лицаря і за це товариство навіть могло покарати того, хто небезпечно ним
хизується. Без дозволу господаря торкатися чужого ножа також було заборонено. Це
дозволялося лише близьким та перевіреним побратимам. Недарма в козацтві збереглося
прислів’я-карб про холодну зброю козака – шаблю і ніж: «Без нужди не виймай, без слави не
вкладай».
Отже, місце ножа у воїнській культурі козаків дуже вагоме та почесне: для них це була
жива істота, побратим, товариш. Національне бойове мистецтво «Спас» зберігає традицію
шанобливого ставлення до ножа: із здобуттям певного рівня майстерності, бійцю
виготовляється особливий ніж, який назавжди стає його особистою зброєю і побратимом.
Велике культурне та сакральне значення у козацькій культурі, наслідувачем і
продовжувачем якої є національне бойове мистецтво «Спас», має палиця, що відповідає
одному з його основних принципів: зброєю може стати будь-який звичайний на перший
погляд предмети побуту чи знаряддя праці. Одним із найдоступніших і є звичайна палиця –
найдавніше, разом із каменем, знаряддя праці в історії людства. Саме з її допомогою наші
далекі предки полювали на тварин, глушили рибу, збивали з дерев стиглі плоди, а за потреби
– пускали в хід і один проти одного, як найдавнішу холодну зброю.
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В Україні мистецтво паличного бою відоме з прадавніх часів і мало не в кожному регіоні
існували свої унікальні традиції. Воно мало різні назви: «…«паличний бій», «палочний бій»,
«бій на палицях», «бій друччєм», «паличкання», «бій патиччєм» та ін. Існувало і в предків
сучасних українців. Билися на палицях завдовжки 50-200 см, які називалися «палиця»,
«кий», «кийок», «грига», «патик», «друк», «гилка», «ціпок», «тичина», «тростина», «дрин»,
тощо і деколи, або мали потовщення на ударному кінці («ломака», «дрюк», «дрючок»,
«дрючечок», «палиця»), або були загнуті на цьому кінці («клюка», «ключка», «костур»,
«костурець»,«кульбака»). Бійці вправлялися і з однією, і одразу з двома палицями [9, с. 129].
Палиця – це те знаряддя, яке завжди було під рукою у козака, а у випадку відсутності – її
легко можна було знайти, виламати з деревини і обробити, зробивши просту палицю зброєю.
Вміння виготовляти та вміло вправлятися з бойовою палицею розвивали у козачат з
дитинства. Виготовляючи бойову палицю, на ній зображали спеціальні знаки, які
передавалися утаємничено серед ватаг парубків та в козацьких родах. Як тренувальні вправи
серед козацтва були широко поширені ігри «цурки-палки», «козаки-розбійники», які
поєднували в собі елементи бою з палицею та фехтування. Отже, можна із впевненістю
сказати, що саме палиця була першим етапом у подальшому оволодінні вояком вже шаблею.
Особливо цікавим є те, що палиця була одним із секретних видів зброї у давніх
українських мандрівних співців – кобзарів. Серед них навіть існувало унікальне бойове
мистецтво володіння палицею – «костурець» [10].
Кобзарями, як правило були козаки, які отримали
каліцтва за часів свого бойового життя і своє бойове
мистецтво вони тримали в таємниці, оскільки саме воно в
багатьох випадках рятувало життя незрячому співцеві.
Нажаль, боротьба «костурець» до сих пір є
малодослідженою «білою плямою» в сакральній історії
козацтва і кобзарства в Україні.
Традиція паличного бою зберігалась в Україні й після
знищення Запорозької
Січі
російською
царицею
Катериною ІІ. Українськими селами та містами палиця
свого часу навіть увійшла в моду, перетворившись на
атрибут побуту. З палицею робили прогулянки вулицями,
палиці-трості носили міщани, більш прості палиці були
атрибутом життя селян.
У національному бойовому мистецтві «Спас» вправному
володінню палицею приділяється чільне місце, а сама
палиця вважається базовим видом зброї для оволодіння
більш серйозними видами холодної зброю – шаблі, ціпом66
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гріном, косою, пікою, списом. Палиці в бойовому мистецтві «Спас» є різного розміру; від
довжини в лікоть (коротка палиця) до довгої палиці, яка сягає довжиною до 3 і більше
метрів.
У традиції «Спасу», як і за прадавніх козацьких часів, існує культура паличного бою. Так,
бій ведеться на різних рівнях жорсткості, залежно від майстерності бійця. Також спортсмени,
які займаються бойовим мистецтвом «Спас», беруть участь у показових виступах,
демонструючи можливості техніки володіння палицею, як зброєю.
Цікавими є змагання з паличного бою. До них допускаються лише ті бійці, які мають
досить велику практику занять і найголовніше – високий рівень морально-вольової і
психологічної підготовки, оскільки паличний бій може легко призвести до серйозних
ушкоджень. Для новачків розроблено спеціальний вид м’якої палиці – удари нею можна
наносити з великою силою, але будь-яка шкода чи травми тілу не завдаються. Перший,
професійний метод, виховує повагу до суперника і надає змогу відпрацювати загострене
відчуття небезпечності зброї супротивника. Згідно другого методу, поєдинок більш
швидкий, але у спортсмена втрачається відчуття «страху» перед зброєю суперника. У своїх
техніках бойове мистецтво «Спас» гармонійно поєднує ці два види змагань з паличного бою.
Одне із значущих і поважних місць в
козацькій культурі займає шабля. У козаків
було декілька видів шабель: довгі, короткі,
різної кривизни. Крім того, історія донесла
до наших днів різні назви козацьких шабель
того чи іншого типу. Наприклад, шаблі
угорсько-польського походження мали
назви «корабелі», «шаблі орла», «ординки»,
шаблі турецького типу – «шамшир»,
«кілідж». Козаки також називали шаблі на
свій манер, наприклад, шабля «кривуля».
В Україні вже не перше століття шабля є
одним з найважливіших символів козацтва
та традицій, пов’язаних з національними визвольними та державотворчими процесами. Саме
шабля завжди займала визначне місце у свідомості українців, асоціюючись, у першу чергу, з
козаком – захисником Вітчизни. Оспівана великим Кобзарем, як невід’ємний супутник
українського лицаря, вона також фігурує у величезній кількості українських народних дум,
поезій, прислів’їв та приказок.
Шабля належить до «холодної зброї», якою називаються всі типи наступальної та
активно-захисної зброї, які призначені для ведення рукопашного або дистанційного бою,
функціонують виключно завдяки м’язовим зусиллям воїна, а бойове застосування їх не
пов’язане з використанням вибухових речовин.
Шабля – різновид наступальної холодної, січної, ріжуче-колючої клинкової зброї, який
сформувався наприкінці VII – початку VIII століття. Вона складається з довгого клинка,
ефеса та піхов, є, в першу чергу, зброєю вершника та у використанні пов’язана зі
специфічним комплексом кінського спорядження. Клинок шаблі викривлений, з лезом на
вигнутому боці та обухом на увігнутому, має вістря та хвостову частину для кріплення ефеса
[11].
Національним бойовим мистецтвом «Спас» приділяється особлива увага та місце
володінню шаблею. Боєць спочатку навчається з однією і двома шаблями в повітрі та
декільком видам «круток», відшліфовується майстерність у якості удару шаблею – він має
бути потужним і точним. Для цього проводяться практики з виконання ударів спочатку на
силу – по глиняному манекену, в’язанці очерету, товстій лозі, очерету-сухостою. Під час цих
тренувань напрацьовується вірна траєкторія удару, вірний хват шаблі – міцний і водночас
чутливий. Другий етап навчання – відпрацьовування точності удару. Для цього проходять
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практики рубки лози пішим козаком, розрубування пластикової пляшки чи предметів, що
летять – яблука, стрічки, тощо. Під час цих тренувань, рекомендується практикувати
постійно, удосконалюючи свої вміння і навики, у козака відпрацьовується вміння точно і
швидко наносити удар шаблею.
Після напрацювання ударів шаблею у бойовому мистецтві «Спас» велике значення
приділяється вмінню фехтувати на шаблях, яке є традиційним мистецтвом і у бойовому
звичаї «Спасу». І хоча в наші часи цей вид двобою має все менше практичного значення,
проте є основою виховання козака як лицаря та носія бойової традиції українського народу.
Фехтування проводиться на макетах бойових шабель під час двобоїв, а під час змагань – на
спеціально розроблених м’яких макетах козацької шаблі, удар якою не завдає великої шкоди
здоров’ю дитини чи дорослого спортсмена.
Після відпрацювання всіх перелічених основних технік: володіння шаблею в повітрі
(«крутки»), нанесення ударів, фехтування однією чи двома шаблями у бойовому мистецтві
«Спас» козак в подальшому вже навчається вмінню володіти шаблею за різних умов – на
коні, в різних ландшафтних умовах (на скелях, у воді, тощо).
З особливою дбайливістю бойове мистецтво «Спас» зберігає сакральну традицію
ставлення до шаблі, яка згідно козацького світогляду є козацькою сестрицею, козацькою
жіночкою. Саме тому стосунки між шаблею і козаком, як між чоловіком і жінкою: козак має
постійно чистити і відточувати шаблю, щоб у піхвах не затупилась; надівати на всі козацькі
свята, як атрибут, що визначає воїнський стан козака.
З часом, у процесі еволюції холодної зброї, в козацькому середовищі шаблю поступово
витіснила шашка, проте в українській традиції зашилося неймовірно шанобливе ставлення
саме до козацької шаблі. Незважаючи на схожість, шабля і шашка мають відмінне одна від
одної функціональне значення: якщо шаблею можна вести і піший і кінний бій, то шашка все
ж таки має переважно спеціалізацію для кінного бою. У деяких випадках вона все ж таки
може використовуватися і пішому бою, для чого існував варіант коротшої і більш вигнутої
(під шаблю) шашки – «кубанський», або «кавказький».
Традиційною зброєю запорозького козацтва завжди
був бойовий ціп, а оббитий металом він вже мав назву
«грін». Хоча в мирні часи в господарстві ціпом
молотили зерно, проте він міг в момент стати
страшною зброєю в руках людини, яка вміла ним
відповідно скористатись. Ціп і грін стали одними із
найдосконаліших видів козацької холодної зброї, а
володіння ними – частиною козацької бойової
культури українського народу.
Ціп був досить практичним видом зброї, оскільки
за тих часів він був у кожному дворі. Одночасно
працюючи на обмолоті зерна селянин, козак чи
молодик тренували своє вміння володіти цим
знаряддям, наносити ним сильні і ритмічні удари.
Ціпи часто використовувалися під час селянських
повстань: лава-стрій озброєних ціпами селян ставала
потужною силою навіть проти озброєного шаблями чи
списами противника. Сила удару ціпом, оббитого
металом, була такою, що могла проломити досить
міцні обладунки польського гусара. Крім того, ціп і грін були досить сильною
індивідуальною зброєю і озброєний ними козак міг протистояти один декільком ворогам.
Удари гріном під час двобою досить важко передбачити і спрогнозувати, він досить швидкий
і потужний, що не давало супротивнику жодних шансів залишитись цілим і неушкодженим.
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В національному бойовому мистецтві «Спас» ціп також є одним з основних традиційних
видів зброї, вправне володіння яким розвиває у козака необхідні в двобої практичні навички
та спритність. Проте змагання з ціпом в бойовому мистецтві «Спас» не проводяться,
оскільки удари ним (навіть м’яким) мають надпотужну силу і в багатьох випадках можуть
досить небезпечно травмувати суперника.

В бойовому мистецтві «Спас» використовуються й інші козацькі види зброї: булава,
келеп. Володіння ними є частиною традиції, а вміння користуватись у бою – обов’язковим
для бійця-спасівця. Саме знання принципів застосування цієї зброї є запорукою «бойової
фантазії» козака, яка надасть йому змогу використати в бою в якості зброї й інші предмети
побуту.
Особливе місце в національному бойовому мистецтві «Спас» приділяється воїнським
звичаям та обрядам, які зародились в запорозькому козацтві і збереглись до наших часів.
Одним з таких звичаїв є традиція бойової козацької пісні. Козацька пісня – це один з
найяскравіших і найважливіших елементів бойової культури українського народу: вона не
лише передавала інформацію про бойові подвиги, а й зберігала та передавала бойовий
козацький дух. Ще за часів існування прадавніх слов’ян їх ігрища відбувалися під співання
пісень і ця традиція продовжується в українській фізичній культурі, яка теж тісно пов’язана з
виконанням народних пісень [12, с. 3].
Засобом підняття лицарського духу козаків були героїчні пісні, в яких оспівувались та
славились їх подвиги. Вважалось, що пісні навіть здатні приносити перемогу воїнам у бою.
Козаки з радістю йшли на смерть та на муки, знаючи, що своїм прикладом, своїм подвигом
вони надихнуть на боротьбу тисячі нових героїв: «Не тішся, враже, сотня поляже – тисяча
натомість стане до боротьби».
Традиції підняття перед боєм воїнського духу були поширені з давніх часів та на всіх
територіях. Так, у стародавньому Ірані воїнів перед боєм надихав поет, читаючи їм поему
«Шахнаме». Схожі традиції були і в римлян, германців, скандинавів та русичів: армії
постійно супроводжували співці-скальди, барди, трувери, менестрелі, трубадури, кобзарі, які
надихали на подвиги своїми героїчними піснями воїнів. Вони були організовані в окремі
співацькі братства на зразок ремісничих цехів. Часто співцями ставали й самі воїни – на
народній картині ідеальний воїн «Козак-Мамай» завжди зображений з кобзою в руках.
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Багато козаків, які через рани або старість не могли воювати, брали в руки кобзу і йшли
будити народ до боротьби, а під час повстань саме кобзарі своїми піснями поширювали вісті
про них по всій Україні.
Багато українських полководців, усвідомлюючи вплив героїчної пісні на дух війська,
нерідко самі складали бойові пісні для своїх воїнів-побратимів. У старовинній «Римованій
хроніці» від 1682 року зазначається, що козаки, коли йшли у бій під Берестечком, співали
бойові пісні-гімни, складені гетьманом Петром Сагайдачним. Богдан Хмельницький, Іван
Сірко, Іван Мазепа, Максим Залізняк та багато інших також прекрасно грали на кобзі та були
авторами багатьох пісень [13].
В національному бойовому мистецтві «Спас» боєць також тренується під певну козацьку
музику чи пісню, яка надає ритм вправі, або ж виконує бойові елементи наспівуючи
козацьких пісень. В традиції «Спасу» зберігся цілий арсенал героїчних пісень, які передають
бойових козацький звичай і боєць, з опануванням чергового рівня майстерності, повинен
знати і певну кількість спасівських пісень. Ці пісні мають бойовий ритм, слова в них можуть
розповідати не лише про подію бою, але і про бойовий прийом. «Спас» зберігає пісні, що за
часів як російського царату, так і СРСР, були суворо заборонені, оскільки передавали дух
волі, козацтва, козацького звичаю, що було ідеологічно не вигідно тоталітарним імперіям. З
іншого боку, в бойовому мистецтві «Спас» використовуються і сучасні пісні, які теж мають
бойовий ритм і прославляють бойовий дух козацтва.
Пісня завжди мала ідеологічну направленість і формувала світогляд козака. Сьогодні є
дуже важливим зберегти її істинність та первозданність. Ідеологічні супротивники козацтва,
маючи величезні інформаційні ресурси, завжди намагались змінити слова пісні, щоб
перекрутити її зміст. Як приклад – куплет відомої пісні «Віє вітер...»:
Треба було чарку вип’ють,
Треба й Волю збудять,
Зосталися ті що не п’ють
Тільки світом нудять.
Так звучить «офіційний» варіант пісні, «відредагований» за радянських часів. Зі слів цієї
пісні можна зробити висновок, що козацтво – одні п’яниці і для підняття веселого духу
існувало тільки споживання алкоголю. Проте, згідно історичних джерел, п’янства в
запорозькому козацтві не було, бо їм суворо, під страхом смерті, було заборонено пити під
час походів та несення військової служби.
Традиційний, первісний варіант куплету пісні «Віє вітер...» насправді звучить так:
Треба було чарку вип’ють,
Треба й Волю збудять,
Лишились ті, що небіть
Ті, що світом нудять.
Слово «небіть» є староукраїнським словом, яке було досить маловживане у побуті, а
вживалося здебільшого тільки в козацькому середовищі, тому навіть в словниках
староукраїнських слів воно відсутнє. «Спасом» відродив вживання цього слова в його
первісному значенні – «пригноблений, плаксивий стан чоловіка, плаксія».
В цьому, первісному варіанті, пісня має зовсім інший зміст і забарвлення, що
характеризує козацтво як веселий прошарок українського народу, активний та моторний. На
цьому прикладі видно, яким чином лише одне слово може змінити зміст усієї пісні. Саме
тому «Спас» багато сил та уваги приділяє збереженню істинних, традиційних текстів пісень,
захищає їх від подібних «редагувань» та перекручень.
Важливим напрямком національного бойового мистецтва «Спас» є опанування
мистецтвом бойового козацького танцю. Руховий арсенал козацького бойового мистецтва
передавався через елементи козацьких бойових танців: «гопак», «козачок», «метелиця»,
«пластунець» та інших. При цьому, козацькі бойові танці мають досить суттєві відмінності
від побутових танців, оскільки включають елементи підвищеної складності, які потребують
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високої фізичної і технічної підготовки. Танець у козака – це своєрідна вправа, яка, на
відміну від східних бойових систем, виконується в ігровому режимі та під музичний
супровід чи ритм.
Сучасна теорія українського танцю виділяє його три основні жанри: хороводи, побутові та
сюжетні танці [14; 15]. У побутових танцях зображуються історичні риси народу:
волелюбність, героїзм, завзяття, винахідливість, дотепність. Одним зі структурних елементів
саме побутових танців є, так звані, військові танці.
Військові (бойові) танці виконуються без зброї або зі зброєю в руках: шаблями, списами,
бойовими топірцями та іншим. Орнаментальний малюнок танців створюється
відшліфованими віками танцювальними рухами, в основі яких лежить той чи інший момент
бойового процесу або імітація якоїсь бойової дії. Бойові танці, окрім відображення героїчних
сцен, відігравали важливу роль і у спеціальній фізичній підготовці воїна, адже за своєю
структурою та складністю елементів, максимально моделювали можливі військові ситуації.
Загальновідомим фактом є те, що саме бойові танці склали основу ще трипільського
мистецтва самозахисту і ведення військових поєдинків, а також бойових мистецтв інших
народів світу [16, с. 14].
Оволодіння елементами козацьких бойових мистецтв завдяки «Спасу» має великий
духовний аспект, оскільки направлене на відродження, збереження та передачу традиції
бойової культури українського народу, що є запорукою здорової не тільки фізично, але й
духовно, української нації.

З 2010 року в Україні офіційно визнано як вид спортивного єдиноборства український
рукопаш «Спас», елемент бойової фізичної культури українського народу, оснований на
засадах національного бойового мистецтва «Спас». Всесвітньо визнаний експерт з бойових
мистецтв віце-президент всесвітньої федерації самбо, головний тренер збірної України з
самбо, екс-президент федерації самбо України, почесний академік Каліфорнійського
університету О. К. Наухатько в своєму інтерв’ю сказав: «Коріння самбо знаходяться якраз у
цих народних єдиноборствах. Сьогодні бачу, що маємо широкий розмай і велику тягу до
українського рукопашу. Я хочу відверто сказати, що це спорт ХХІ століття» [17, с. 86].
Національне бойове мистецтво «Спас» на сьогодні є елементом культурної спадщини
українського народу і уособлює в собі всі традиції козацького бойового мистецтва, як
складова частина культури українців. Сформована ще за часів зародження запорозького
козацтва культура бойового мистецтва отримала своє сучасне втілення в бойовому мистецтві
«Спас», яке натхненно відроджує та пропагує культурну спадщину козацької доби.
Виховання сучасної нації на засадах бойової культури українського народу та,
безпосередньо, бойового звичаю «Спас», надасть можливість сформувати в українському
суспільстві ідеологічно, фізично та військово підготовлений прошарок населення, стане
підґрунтям відродження духовних традицій запорозького козацтва, надасть можливість
створити духовний ідеал воїна – захисника України і українського народу.
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ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Сурченко С. В. (м. Запоріжжя)

Скіфсько-перська війна 513 року до н. е.
Заспів
Зустрічаючи відвідувачів комплексу «Запорозька Січ», ми звертаємося до них зі
словами: – Вітаємо Вас на святій хортицькій землі! Хортиця – це духовний центр
України і кожен українець повинен відвідати цю благословенну землю: і щоби
напитатися цілющою енергетикою, яка пломенить із її надрів, і щоби проникнути в
сиву глибочінь та побачити і відчути, як жили, як боролися та боронили терени
України наші пращури – славні лицарі запорозькі!
На моє переконання термін «Духовний центр України» з’явився не випадково, він
виринув із підсвідомості, із Космосу! І він прижився, і він ні в кого не викликає
несприйняття – значить до цього клаптика української землі повернулася колишня назва,
колишня слава, колишня місія!
А тому я вирішив здійснити розвідку в глибину тисячоліть та подати своє бачення тих
подій, бо перелопативши велику кількість друкованої продукції, маю свою точку зору на
події сивої давнини, які відбувалися на теренах нашого з вами Запорожжя.

Духовна складова буття
Все в світі взаємопов’язане і кожна історична подія має якусь першопричину, яка в свою
чергу залежить від об’єктивних та суб’єктивних факторів.
Є точка зору, яку узагальнив творчий колектив під керівництвом М. Чмихова в
підручнику «Археологія та стародавня Історія України», що періодизація історичного
процесу в голоцені (12 тис. р. до н. е.), пов’язана з космічними циклами, на зламі яких
відбуваються визначні події [1].
Л. Гумільов в низці праць, і перш за все у книзі «Етногенез і біосфера Землі», процес
виникнення суперетносу також пов’язував з кліматичними умовами і якимось сигналом з
космосу – пасіонарним вибухом, котрий пробуджує сплячий до того етнос і штовхає його в
горнило Історії [6].
А. Тойнбі в праці «Дослідження Історії», висуваючи теорію «Виклик – і – Відгук»,
пов’язує існування історичних цивілізацій з географічним середовищем в поєднанні з волею
Єдиного Духа [5].
Ю. Шилов в книзі «Прабатьківщина Аріїв» говорить про касту брахманів, як стримуючий
та керуючий елемент в нормандському степовому середовищі [4].
Проаналізувавши ці теорії, ми бачимо, що суспільство, перебуваючи в певних
географічних умовах, щоби вижити, вибудовує певну життєздатну систему механізмів.
На нашу думку, одним із таких механізмів є Духовний Центр Аріїв, який активно впливав
і впливає на історичні процеси.
В самій ідеї Центру немає нічого незвичного та фантастичного – Світ постійно керується
із таких Центрів. Були: Вавилон, Рим, Константинополь, Київ, Москва, Вашингтон. Були
чисто духовні: Рим, Єрусалим, Мекка, Лхаса. І якщо світський Центр не мав такого впливу
та ваги (за деякими винятками), то духовні Центри були, є і будуть вагомими суб’єктами
життєдіяльності цивілізацій.
Духовний Центр Аріїв (ДЦА) – це субстанція, котрій тяжко дати визначення і вбудувати в
систему координат сучасного інформаційного поля. Люди, котрі жили декілька тисячоліть
тому, сприймали Бога, як інформаційне поле, як польову першооснову Всесвіту. Прадавні
73

2‘ 2017 ___________________________________
мудреці вірили в реальність потойбічного світу, вони вміли в нього входити і користувалися
цим. Так що наш Центр з одного боку ототожнюється з самою ідеєю Бога, а з іншого – це
Храм, дорога до Бога!
Створений на потребу дня, можливо вихідцями із якоїсь високо розвинутої цивілізації –
Ю. Шилов говорить, що жерцями Арати, а можливо і Атлантиди, – він активно впливав на
життя тогочасної ойкумени: направляв, вів, вчив, контролював [4].
Центр знає – що і де відбувається, і постійно втручається в життя тих суспільств:
призначає вождів, вказує подальші об’єкти і території для контролю та освоєння, перекидає
юнацькі молодецькі ватаги (прообрази козацьких загонів) з одного на інше місце, котрі
виконуючи роль зовнішнього пролетаріату, об’єднавшись з внутрішнім пролетаріатом
(Тойнбі), руйнують ці державні утворення; дбає про охорону своєї території, запрошуючи
для цього самих войовничих та гідних [5].
Коли ми вивчаємо історію стародавнього світу, то якось індиферентно відносимося до
поняття Часу, вірніше ми не придаємо особливого значення тим цифровим символам, котрі
трапляються в тексті – 50, 100, 500 років тому. Час, як один із компонентів Всесвіту, втратив
в нашому світосприйнятті свою сутність, свою значимість, він посірів та зневілювався. За
цифрами, фактами та подіями ми не бачимо конкретної людини, ми не можемо осягнути
внутрішній світ суб’єктів історичного процесу. Ми знаємо імена царів, фараонів та
імператорів, назви їхніх столиць і місця видатних битв, але це було так давно, що треба мати
дуже хорошу художню уяву, щоби спробувати відтворити минулошне життя.
Тому, для того щоби розібратися в нашій та світовій історії та добре її знати, потрібно
опуститися до рівня тієї людини і спробувати відтворити реалії того життя, а для цього нам
потрібно розглядати історичний процес в русі, з урахуванням цілого комплексу питань.
У вітчизняній історичній науці, певно, немає теми більше вивченої та описаної, ніж
скіфська епоха і особливо перипетії скіфсько-перської війни. Академік Б. О. Рибаков написав
монографію «Геродотова Скіфія» [7]. М. І. Артамонов та Є. В. Черненко також видали свої
напрацювання по цій темі [8; 9]. Авторські колективи, які працювали над виданням «Історії
України», обов’язково посилалися на їх напрацювання, додаючи і своє бачення того чи
іншого моменту в розумінні причин та перебігу тих подій, які дійшли до нас від античних
авторів і перш за все від Геродота Галікарнійського.

Мідія
В кінці 1-го тисячоліття до н. е. розрізненні арійські племена, сконцентровані на схилах
Гіндекушу та Іранського нагір’я, об’єдналися в Мідійський племінний союз на чолі з
Дейокою, який встановив царську владу та заснував столицю Ектабани. Своєї могутності
Мідія досягла в 7 ст. до н. е. при царі Кіоксарі,
який зумів залучити на свою сторону скіфів і
розгромити Ассирію, Елам та Урарту.
Проти його сина Асістрага була зорганізована
змова і владу в 550 році до н. е. захопив онук по
матері перс Кір. Гвардією Асістрага, з відповідним
комплексом привілеїв, були скіфи і тому вони
прийняли активну участь в боротьбі проти
заколотників. В змові активну участь прийняла як
перська, так і мідійська знать, невдоволена тим,
що була відсторонена від царського двору. В
результаті цієї змови владу захопили Ахеменіди
___________________________________________
Золота царська пектораль
IV ст. до н. е. (з кургану Товста Могила,
Дніпропетровська обл.)
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(від назви перського царського роду, родоначальником якого був Ахемен), а керівні посади в
державі обіймали представники як перської так і мідійської знаті [11, с. 240-241].

Прихід до влади Дарія
Виникає питання: – Хто такі скіфи? Як вони тут з’явилися і яку роль відігравали в цих
подіях?
Геродот розповідає, що скіфи, переслідуючи кіммерійців, зайшли до Мідії і активно втрутилися в політичні баталії Передньої Азії, прийнявши участь в розгромі Асирії і протягом 28
років були активним чинником в урегулювані внутрішніх та зовнішніх питань держави.
Переможені персами в 550 році до н. е. вони відійшли до Середньої Азії, продовжуючи
напади на Ахеменідську Персію, що спонукало Кіра до військового походу проти них.
Геродот розповідає, що в 530 році скіфи розгромили персів, полонили Кіра і відрубавши
йому голову, вкинули в бурдюк з кров’ю [11, с. 243].
Син Кіра Камбіз продовжив загарбницьку політику батька, захопивши Єгипет в 525 році
до н. е. Будучи психічно неврівноваженим, порвавши з релігією предків, нівечачи традиції
свого народу та насаджуючи деспотію східних тираній, він викликав невдоволення в
державі. І хоча, бажаючи загасити полум’я протесту, вбив рідного брата Бардію, який
користувався повагою в народі – це його не врятувало. При загадкових обставинах (був
поголос, що він випадково наштрикнувся на свій кинджал) по дорозі з Єгипту, загинув [11,
с. 244].
Іще до цієї загадкової смерті, в Персії спалахнуло повстання на чолі з Лже-Бардією і
владу в державі захопив маг Гаумата, лицем схожий на Бардію.
Змову проти цього енергійного правителя, який користувався любов’ю в народі, очолив
представник молодої лінії дома Ахеменідів, син Гістаспа, Дарій, який разом з семи
вельможами пройшов через охорону і по звірячому зарізав Лжебардію [11, с. 246].
Так детально ми проінформовані про ці події, перш за все, дякуючи напису на
Бехестунській скалі, в якому Дарій описує свою участь в заколоті, а також «Історії» Геродота
[12, с. 462].
Але дуже багато залишилося «поза кадром» і треба докласти величезних зусиль, щоби
спробувати відтворити істинну картину тих подій.

Скіфи
Перш за все нас цікавлять скіфи. Ми залишили їх в степах Середньої Азії після перемоги
над Кіром. Ми переконані, що скіфи приймали активну участь у приході до влади в Персії
мага Гаумати і були його головними військовими з’єднаннями.
Таким чином скіфи дійсно були реальним та вагомим чинником передньоазійської історії
протягом 28 років, про що сповіщав Геродот.
Дарій таки витіснив скіфів з Персії, на що у нього пішло три роки, і вони відійшли до
Бористену. Цілком ймовірно, що їх там прийняли не зовсім привітливо і їм довелося силою
зброї відновлювати своє право на володіння Степом. У Геродота є розповідь про те, як їх
раби, стали до бою з ними і не пускали до своїх домівок [1, с. 3].
Давайте більш уважніше придивимося до скіфського царя Іданфірса. Сміємо припустити,
що в тій громадянській війні в Мідії він брав активну участь. В його імені відчувається
спорідненість з іменем батька Дарія – Гістаспом. Ім’я скіфа складається з двох слів: Гідан і
перс.
У Геродота є цікава розповідь про подорож двох дівчат, які у супроводі двох хлопців, з
дарами (снопами пшениці) направлялися із Північної Припонтиди на острів Делос для участі
у ритуальних обрядах. Ця інформація вимагає більш детального вивчення і ми до неї іще
повернемося, а зараз, продовжуючи наше дослідження, припускаємо, що ця експедиція – то
були емісари Центру, які були послані на південь, до недавно колонізованих земель
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– то були наречені, місія яких була в тому, щоби
вести контроль за новими державними утвореннями:
і особистою присутністю, і вихованням спадкоємців
престолу в дусі поваги до релігії Центру та традицій
Батьківщини.
Гідан і Гістасп були братами, ймовірно,
близнюками, тільки один залишився з батьком в
Мідії, а інший був відправленій до Центру і там
виховувався.
Під впливом східної розкоші, традицій і релігії
Вавилону та Єгипту, арійська знать на чолі з царем
Камбізом, пориває з релігією предків та егідою
Центру. Відповідно, діти виховуються в іншому дусі
та традиціях. Дарій є представником нового
покоління аріїв, які вже і не знають батьківської
культури та релігії.
За зраду релігії Центру, Камбіз був вбитий і владу захопили скіфи на чолі з духовним
лідером Гауматой та військовим керівником Гіданом, які поставили на меті повернення
Персії до релігії предків

Привід та причини війни
Дарій, захопивши владу та одружившись з донькою Кіра, три роки провів в походах,
придушуючи повстання та супротив в державі, про що він говорить в тому ж таки написові
на скелі. Подолавши всякий супротив в державі, провівши економічні та адміністративні
реформи, помстившись скіфам (сакам) за Кіра, він готується до війни зі Скіфією.
Чому? Нащо вона йому, така далека, незвідана земля?
Офіційним приводом до початку цієї війни, за словами Геродота, стала давня подія: «Цар
побажав тепер покарати скіфів за вторгнення в Мідію і за те, що скіфи, які перемогли своїх
супротивників – мідян, першими порушили мир». Певна річ, справжні причини походу не
мали нічого спільного з цим твердженням, але була зручним виправдовуванням і
обґрунтуванням претензій Перської держави на гегемонію в світі [1, с. 81].
Щодо справжніх причин вторгнення персів в Північне Причорномор’я, то вони постійно
обговорювалися істориками. Більшість фахівців вважає: спроба Дарія підкорити Скіфію була
частиною єдиного стратегічного плану – підкорення материкової Греції, а для цього потрібно
було відрізати її від скіфського хліба, та забезпечити тили Персії від набігів кочовиків.
Ми ж бо вважаємо іншими причини тієї війни!
1. Творячи світову державу, Дарій, перш за все прагнув підкорити своїй владі арійську
мовну єдність – і це його бажання зримо прослідковується в виснажливій індійській кампанії
(підкорення Пенджабу), а також, в бажанні підкорити Грецію.
2. Але головне, що йому було потрібно, це: по-перше, духовне благословення Центру, бо
ж він був не легітимним царем, а по-друге, взяти під контроль його діяльність і через нього
здійснити свої плани стосовно світового панування.
3. Дарію потрібно було знищити прямих спадкоємців перського трону і перш за все, свого
дядька Іданфірса.
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4. Йому потрібно було повернути в столицю царські клейноди, а також велетенські
скарби, вивезені скіфами з Персії під час їхнього панування в тоді іще Мідії та громадянської
війни.

Маршрут руху перської армії
Викликає подив та здивування маршрут, обраний Дарієм для цього походу.
Чому він не пішов через підкорену Середню Азію, через узбережжя Каспійського та
Чорного морів, а обрав шлях від стародавніх мурів Суз через всю Малу Азію до Боспору
Фракійського, переправившись через який, з вогнем та мечем , пройшов землями войовничих
фракійських племен і підійшов до Істру (Дунаю)?
На це історики відповідають, що Дарій пройшов через всю державу для того, щоби: поперше, нажахати своєю величчю та жорстокістю населення та знать, переможених в
громадянській війні, держав – сатрапій (і як приклад приводиться епізод з вбивством двох
синів, за яких просив батько – друг та соратник царя, щоби Дарій залишив їх біля нього на
старість), по-друге, як мобілізаційний захід – загони приєднувалися по мірі проходження
через відповідну територію, по-третє, продемонструвати силу Греції, котра затаїлася в своїх
полісах у мовчазному протесті проти намагань Персії утвердити свою гегемонію в світі [1,
с. 84].
В 513 р. до н. е. шестисоттисячне військо на чолі з Дарієм І, якого охороняла гвардія –
десятитисячний загін «безсмертних», по наплавному мосту, спорудженому іонійськими
греками, переправилась через Істр. Геродот розповідає, що перед тим, як ступити на міст,
Дарій зав’язав на ремні 60 вузлів і наказав іонійцям охороняти переправу протягом цього
терміну, розв’язуючи по вузлу в день. Якщо після цього перси не з’являться, то вони можуть
відпливати на батьківщину [1, с. 98].

Скіфсько-перська війна (карта з книги Черненко Є. В.)
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Що до такої кількості війська, то в істориків ця цифра викликає сумніви – ми вважаємо цю
цифру явно завищеною – по тим часам і стотисячне військо було завелике.
Виникає дуже багато запитань і по ходу цієї кампанії, і по маршруту пересування цієї
армади – дуже багато недоречностей, незрозумілостей. Постає питання: чи то так Геродоту
розповідали ольвіополіти, чи то так треба було подати автором, чи вже переписувачі
наплутали та повикидали багато незрозумілостей для них – переписувачів. І тому тепер,
через тисячі років історики сушать собі голови та намагаються докопатися до істини, щоби
відтворити картини тієї далекої війни!
1. Незрозуміло, чому персами не були використані кораблі іонійських греків, котрі
побудували зі своїх кораблів міст та залишилися мостом, допоки Дарій ганявся по
Степам за скіфами? На цих кораблях можна було переправити військо в глибокий тил
скіфам і висадитися на березі Меотиди (там де і буде збудоване велетенське укріплення
Дарієм).
2. Чому не були задіяні: чи як союзники, чи примусово, військові та економічні потенціали грецьких міст, в дельтах рік на узбережжі Чорного моря: Тіри, Ольвії та інших.
3. Чому і ким був визначений термін в 60 днів? Що то за термін – цифра?

Рада племен
Коли скіфи дізналися про загрозу яка насувалася із-за Дунаю, то зібрали раду вождів
племен, що населяли Степ для обговорення тактики ведення військових дій.
В цій раді прийняли участь царі: таврів, агафірсів, андрофагів, меланхленів, неврів,
будинів, гелонів, савроматів по виробленню єдиного плану дій [1, с. 119].
Коли ми подивимося на мапу розселення племен, вожді яких прийняли участь в цій раді,
то зауважимо, що таври та агафірси жили в горах (Крим та Карпати), андрофаги, гелони,
меланхлени та будини жили на півночі, за лісами та болотами і могли спокійно пересидіти
цю навалу.
Іданфірс – цар скіфів, запропонував
дати бій на кордоні, але вожді деяких
племен відповіли йому: – Це ваші з
Дарієм справи, от і розбирайся з ним
сам! Коли він підійде до наших
кордонів, тоді ми будемо з ним битися.
Існують думки, одну з яких виказав
в своїй роботі Є. В. Черненко, що тут
попрацювали агенти Дарія, застерігши
їх від підтримки скіфів [9, с. 54], та
інша, запропонована авторами першого
тому «Історії СРСР» – вожді цих
племен були зацікавлені в ослабленні
свого могутнього та агресивного сусіда
[10, с. 145].
Скіфська варта
Виникає запитання: – А де саме
відбулося те зібрання вождів племен Північної Припонтиди і чому володарі Степу (як
стверджують історики) – царські скіфи, спокійно відреагували на цю зухвалу відповідь та
дали їм можливість безперешкодно піти геть?
Стверджуємо, що ця рада відбулася на Хортиці, а ініціаторами та гарантами безпеки її
учасників виступали брахмани Духовного Центру Аріїв!
Виходячи із цього скіфське військо було розділена на три загони: Основні сили скіфів
очолив верховний цар Іданфірс другий загін під началом царя Скопасиса включав
савроматів; до третього – очолюваного Таксакісом увійшли скіфи, гелони та будини.
Населення разом зі стадами, відкочувало на північ, степ був випалений, вода в криницях
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отруєна; військо скіфів трималося від персів на відстані денного переходу, не вступаючи в
бій [1, с. 120].
Якщо прослідкувати маршрут пересування цієї армади, то ми побачимо, що армія Дарія
по дорозі форсувала такі ріки, як Дністер, Південний Буг, Дніпро та ще силу річечок, які по
тим часам було набагато повноводнішими ніж зараз; коли ж взяти до уваги Дніпро, то
побачимо, що він є не набагато меншим Дунаю і що форсувати його потрібно було би
напевно аналогічним штибом. Є точка зору, що Дарій далі Дністра взагалі не ходив.
Але ми з нею не згодні і, вірячи Геродоту, висуваємо своє бачення способу форсування
цих річок та перебування на цих незнайомих персам, теренах.
Ми вважаємо, що переправи на цих річках були зведені жителями грецьких міст,
заснованих в гирлах названих водних артерій, вихідцями з материкової та Іонійської Греції.

Гонитва за скіфами
Дійшовши до річки Оар (Берда) Дарій зупинив свою армію, збудував велетенське земляне
укріплення і звідти направляв летючі загони в глиб території Скіфії, винищуючи все
навкруги. Перси спалили в землях будинів дерев’яне місто Гелон, яке історики ототожнюють
з Бельським городищем на Полтавщині [1, с. 124].
Але поставленої мети по розгрому скіфських військ не було досягнуто і тому Дарій,
покинувши укріплення, почав спішно відходити до Дунаю, до переправи, де його чекав
плавучий міст, термін існування якого з кожним днем спливав.
В той же час, Дарій продовжував шукати можливості для вирішальної битви і тому, через
посланця, спробував спонукати скіфів на битву. На що отримав відповідь, яка інтригує
дослідників не одного покоління. «На те цар скіфів, Іданфірс, – розповідає Геродот, – сказав
таке: «Мої справи такі, персе. Я ще ніякої людини (досі) не злякався і не втік перед нею
давніше, отже, і тепер від тебе не тікаю; я нічого іншого не роблю тепер, лише те, що звик
робити в мирний час. А що я не воюю з тобою, то це я тобі поясню. Ми не маємо ні міст, ні
обробленої землі, щоби боятися за них і чим скоріше починати з вами бій. Та як уже так
конечно треба його починати, то ми маємо батьківські могили; ось відшукайте їх і спробуйте
знищити, і тоді побачите, чи будемо воювати з вами за могили, чи ні. А до того, якщо не
будемо мати достатньої причини, не будемо з вами воювати» [1, с. 127].
Так і не давши генеральної битви, скіфи набігами шарпали персів, які потерпали від
нестачі води та провізії, від мору та нестачі фуражу – мерли коні та в’ючний скот.
Дні линули, військо тануло, скіфи заходили з тилу, перетинаючи шлях відступу і Дарій,
покинувши поранених та хворих, під охороною своєї гвардії, чудом виривається із оточення і
встигає переправитися через Істр, по випадково не зруйнованому мосту, термін існування
якого уже був вичерпаний [1, с. 142].
Знову постає риторичне запитання: – То яка ж була мета цього походу?
В світлі однієї маловідомої інформації вимальовується дуже цікаве бачення цієї
історичної події, яка збереглася в Пам’яті поколінь.
...Античний автор Помпей Трог1, залишив згадку про те, що Дарій, виявляється, сватався
до доньки Іданфірса, але той не дав згоди на цей шлюб. Ця інформація, в дещо іншій
Інтерпретації, підтверджується готським автором Йорданом, який в своїй «Гетиці», приписує
це сватання до доньки готського короля Антіра [2, с. 19].
1

(Помпей Трог – римський письменник, що жив на рубежі нашої ери. Він написав фундаментальну
«Історію», основна частина якої була присвячена діяльності Філіпа Македонського і Олександра Великого. Твір
Помпея Трога не збереглося, але до нас дійшла праця Марка Юніана Юстіна: «Скорочення «Історії» Помпея
Трога. Ні про місце, ні про час складання «Epitoma» Юстина немає ніяких відомостей. По мові цей твір
відносять до кінця II або до початку III ст. н. е. «Скороченням» користувалися багато письменників (Ієронім,
Августин, особливо Орозій та ін.). Іордан, мабуть, користувався безпосередньо Помпеєм Трогом, якого згадує
двічі.)
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Висновки
Проаналізувавши перипетії історичних подій, котрі відбулися і в наших степах, і на
просторах Іранського нагір’я, тобто в границях арійської Ойкумени в 6 ст. до н. е., ми
пропонуємо таке бачення тих подій.
... Дарій – узурпатор, подавивши в крові повстання і підкоривши, ціною неймовірних
зусиль саків, не дістав Іданфірса, який відійшов в степи Причорномор’я, разом з золотом та
царськими клейнодами, посилає морем посольство до Центру (ДЦА) з проханням признання
його права на перський престол. Розглянувши позов-клопотання, брахмани поставили умови:
або поріднитися з Іданфірсом і таким чином з миром вирішити питання, або перемогти його
в битві. І був визначений термін – 60 днів!
Стосовно Герроса та батьківських могил є багато версій та гіпотез. Так, І. Білик вважає,
що вона знаходиться на Десні, де жили сівери, тобто скіфи (по грецькі суворі, похмурі).
Ю. Шилов обожнює Кам’яні Могили і вважає їх духовним Центром. Д. Супорт вважав, що
ця територія знаходилась біля м. Мелітополя. Ми ж бо вважаємо, що Духовний Центр Аріїв
– Геррос, знаходився на о. Хортиця!
Коли ми уважно вчитаємося в Геродота, перенесемо на мапу маршрути пересування
перської армії, то побачимо, що скіфи водили персів і по землям нинішньої
Мелітопольщини, і біля Камінної Могили, а от до Хортиці не допустили, відводячи Дарія все
далі і далі на схід і північ, давши можливість спалити місто Гелон, спустошити землі сусідніх
племен. Будучи поряд з Землею Предків – Герросом, Дарій так і не зміг в відведений термін
здолати Іданфірса, домогтися руки його доньки, а тому, з рештками своєї армії, втік, не
отримавши благословення і не вирішивши ні одного із поставлених перед собою завдань.
Хоча скіфський похід Дарія I закінчився поразкою, перси проникли вглиб скіфської
території услід за відступаючим супротивником. Це дало підставу Дарію включити
причорноморських скіфів в список підвладних йому народів під назвою «заморські саки» [9,
с.137] Тобто уже в ті часи, для одурманення свого народу та надування щок перед сусідами,
видавали бажане за дійсне.

Епілог
Забігаючи вперед, можна зрозуміти і претензії Македонії на Перський стіл і зухвалість
Олександра Македонського у його претензіях на цю корону, а також панічний страх нащадка
Дарія І – Дарія 3 перед цим арійцем. Благословення Центру вело Олександра! А от
відсутність такого паралізувало волю Дарія ІІІ і привело його до нищівної поразки.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТО
Сичева М. В. (м. Запоріжжя)

Острів Хортиця в пресі в період
будівництва ДніпроГЕСу
Телевізійні та публіцистичні хроніки – одні з найцікавіших джерельних матеріалів під час
дослідження історичних об’єків, специфіка висвітлення ними подій

Розробка теми «Телевізійна та публіцистична хроніка Національного заповідника
«Хортиця»» виявилась тривалою і кропіткою. З кожним роком збільшується пласт
джерельних матеріалів. За результатами дослідження в місцевому архіві інформаційний блок
доповнився даними про острів з 1922 по 1938 роки. Серед газет, що тоді циркулювали в м.
Запоріжжя та області – «Червоне Запоріжжя», «Пролетар Дніпробуду», «Паротяжник»,
«Вагранка», «Уралець», «За більшовицький колгосп», «Студент-ударник», «Комунаровець»,
«Степова комуна», «Новь» та багато ін. Вивчення всіх вищезазначених підшивок
періодичної преси буде здійснювати надалі, а на даному етапі дослідження було опрацьовано
підшивку газети «Червоне Запоріжжя», як одного з головних видань м. Запоріжжя та області.
Серед тієї інформації та подій, що висвітлюється на шпальтах газети «Червоне
Запоріжжя» за майже два десятка років було: боротьба з куркулями, змагання проти релігії та
церкви, освіта неосвіченим, зародження та посилення піонерії, боротьба з пиятством,
боротьба з голодом, продподаткова компанія, туристичні поїздки робочих, відкриття шкіл та
ясел, хлібозаготівля та посівні кампанії, партійне будівництво та з'їзди партосередків,
змагання заводів по випуску більшої кількості продукції, українізація на промислових
об’єктах, школах та садочках тощо. Метою даної роботи є висвітлення будівництва
Дніпровської ГЕС, якому присвячена левова частка матеріалу.
Великий пласт інформації про хід будівельних робіт греблі на Дніпрі друкується в газеті
«Червоне Запоріжжя» в окремій рубриці під назвою «На Днепрострое». Саме з цієї царини й
черпаємо дані про археологічні та будівельні роботи, плани і завдання. Аналізуючи матеріал
з цієї теми можна розділи інформацію на три блоки: планування; археологічні та
дослідницькі роботи; підготовчі та будівельні роботи ДГЕСу біля острова та на ньому.
Почнемо з першого блоку – планування. Будівництво каналів, мостів, житлових масивів,
парків тощо пов’язаних зі зведенням електростанції, планувало місцеве керівництво
Запоріжжя. Ось один з прикладів: «Гидротехническим отделом составлен проект канала...»,
який пройде «...через остров Хортицу, в месте, которое находиться недалеко от кресла
Екатерины. Дело в том, что фарватер Днепра слишком извилист. Параходу по пути между
Кичкассом и Запорожьем приходиться передвигаться зигзагами от берега к берегу, а новая
пристань ставиться как раз в том пункте, куда обогнув остров Хортицу, параходом не
проедешь. В этом месте правый проток Днепра загроможден камнями и отмелями. Проект
канала, который будет иметь в ширину 70 метров, уже согласован с 5 техучастком Водопути.
По имеющимся предположениям сооружение канала потребует около полутора месяца
времени...».
У зв’язку зі створенням Дніпровського водосховища, Кічкаський міст потрібно було
демонтувати. Замість нього було вирішено будувати мости через Новий та Старий Дніпро. Із
статті «Грандиозные мосты через Днепр» (газета «Червоне Запоріжжя») 1928 року читаємо:
«Отдел мостового перехода сорганизовался в Москве и выехал на место работ позже других
производственных отделов. В задачу отдела входит постройка 2-х больших двухярусных,
двухпутных мостов через Днепр под железную и шоссейную дорогу и железнодорожных
подходов к ним со станции Канцеровка до разъезда шлюзового. Эти мосты должны будут
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заменить Кичкасский мост, который необходимо снести. Новый участок железной дороги
перережет остров Хортицу, на котором будет устроена станция «Сечь». Мосты через Днепр
будут принадлежать к крупнейшим сооружениям в СССР. Отверстие моста через Новый
Днепр (616 метров) будет разбито на 3 арки по 140 метров и былочные подходы. Вес моста
около 9600 тонн (простое железо). Мост через старый Днепр отверстием в 274 метра будет
представлят одну арку с пролетом в 224 метра и с береговыми балочными подходами. Вес
моста окло 6400 тонн (простое железо). Этот мост будет самым большим одноарочным
мостом в Республике... Чтобы не стеснять судоходства, мосты будут рассположены высоко и
проезжая часть возвышается над водой почти на 49 метров... Всю свою работу отдел
мостового перехода должен окончить на год раньше пуска гидростанции, чтобы успеть
разобрать Кичкасский мост до подъема воды. Таким образом, мосты должны быть
сооружены к весне 1931 года». Цей проект було втілено в життя, і 31 серпня 1931 року на
вищезгаданій новозбудованій залізничній станції «Січ» відбувся мітинг з нагоди відкриття
мостів та залізниці. А вже 5 вересня того ж року новенькі мости були здані в експлуатацію.
Будівельні роботи завжди вимагають попереднього археологічного дослідження території,
на якій планується новобудова. В газетних матеріалах зазначається, що під час будівництва
Дніпрогесу була створена «научно-исследовательская экспедиция по изучению территории
Днепростроя. Экспедицией руководит профессор Д. И. Эварницкий в ее состав входят
археологи С. С. Гамченко (вице-президент всеукраинского археологического комитета
Академии Наук и председатель археологического отдела комитета), А. В. Добровольский
(зав. отделом первобытных культур Херсонского музея), фотограф-художник
Э. О. Федорович и председатель днепропетровского историко-археологического музея
П. Э. Матвиевский...». Вищезгадана експедиція планувала всебічно охопити та вивчити в
археологічному, художньому та етнографічному плані всю територію, яка планувалася
затоплюватися Дніпровським будівництвом: «Продолжается регистрация памятников
культуры и попутно производится раскопка их. Сейчас эти работы идут вверх по Днепру от
о. Хортицы до Кичкасского ж.-д. моста. Приблизительно через месяц начнут
функционировать партии рекогносцировочников и разведчиков от Кичкасского моста по
направлению к Днепропетровску, по обоим берегам Днепра». Що ж було знайдено на місці,
де зараз стоїть ГЕС? Ось згадки в газетах про це: «С 1 июля на территории Днепростроя по
приглашению научно-исследовательской экспедиции производит археологические
изыскания и научное обследование заведующий доисторическим отделом херсонского музея
– археолог А. В. Добровольский. Работа распадается на три части: наблюдение за земляными
работами, во время которых обнаруживают памятники седой древности, составление
археологической карты территории Днепростроя и раскопки уже установленных четырех
древних могильников и поздней неолитической стоянки на скалистом острове «Средний
стог». Первый могильник, на котором в июне были произведены частичные раскопки, –
рассказывает археолог Добровольский, – сообразно с сделанными находками был отнесен
научной экспедицией к скифо-сарматскому периоду (VII век до нашей эры – II век нашей
эры).
Последующими раскопками (группы Добровольского) обнаружены могилы со
скорченными погребениями, окрашенными. В одном из погребений найден костяной кружок
весьма характерный для этой культуры. Таким образом установлено, что могильник
относится к двум культурам существовавшим в наших краях культуре скорченных
погребений (бронзовый период, 2200-1000 л. до н. э.) и времен греческого влияния на наши
степи и к культуре скифо-сарматской, привитой во времена владычества скифо-сарматов. В
одной из могил этого могильника было найдено исключительно интересное погребение.
Внизу – погребение, – протянутое, – с инвентарем скифо-сарматских времен, а выше его –
другое погребение, в котором покойник лежал на спине, ноги в коленях были приподняты и
упали в правую сторону – т. е. это погребение относится к типу скорченных. Вместе с тем
инвентарь при погребении оказался скифо-сарматских времен. Возле покойника была
положена […пропуск у тексті] в виде куска мяса, в который был воткнут железный нож.
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Данные, полученные при раскопках, позволяют заключать, что найденное скорченное
погребение одновременно протянутому скифскому. Это дает много нового в вопросе о
скорченных погребениях, которые еще слабо научены». Протягом липня-жовтня 1927 року в
номерах газети «Червоного Запоріжжя» висвітлювалися дослідницькі роботи археологів.
Серпень: «В могильниках со скифо-сарматскими погребениями, разрабатываемых
археологом Добровольским, все больше попадаються скорченные скелеты. На днях
обнаружен такой скорченный с оленьим рогом в ногах»; «Во время земляных работ на
Днепрострое открыто около 50 ям, которые оказались землянками – остатками древнего
поселения. В одной из таких ям обнаружен сильно обожженный очаг с тремя слоями
поверхностей, которые от сильного огня превратились в кирпич. Дно землянки носит
элементы довольно высоко развитой культуры... Особенно ценной находкой являются
черепки посуды, по всем признакам сделанной на гончарном круге. Посуда серая, хорошо
обожжена украшена орнаментом опоясывающим ее лентами в виде параллельных прямых и
зигзагообразных линий». Вересень: «В Кичкас для дальнейших работ по раскопкам, вместо
уехавшего археолога Добровольского приезжает археолог Черниговщины Смолычев. Под
руководством последнего будут произведены раскопки древних землянок, которых в районе
Днепростроя еще очень много. Кроме детального исследования землянок, будут
исследованы скалы Дурная и Средняя, где по имеющимся предположениям находятся
стоянки древнего человека, которые во время работ будут разрушены». Жовтень:
«Археологи работающие на Днепрострое обнаружили скифскую могилу первичного
скифского кладбища. Могила настолько интересна и важна в научном отношении, что
ученые археологи и Днепропетровский музей решили ее изъять и целиком перевезти в музей.
Выемка грунта, обволакивающего могилу, производиться особой пилой, которая дает
возможность не разрушая погребение поместить его вместе с землею в особый ящик. Ввиду
срочности работ, в помощь экспедиции прибыли: краевой инспектор охраны культуры
Приднепровья – т. Казар и научные сотрудники Днепропетровского музея».
Протягом 1927 р. і аж до початку Великої Вітчизняної Війни 1941 р. на острові Хортиці та
поблизу неї археологічні роботи не припинялися (поселення доби бронзи в районі балки
Мала Вербова (Смолічев П., 1928-29 рр.), могили курганної групи № 5 (Смолічев П., 1930 р.),
кургани з групи № 2 (Каменський В., 1936 р.), козацький зимівник ХVIII ст. (Пешанов В.,
1937 р.) та укріплення на о. Байда (Макаревич Л., 1941 р.). Хоча на шпальтах досліджуваної,
поки що до 1938 року, газети «Червоне Запоріжжя» про вищезазначені розкопки публікацій
не зустрічається.
Нажаль, через занадто малий термін, який відводився для проведення археологічних
розкопок такої великої кількості пам’яток, досить часто частина їх була досліджена не
досконало або втрачена частково, чи повністю назавжди.
Третій блок інформації стосується безпосередньо будівництва ГЕСу. Що відбувалося на
Хортиці в цей період? Які установки працювали на острові? Ось як це зафіксовано в газеті:
«Землесос – черпалка «Днепровский» №1 стал на работу по прорытью канала через остров
Хортицу. В первые же 3-4 дня пройдено 120-140 метров, причем сосун... обрабатывает слой
песка примерно в 6 метров товщиною»; «Произведена проба компрессора,
производительностью в 15 куб. метр сжатого воздуха в минуту, – на острове Хортице. С
пуском компрессора в эксплуатацию на острове будут механизированы бурильные работы,
которые сейчас производятся вручну».
З будівництвом Дніпрогесу на острові Хортиці було встановлено велику кількість ліній
електропередачі: «На острове Хортица против строящейся, сейчас на правом берегу Днепра,
временной силовой станции уже поставлены три металлических мачты линии
электропередачи на 6000 вольт. Вслед за этими мачтами по острову идут обычные
деревянные столбы...». Або: «Установлена линия электропередачи с временной тепловой
электростанции на остров Хортицу. Линия еще не включена в следствии того, что
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шведские
трансформаторы,
которые должна быть установлены
на этой линии еще не получены из
Ленинграда, где находятся уже
значительный промежуток времени.
Ток,
данный
по
линии
электропередачи
на
остров
Хортицу, будет использован для
удовлетворения
хозяйственных
нужд мостового отдела (освещение,
водоснабжение, работа моторов)».
Але не всі вони ставилися легко та
швидко. Великим досягненням
стало встановлення 75-метрової
щогли: «Після впертої дводенної
пра ці колектив ударників лінії
електропересилання 24 липня (1932
року – авт.) закінчив встановлення
75 метрової щогли на острові Хортиці. Нова перемога дасть змогу пересилальникам
натягнути дріт лінії електропересилання через новий Дніпро, просвіт переходу
дорівнюватиме 1 кілометрові. Підіймання було надто складне тому, що щоглу № 2 піднімали
разом з траверзою, що чималою мірою обтяжує цілу конструкцію». «Американські
спеціалісти, що були на підніманні, заявляють, що це нечуваний у світі підйом. Щоглу вагою
у 200 тонн... піднімали у надто небезпечному місці. В Америці піднімають такі щогли
частинами... а потім нарощують».
Будівництво Дніпровської ГЕС врятувало багатьох людей від голодомору, який вирував
на території країни. На шпальтах досліджуваної газети «Червоне Запоріжжя» в очі впадала
велика кількість статей, заміток, що несли інформацію про кількість померлих від цього
страшного лиха. А на дніпробуді можна було й прогодуватися, й отримати заробітну плату,
тому в Запоріжжя стікалася велика кількість людей. Цікаві цифри подає одна із статей
місцевого друкованого медіа про зростання кількості людей: «... на 1 січня 1927 рік в нашій
окрузі було 488 тис. населення, на 1/І – 28 р. 504 тис. і на 1/І – 1929 року – 521,970 чоловіка.
В місті Запоріжжі 1923 року було 55 тис., 1927р. – 28 р. – 84 тис. і спочатку цього року – 109
тис. чолов.» Через великий потік людей виникає нагальне питання із забезпечення їх
помешканням. В деяких газетних матеріалах є згадки про облаштування помешкань для
працівників Дніпробуду на острові Хортиця: «Строительством полностью отремонтированы
заарендованные у Запорожского комунхоза 23 дома, которые находятся на острове Хортице.
Отремонтировано 3000 кв. м. жилой площади» та «...заканчивается устройства зимнего
водопровода и парового отопления».
В газетах зустрічаються й велика кількість скарг мешканців о. Хортиці: «Не договорилися
між собою начальник комунального господарства 6 селища і начальник депо станції
Запоріжжя 2, хто, скільки і коли повинен платити за воду, що її одержує станція Січ від
водокачки на острові Хортиця. Не договорилися і вирішили... припинити подачу води. А до
того, що мешканців станції Січ залишились без води, що із-за цього припинено парове
опалення будинків, – до цього їм діла мало...». Або «Магазин ЦРК на острове Хортице,
вызывает непрекращающиеся нарекания работников мостового перехода. Дело здесь
поставлено настолько скверно, что островитяне стараются все необходимые продукты
закупать на левом берегу, где магазин содержиться в большем порядке и лучше
удовлетворяет потребность потребителя. Недавно пришлось специальным актом отметить
антисанитарное состояние магазина ЦРК на острове Хортице».
Як відомо, у 1932 році був затверджений генеральний план «Соціалістичного міста»
Велике Запоріжжя. Згідно плану, острів Хортиця мав стати одним із семи окремих районів
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міста. Хортиця стала б рекреаційним центром. Тут планувалися бази відпочинку,
спорткомплекси, центральний парк площею 1000 га. У північній частині острова з’явилися б
15-20-поверхові житлові будинки та 30-40-поверхові адміністративні хмарочоси, де
розташовувалися б науково-дослідні інститути, лабораторії, музеї, бібліотеки. Ось одна із
витримок із статті «Обмірковуємо проект будівництва Великого Запоріжжя» (газета
«Червоне Запоріжжя»): «Проект особливу увагу зупиняє на плануванні острова Хортиці.
Північну частину острова в основному призначено для науково-дослідницьких інститутів,
ВИШів, музеїв, виста вок та інших культ-освітних закладів. Середня частина в основному
для житла, а також для громадських установ районного й загальноміського значення. І,
нарешті південна частина для парку культури й відпочинку...».

Але у середині 1930-х рр. цей план забудови Хортиці вищим керівництвом країни було
визнано помилковим.
У 1932 рік ознаменувався офіційним відкриттям Дніпровської гідроелектростанції.
Сталося це 10 жовтня. А в 1939 р. стали до ладу всі 9 гідроагрегатів станції загальною
потужністю 560 тис. кВт. Ця монументальна споруда стала однією з найпопулярніших
туристичних об’єктів. Поруч з цим, зростала й увага до острова Хортиці. Сотні тисяч
екскурсантів відвідувало острів як місце, де можливо насолодитися мальовничими
краєвидами, для відпочинку на Дніпрі, для оздоровлення.
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МУЗЕЙНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Кібко Г. В. (м. Запоріжжя)

Музейний натюрморт
Концептуальні засади музейних виставок та нові форми експозиційної роботи в умовах
сучасного музейного простору
Вещь не стоит. И не движется. Это – бред.
Вещь есть пространство, вне коего вещи нет.
Й. Бродський «Натюрморт» (1971)

У листопаді минулого, 2016 року, Національним заповідником «Хортиця» було проведено
семінар на тему «Сучасний музейний простір: проблеми, перспективи, інновації», гостями
якого стали музейники Дніпропетровської та Запорізької областей, а головним доповідачем −
відомий в України та за межами нашої держави, народний художник України, заслужений
діяч мистецтв України Анатолій Гайдамака.
Анатолій Васильович є автором проектів експозицій Музею М. Островського в Шепетівці
(1979), Музею історії запорозького козацтва (1983), Державного літературного музею в Одесі
(1983), Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» та багатьох інших. З великим
задоволенням гості прослухали доповідь-екскурс видатного митця музеями, чиї експозиції
були оформлені за його проектами, занурились у спогади художника. Але й залишилась
інтрига, бо неможливо передати словами думки та відчуття, у яких перебуває митець під час
натхнення.
Образно-художній метод створення музейної експозиції, в якому реалізовані майже всі
проекти А. Гайдамаки, є найбільш виразним. Виставки, які виконані в такий спосіб,
будуються навколо образу, який є базою для формування експозиційного простору. Вони
надають можливість відвідувачу зануритись у атмосферу сюжету, створюють ефект
присутності та полегшують сприйняття інформації.
Так, Т. П. Поляков у монографії «Как делать музей?» (О методах проектирования
музейной экспозиции) порівнює методи формування експозиційного середовища, та
зауважує: «В отличие от иллюстративного образа (тематического или ансамблевого
комплекса) экспозиционно-художественный образ содержит большее количество
необходимой информации, так как в нем становится значимой каждая деталь, каждый
поворот и наклон экспонатов, каждый штрих применяемых художественно-пластических
средств. В этой системе действуют силы, под влиянием которых научно-историческая
информация опредмечивается, укладывается в ту или иную сюжетную линию,
переоформляется в зримые образы».
Сюжетно-драматургійний метод обрали фахівці при створенні декількох експозицій в
Історико-культурному комплексі «Запорізька січ» Національного заповідника «Хортиця», це
«Традиційні промисли запорожців», «Козак Мамай та Люлька», «Козацький табір» і «Часи
козацькі – Січі Запорозькі».
Так, за допомогою образно-художнього методу, спеціально для гостей семінару, було
вирішено створити невелику виставку, яка в подальшому трансформувалась в арт-проект
«Still Life».

87

2‘ 2017 ___________________________________

Загальний вигляд експозиції арт-проекту «Still Life»
в МУЗЕЇ МІСТА ЗА ПОРОГАМИ»
– філії НЗ «Хортиця» на бул. Центральний, 3
(Будинок взуття, 2-й поверх)

Автори та втілювачі арт-проекту «Still Life»
Ганна Кібко, Світлана Копилова,
Наталія Чергік

Ідея презентації експозиційного об’єкта (в фондовій колекції заповідника є експонати, які
ще не були представлені широкому колу глядачів, тому вирішили саме їх задіяти у виставці
як головних персонажів дійства) у незвичному форматі – форматі Музейного натюрморту,
виникла у Світлани Копилової – завідуючої відділом науково-експозиційної роботи
Національного заповідника «Хортиця» та її команди.
На погляд авторів арт-проекту «Still Life» саме цей алегоричний жанр у художньому
мистецтві найбільш наочно дозволяє продемонструвати, як працює образно-художній метод
з відвідувачем музейного простору, який мимоволі долучається до дійства, а повсякденні
речі набувають метафоричного змісту і викликають потік асоціацій, де кожен у межах свого
світогляду має можливість переосмислити побачене. Впевнено можна стверджувати, що
ніхто не залишиться байдужим, а тому буде досягнута головна мета – збудити глядача,
змусити замислюватись.
Особливої атмосфери під час презентації арт-проекту «Still Life» додав музичний супровід
– в залах «МУЗЕЮ ЗА ПОРОГАМИ» (Філії Національного заповідника «Хортиця», що
розташувався в центрі міста Запоріжжя на бульварі Центральному, 3) лунали безсмертні
твори Йоганна Себастьяна Баха, виконані на акордеоні студентами Запорізького музичного
училища ім. П. Майбороди за що висловлюємо їм щиру подяку.
Експозиція «Натюрморту з музичними інструментами» (автор ідеї – Наталія Чергік)
вибудовується навколо образів Краси (люстерко) та Музики (музичні інструменти). В основу
сюжету покладено романтична історія між співаком хору імператорських півчих Олексієм
Розумовським, який своїм чудовим голосом та красою вразив цесарівну Єлизавету.
Для натюрморту обрано музичні інструменти з фондової колекції НЗХ: «цитра»,
«бандури»,«люстерко», книга «Посібник по церковному співу».
Тема Війна і Мир, покладено основу сюжету «Натюрморту у стилі «Vanitas» (автор ідеї –
Наталія Чергік), споконвічне протистояння добра та зла.
Образ війни – череп вбитої людини, який був знайдено археологічною експедицією
«Хортиця – 1996» під час дослідження Скіфського городища V-III ст. до н. е. Автори
знахідки припускають, що людина, ймовірно, загинула раптово, насильницькою смертю. Про
це свідчить знайдений хребет, зламаний у чотирьох місцях та череп, що лежав обличчям
вниз, а також іголландська люлька з клеймом Кримської війни (1853-1856).
Образ Миру втілюють книги, бокал і глек. Об’єднуючим елементом є виноградна лоза, яка
сплітає два образи – Війни та Миру.
Для натюрморту обрано предмети фондової колекції НЗХ: «череп», книги:«Псалтир»,
«Ірмологій нотний», курильні люльки, «бокал», «глек»,«меч-Тесак».
88

_

_________________________ 2‘ 2017

«Натюрморт з музичними інструментами»

«Натюрморт у стилі «Vanitas»

«Натюрморт з книгами»

«Натюрморт «Розкішний сніданок»

«Натюрморт з книгами» (автор ідеї – Наталія Чергік) вибудовано навколо образу боротьби –
боротьби з власними вадами. Цей образ склався у автора після знайомства з творчістю
нідерландського поета Віллема Годсхалка ван Фоккенброха (Willem Godschalck van
Focquenbroch; 1640-1670). Ось уривок з одного з його віршів – «Роздуми у моїй кімнаті».
Здесь, в отрешенной тишине,
Скрываюсь я от жизни шумной
С раздумьями наедине;
И мир, нелепый и безумный,
Отсюда ясно виден мне…
Я вижу: на столе, меж книг,
Забыты мною флейта, скрипка:
Ведь звук еще едва возник,
А уж в пространстве тает зыбко
И гаснет в следующий миг,
Гляжу без горечи и зла
На мир, когда-то столь любезный, —
И безразлична и светла
Мне память жизни бесполезной, —
А жизнь тем временем прошла…

Для натюрморту обрано предмети фондової колекції НЗХ: «підставка для читання чи
писання», книги: «Апостол», «Пролог», «Поучения Иоана Златоустого», «Служебник»,
«Краткое поучение о главнейшихспасительных догматах веры», «Тріодь Пісна», «Стихи
избранные из Священного писания», «чорнильниця».
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Сценка «Веселе товариство», що була популярна в побутовому голландському живопису
XVII ст., стала прообразом «Натюрморту «Розкішний сніданок» (автор ідеї – Світлана Копи
лова). Коштовний посуд та страви підкреслюють заможність співтрапезників. За легендою,
ми бачимо стіл з ранку, після бенкетування веселої компанії: серветка зім’ята та кинута,
тарілка майже падає зі столу, келихи порожні.
Головна дійова особа навколо якої
складається тема «Натюрморту «Козацький»
(автор ідеї – Світлана Копилова) – курінний
кухар, що збирається готувати вечерю для своїх
побратимів.
Саме цей образ за задумом автора, розкриває
тему козацької культури харчування.
Для демонстрації обрано предмети, які
пов’язані з історією запорозького козацтва, а
саме Кам`янською Січчю: макітра, кахля,
люлька.
Під час створення композицій для виставки автори надихалися творчістю італійських,
нідерландських і німецьких живописців, таких як: Еваристо Баскеніс (Evaristo Baschenis;
1617-1677), Хармен Стенвік (Harmen Steenwyck; 1612-1655), Ян Давідса де Хем (Jan Davidsz
de Heem; 1606-1683/1684), Себастьян Штоскопф (Sebastian Stoskopff; 1597-1657), Клара
Петерс (Clara Peeters; 1594-1657), Віллем Клас Хеда (Willem Claesz Heda; 1594-1680) і
Абрагам ван Беєрен (Abraham van Beijeren; 1620-1690). Саме їх твори слугували
прототипами створених Музейних натюрмортів.
На думку автора експозиції, створені у сюжетно-драматургійний спосіб, незвичні,
нетипові, вони «чіпляють» глядача і за допомогою емоційного впливу підштовхують до
пізнання, добре запам’ятовуються та дарують духовну насолоду.
Джерела та література
1. Бурини С. Типология натюрморта в литературе (на материале ХХ ст.) / Сильвия Бурини. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/
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«Хортиця». – Звіт.

В статті використані фото Володимира Шеремета
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ПРИРОДНИЧЕ КРАЄЗНАВСТВО
Петроченко В. І. (м. Запоріжжя)

Земноводні та плазуни України:
географо-краєзнавчий аспект
Огляд фауни земноводних та плазунів України у географо-краєзнавчому аспекті – загалом та по
окремих біогеографічних регіонах (Карпати, Полісся, Широколистяна зона, Лісостеп, Степ, Крим)

При вивченні природничих дисциплін у навчальних закладах всіх рівнів вже багато років з
успіхом використовується так званий краєзнавчий підхід – залучення матеріалів про природу,
історію та культуру рідного краю. Нажаль ці відомості часто мають фрагментарний характер,
як у географічному (регіональному) так і комплексному (по окремих елементах природних
комплексів) планах. Ще більш дефіцитними є ілюстративні матеріали [2; 4; 5; 6; 18; 19; 21].
Картографічною основою аналізу даних про фауну земноводних (батрахофауну) і плазунів
(герпетофауну) різних регіонів країни стала карта, складена нами на основі схеми фізикогеографічного районування України за Мариничем О. М. та ін. [12] (рис. 1).

Рис. 1. Біогеографічна карта України
1. Карпати: 1.1. Закарпаття; 1.2. Карпати; 1.3. Прикарпаття.
2. Широколистяно-лісова зона: 2.1. Південна (основна) частина зони; 2.2. Північна частина зони.
3. Змішанолісова зона: 3.1. Мале Полісся; 3.2. Правобережне Полісся; 3.3. Правобережне Полісся; 3.4.
Лівобережне Полісся. 4. Лісостепова зона: 4.1. Правобережний Лісостеп; 4.2. Лівобережний Лісостеп.
5. Степова зона: 5.1. Північний Степ (5.1.1. Правобережний Північний Степ; 5.1.2. Лівобережний Північний Степ:
5.1.2.1. Північно-Східний Степ); 5.2. Середній Степ (5.2.1. Правобережний Середній Степ; 5.2.2. Лівобережний
Середній Степ);
5.3. Південний Степ (5.3.1. Правобережний Південний Степ; 5.3.2. Лівобережний Південний Степ:
5.3.2.1. Степовий Крим).
6. Гірський Крим: 6.1. Передгірський Крим. 6.2. Гірський Крим
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Земноводні (Amphibia)
За орієнтовними експертними оцінками, сучасна фауна України включає більше 50 тис.
видів тварин. При фізико-географічній характеристиці певної території зазвичай увагу
звертають на хребетних тварин, у першу чергу на ссавців та птахів і лише побіжно – на
плазунів і земноводних. І даремно. Адже ці групи можуть відігравати значну роль у
тваринному населенні окремих місцевостей. Так, біомаса озерної жаби часто значно
перевищує біомасу будь-якого виду тварин у болотних природних комплексах. Помітну роль
земноводні також відіграють у зволожених лісах та прибережних смугах водойм.
Фауна земноводних, або амфібій України, за останніми даними, включає 20 видів,
представлених двома рядами [21]. Наводимо систематичний список амфібій України
(українська назва таксону – латинська назва таксону – російська назва таксону) (рис. 2):
Клас ЗЕМНОВОДНІ – AMPHIBIA – ЗЕМНОВОДНЫЕ
Ряд ХВОСТАТІ ЗЕМНОВОДНІ – CAUDATA – ХВОСТАТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
Родина Саламандрові – Salamandridae – Саламандровые
Саламандра плямиста – Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) – Пятнистая саламандра
Тритон звичайний – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон
Тритон карпатський – Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) – Карпатский тритон
Тритон альпійський – Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768) – Альпийский тритон
Тритон гребінчастий – Triturus cristatus (Laurenti, 1768) – Гребенчатый тритон
Тритон дунайський – Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) – Дунайский тритон
Тритон Кареліна – Triturus karelinii (Strauch, 1870) – Тритон Карелина
Ряд БЕЗХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ – ANURA – БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ
Родина Джерелянки – Bombinatoridae – Жерлянки
Джерелянка червоночерева – Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – Краснобрюхая жерлянка
Джерелянка жовточерева – Bombina variegata (Linnaeus, 1758) – Желтобрюхая жерлянка
Родина Жаби-землянки – Pelobatidae – Чесночницы
Землянка звичайна – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – Обыкновенная чесночница
Родина Райки – Hylidae – Квакши
Райка звичайна – Hyla arborea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная квакша
Родина Ропухи – Bufonidae – Жабы
Ропуха звичайна – Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная жаба
Ропуха зелена – Bufo viridis Laurenti, 1768 – Зеленая жаба
Ропуха очеретяна – Bufo calamita Laurenti, 1768 – Камышовая жаба
Родина Жаби – Ranidae – Лягушки
Жаба трав’яна – Rana temporaria Linnaeus, 1758 – Травяная лягушка
Жаба гостроморда – Rana arvalis Nilsson, 1842 – Остромордая лягушка
Жаба прудка – Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839 – Прыткая лягушка
Жаба озерна – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – Озерная лягушка
Жаба ставкова – Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – Прудовая лягушка
Жаба їстівна – Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) – Съедобная лягушка

________________________________________________________________________________
Рис. 2. Земноводні України: 1 – тритон карпатський (а – самка; б – самець); 2 – джерелянка жовточерева
(а – вигляд зі спинного боку; б – вигляд з черевного боку); 3 – джерелянка червоночерева (а – вигляд зі спинного
боку; б – вигляд з черевного боку); 4 – тритон альпійський (а – самка; б – самець); 5 – тритон гребінчастий
(а – самка; б – самець); 6 – тритон Кареліна; 7 – райка звичайна; 8 – жаба прудка; 9 – тритон дунайський
(а – самка; б – самець); 10 – жаба гостроморда (а – самець навесні; б – самець влітку); 11 – саламандра
плямиста; 12 – тритон звичайний (а – самець; б – самка); 13 – землянка звичайна; 14 – ропуха очеретяна;
15 – жаба ставкова; 16 – жаба трав’яна; 17 – ропуха звичайна; 18 – ропуха зелена; 19 – жаба їстівна;
20 – жаба озерна
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З хорологічної (ареалогічної) точки зору у нашій батрахофауні переважають європейські
та центральноєвропейські види амфібій (60% від загальної кількості видів) (табл. 1).
Меншу роль відіграють північноафро-євразійські та європейсько-сибірські види (відповідно
по 10%). Малоазійсько-європейська та понтійсько-європейська хорологічні групи
представлені по одному виду (відповідно по 5%). На території України зустрічаються також
два ендемічних види амфібій – дунайський (5%) і карпатський тритони (5%).
Таблиця 1

Хорологічна характеристика земноводних України
В и д

Хорологічна характеристика виду

Жаба озерна (Pelophylax ridibundus)
Ропуха зелена (Bufo viridis)
Землянка звичайна (Pelobates fuscus)
Жаба гостроморда (Rana arvalis)
Райка звичайна (Hyla arborea)
Тритон звичайний (Lissotriton vulgaris)
Тритон гребінчастий (Triturus cristatus)
Джерелянка червоночерева (Bombina bombina)
Ропуха звичайна (Bufo bufo)
Жаба трав’яна (Rana temporaria)
Жаба ставкова (Pelophylax lessonae)
Жаба їстівна (Pelophylax esculentus)
Саламандра плямиста (Salamandra salamandra)
Тритон альпійський (Mesotriton alpestris)
Джерелянка жовточерева (Bombina variegata)
Ропуха очеретяна (Bufo calamita)
Жаба прудка (Rana dalmatina)
Тритон Кареліна (Triturus karelinii)
Тритон дунайський (Triturus dobrogicus)
Тритон карпатський (Lissotriton montandoni)

Північноафро-євразійський
Європейсько-сибірський
Малоазійсько-європейський
Європейський

Центральноєвропейський

Понтійсько-європейський
Дунайський ендемік
Карпатський ендемік

Яким же закономірностям відповідає географічне розповсюдження земноводних на
теренах України?
Спочатку зупинимось на особливостях біології цієї групи тварин. Всі види земноводних
так чи інакше пов’язані із водоймами. З відкладеної у воду ікринки вилуплюється личинка із
зябрами, яка з часом перетворюється на тендітну чотириногу наземну істоту із легенями.
Однак біля 90% газообміну продовжує відбуватись через вкриту слизом вологу шкіру
амфібії. І тому молоді особини мігрують недалеко від водойм. Молодь більшості видів
земноводних починає самостійне життя на суші, оселяючись у зволожених місцях і
виявляючи найбільшу активність зазвичай вночі, коли повітря більш свіже. Молоді зелені
жаби (ставкова, їстівна і озерна) та джерелянки (червоночерева і жовточерева) повертаються
до напівводного способу життя у сусідніх водоймах. Слід нагадати, що всі земноводні
активні лише у теплі сезони, а в холодний період року перебувають у стані зимової сплячки.
Розповсюдження земноводних по різних природних зонах та біогеографічних регіонах
країни представлене у таблиці 2.
Космополітами у межах нашої країни серед земноводних можна вважати три види –
озерну жабу, зелену ропуху та звичайну землянку. Вони розповсюджені майже по всій
Україні, за виключенням землянки, яка уникає гірських місцевостей
Таким чином, найбільше видове різноманіття амфібій спостерігається у Карпатах та
лісових регіонах України, чи іншими словами – в районах з найбільшими кількістю річних
опадів і відносною вологістю повітря. В посушливих степових регіонах, особливо на Лівобе94
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Таблиця 2

Географічне розповсюдження земноводних України

Біогеографічний регіон

Саламандра плямиста (Salamandra salamandra)
Тритон звичайний (Lissotriton vulgaris)
Тритон карпатський (Lissotriton montandoni)
Тритон альпійський (Mesotriton alpestris)
Тритон гребінчастий (Triturus cristatus)
Тритон дунайський (Triturus dobrogicus)
Тритон Кареліна (Triturus karelinii)
Джерелянка червоночерева (Bombina bombina)
Джерелянка жовточерева (Bombina variegata)
Землянка звичайна (Pelobates fuscus)
Райка звичайна (Hyla arborea)
Ропуха звичайна (Bufo bufo)
Ропуха зелена (Bufo viridis)
Ропуха очеретяна (Bufo calamita)
Жаба трав’яна (Rana temporaria)
Жаба гостроморда (Rana arvalis)
Жаба прудка (Rana dalmatina)
Жаба озерна (Pelophylax ridibundus)
Жаба ставкова (Pelophylax lessonae)
Жаба їстівна (Pelophylax esculentus)

Вид

1.1. Закарпаття
1.2. Карпати
1.3. Прикарпаття
2.1. Широколистянолісова зона
(основна – південна – частина)
2.2. Широколистянолісова зона
(північна частина)
3.1. Полісся Мале
3.2. Полісся Волинське
3.3. Полісся Правобережне
3.4. Полісся Лівобережне
4. Лісостеп
5.1.1. Степ Північний Правобережний
5.1.2. Степ Північний Лівобережний
5.1.2.1. Степ Північно-Східний
5.2.1. Степ Середній Правобережний
5.2.2. Степ Середній Лівобережний
5.3.1. Степ Південний Правобережний
5.3.1.1. Гирло Дніпра
5.3.2. Степ Південний Лівобережний
5.3.2.1. Степовий Крим
6.1. Передгірський Крим
6.2. Гірський Крим

режжі, фауна земноводних різко збіднюється, а наземні амфібії (зелена жаба і землянка)
ведуть майже виключно нічний спосіб життя і зустрічаються у більш-менш зволожених
місцях – по долинах річок, біля водойм, серед лісової та лучної рослинності, а також у
населених пунктах (парки, сади, городи тощо). Внаслідок посушливого клімату та острівної
ізольованості досить бідною є фауна земноводних Кримського півострова.
Третина видів земноводних є ендемічними для України. Більшість з них є карпатськими
ендеміками (плямиста саламандра, альпійський і карпатський тритони, жовточерева
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джерелянка і прудка жаба). Очеретяна жаба зустрічається тільки в Північно-Західній Україні,
дунайський тритон – в долині Дунаю та у Західно-Північному Причорномор’ї, а тритон
Кареліна – тільки в Криму. Всі вони є рідкісними і тому занесені до Червоної книги України,
а дунайський тритон – також до Міжнародної Червоної книги та Європейського Червоного
списку.
Здійснюючи природничі експедиції та краєзнавчі екскурсії рідним краєм, земноводних
можна зустріти майже у всіх водоймах та вологих місцевостях. Треба лише знати їх
характерні місця перебування та особливості активності протягом року. Навесні у період
розмноження всі види земноводних по кілька тижнів проводять у невеликих водоймах (у
тому числі тимчасових) та більш-менш мілких і заболочених ділянках річок, озер, боліт,
водосховищ та ставків, де самці улаштовують галасливі «шлюбні концерти».
Після відкладання ікри бурі жаби (трав’яна, гостроморда і прудка), звичайна і очеретяна
ропухи, райка, саламандра та більшість видів тритонів мігрують до вологих і свіжих лісів,
але досить часто зустрічаються на вологих луках, особливо це стосується очеретяної ропухи.
Тритони дунайський і Кареліна населяють заплавні луки і чагарники, але часто заходять у
прилеглі водойми, що пов’язано мабуть з посушливим кліматом у межах їх ареалу в Україні.
Про місця пробування зеленої ропухи і землянки згадувалося вище.
Зелені жаби (озерна, ставкова, їстівна) та джерелянки (червоночерева, жовточерева) весь
період активності протягом року перебувають у водоймах, виходячи на берег лише для
обігріву на сонці та задля полювання. Слід відмітити, що на відміну від зелених жаб,
джерелянки полюбляють невеликі заболочені водойми, розташовані серед лісової та
чагарникової рослинності.

Плазуни (Reptilia)
За літературними даними, в Україні зустрічається 21 аборигенний вид плазунів, або
рептилій, представлених трьома рядами [1; 11; 17; 18; 19; 22; 23]. Наводимо систематичний
список рептилій України (українська назва таксону – латинська назва таксону – російська
назва таксону) (рис. 3):
Клас ПЛАЗУНИ – REPTILIA
Ряд ЧЕРЕПАХИ – TESTUDINES – ЧЕРЕПАХИ
Родина Прісноводні черепахи – Emydidae – Американские пресноводные черепахи
Черепаха болотяна – Emys orbicularis (Linnaeus,1758) – Болотная черепаха
Ряд ЯЩІРКИ – SAURIA – ЯЩЕРИЦЫ
Родина Геконові – Gekkonidae – Гекконы
Гекон середземноморський – Mediodactylus kotschyi (Steind., 1870)
– Средиземноморский геккон
Родина Веретінницеві – Anguidae – Веретенициевые
Веретінниця ламка – Anguis fragilis Linnaeus, 1758 – Веретеница ломкая
Жовтопуз безногий – Pseudopus apodus (Pallas, 1775) – Желтопузик
Родина Справжні ящірки – Lacertidae – Настоящие ящерицы
Ящурка піщана [різнокольорова] – Eremias arguta (Pallas, 1773) – Разноцветная ящурка
Ящірка прудка – Lacerta agilis Linnaeus, 1758 – Прыткая ящерица
Ящірка зелена – Lacerta viridis (Laurenti, 1768) – Зелёная ящерица
Ящірка живородна – Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) – Живородящая ящерица
Ящірка кримська – Podarcis taurica (Pallas, 1814) – Крымская ящерица
Ящірка Ліндгольма [скельна] – Darevskia lindholmi [saxicola] (Lantz et Cyrеn, 1936)
– Ящерица Линдхольма
Ряд ЗМІЇ – SERPENTES – ЗМІЇ
Родина Вужеві – Colubridae – Ужевые
Мідянка звичайна – Coronella austriaca Laurenti, 1768 – Обыкновенная медянка
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Полоз візерунковий – Elaphe dione (Pallas, 1773) – Узорчатый полоз
Полоз сарматський [чотирисмугий] – Elaphe sauromates (Pallas, 1814) – Палласов полоз
Полоз лісовий – Zamenis [Elaphe] longissimus (Laurenti, 1768) – Эскулапов полоз
Полоз леопардовий – Zamenis [Elaphe] stimuli (Linnaeus, 1758) – Леопардовый полоз
Полоз каспійський [жовточеревий] – Dolichophis [Coluber] caspius [jugularis] (Gmelin, 1789)
– Желтобрюхий, или каспийский полоз
Вуж звичайний – Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж
Вуж водяний – Natrix tessellata (Laurenti, 1768) – Водяной уж
Родина Гадюкові – Viperidae – Гадюковые
Гадюка звичайна – Vipera berus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная гадюка
Гадюка чорна – Vipera nikolskii Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986
– Гадюка Никольского, или лесостепная гадюка
Гадюка степова – Vipera renardi [ursini] (Christoph, 1861) – Восточная степная гадюка
Неодноразово здійснювались спроби, у тому числі вдалі, акліматизації ряду видів групи
скельних ящірок у різних районах України, які не увійшли до наданого вище переліку видів
плазунів. Підтвердження потребують відомості про знахідки гадюки носатої на крайньому
південному заході Одеської області.
Таблиця 3

Хорологічна характеристика земноводних України
Вид

Хорологічна характеристика виду

Вуж звичайний (Natrix natrix)
Черепаха болотяна (Emys orbicularis)
Ящірка прудка (Lacerta agilis)
Ящірка живородна (Zootoca vivipara)
Гадюка звичайна (Vipera berus)
Полоз візерунковий (Elaphe dione)
Вуж водяний (Natrix tessellata)
Жовтопуз безногий (Pseudopus apodus)
Ящурка піщана (Eremias arguta)
Гадюка степова (Vipera renardi)
Полоз сарматський (Elaphe sauromates
Полоз каспійський (Dolichophis caspius)
Гадюка чорна (Vipera nikolskii)
Веретінниця ламка (Anguis fragilis)
Мідянка звичайна (Coronella austriaca)
Полоз лісовий (Zamenis longissimus)
Ящірка зелена (Lacerta viridis)
Гекон середземноморський (Mediodactylus kotschyi)
Ящірка кримська (Podarcis taurica)
Полоз леопардовий (Zamenis stimuli)
Ящірка Ліндгольма (Darevskia lindholmi)

Афро-північноєвразійський
Афро-європейський
Північноєвразійський
Середньоєвразійський
Південноєвропейсько-середньоазійський
Середземноморсько-середньоазійський

Понтійсько-середньоазійський
Каспійсько-середземноморський
Східно-південноєвропейський
Середземноморсько-європейський
Середземноморськопівденноєвропейський
Понтійсько-середземноморський
Кримський

З хорологічної точки зору (табл. 3) у нашій герпетофауні переважають види рептилій
середземноморсько-середньоазійського (жовтопузик, піщана ящірка, водяний вуж, степова
гадюка) (19%), 7 видів (середземноморський гекон, зелена і кримська ящірки, ящірка
Ліндгольма, лісовий, сарматський і каспійський полози) (33,3%) – тяжіють до Південної
Європи та Середземномор’я. Два види (ламка веретінниця, звичайна мідянка) (9,5%)
розповсюджені у Центральній та Південній Європі. До широкоареальних видів можно
віднести 5 представників нашої герпетофауни, зокрема болотяну черепаху, прудку і
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живородну ящірок, звичайного вужа і звичайну гадюку (23,8%), до вузькоареальних
(ендемічних) – ящірку Ліндгольма і чорну гадюку (9,5%).
Яким же закономірностям відповідає географічне розповсюдження плазунів в Україні?
Спочатку зупинимось на особливостях біології цієї групи тварин. На відміну від амфібій,
рептилії є більш еволюційно розвиненою групою хребетних тварин. Їх розмноження і
розвиток відбуваються на суші. Переважна їх більшість відкладають яйця, вкриті шкірястою
оболонкою, у верхній шар грунту чи укриття, де у теплі відбувається їх інкубація.
Ембріональний розвиток відбувається, як правило, протягом кількох місяців. Після цього
маленька копія майбутньої рептилії вилуплюється з яйця і починає самостійне життя. Деякі
плазуни, зокрема живородна ящірка, мідянка та гадюки, здатні виношувати яйця у собі аж до
часу появи новонароджених на світ. Це явище отримало назву яйцеживонародження.
Температура тіла плазунів, як і земноводних, залежить від температури навколишнього
середовища. Тому зимовий період вони переживають у стані сплячки. Навесні, після
пробудження, починається найбільш активний і важливий період у їх житті – розмноження.
Саме у цей час вони частіше потрапляють на очі, і саме цей період є найкращим для
знайомства з місцевою фауною плазунів. Влітку їх активність спадає. У липні-серпні
з’являється молодь, яка починає мігрувати на сусідні ділянки. З осіннім похолоданням
плазуни поступово вид за видом починають уходити у сплячку.
Розповсюдження плазунів по різних природних зонах та біогеографічних регіонах
України представлене у таблиці 4.
Зважаючи на теплолюбність рептилій, саме у південній частині країни зустрічаються
майже всі їх види. Однак, вище межі Степової зони зареєстровано лише 12 видів плазунів.
Різноманітнішою є герпетофауна Південного Криму у порівнянні з більш прохолодними з
кліматичної точки зору Карпатами.
Герпетофауна північних областей суттєво відрізняється від герпетофауни південних
областей за рахунок наявності лісових видів рептилій, зокрема ламкої веретільниці,
живородної ящірки та звичайної гадюки, які південніше не зустрічаються. Навпаки на півдні
України з’являється ряд середземноморських та азійських видів (піщана ящірка, каспійський
та сарматський полози, степова гадюка та інші).
В цілому плазуни тяжіють до відносно відкритих і теплих місцевостей. Тому найменше їх
видове різноманіття спостерігається у змішанолісовій та широколистянолісовій зонах, а
найбільше – у Степу та Лісостепу.
Космополітами у межах нашої країни серед плазунів можна вважати три види – прудку
ящірку, звичайну мідянку та звичайного вужа. До цієї групи, з певними припущеннями,
можна віднести, болотяну черепаху, яка уникає лише гірських місцевостей, а також водяного
вужа, який не зустрічається у кількох північних районах країни.
Третина видів плазунів є ендемічними для України. Більшість з них є кримськими
ендеміками (середземноморський гекон, жовтопузик, ящірка Ліндгольма, леопардовий
полоз). Візерунковий полоз зустрічається тільки в Північно-Східному Степу, чорна гадюка –
в Лівобережному Лісостепу та Лівобережному Північному Степу, кримська ящірка – в
Південному Степу і Криму. Більшість з них (середземноморський гекон, жовтопузик,
візерунковий і леопардовий полози, чорна гадюка) є рідкісними і тому занесені до Червоної
книги України.
________________________________________________________________________________
Рис. 3. Плазуни України: 1 – ящірка прудка (а – самець; б – самка); 2 – гекон середземноморський;
3 – ящірка Ліндгольма; 4 – черепаха болотна; 5 – ящірка зелена (а – самець; б – самка); 6 – жовтопуз безногий;
7 - ящурка піщана; 8 – ящірка живородна; 9 – ящірка кримська; 10 – полоз леопардовий; 11 – веретінниця
ламка; 12 – полоз візерунковий; 13 – гадюка степова; 14 – полоз лісовий; 15 – мідянка звичайна; 16 – гадюка
звичайна; 17 – полоз сарматський; 18 – вуж водяний; 19 – вуж звичайний; 20 – гадюка чорна; 21 – полоз
каспійський.
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Таблиця 4

Географічне розповсюдження плазунів України

Біогеографічний регіон

Черепаха болотяна (Emys orbicularis)
Гекон середземноморський (Mediodactylus kotschyi)
Веретінниця ламка (Anguis fragilis)
Жовтопуз безногий (Pseudopus apodus)
Ящурка піщана (Eremias arguta)
Ящірка прудка (Lacerta agilis)
Ящірка зелена (Lacerta viridis)
Ящірка живородна (Zootoca vivipara)
Ящірка кримська (Podarcis taurica)
Ящірка Ліндгольма – Darevskia lindholmi
Мідянка звичайна (Coronella austriaca)
Полоз візерунковий (Elaphe dione)
Полоз сарматський (Elaphe sauromates
Полоз лісовий (Zamenis longissimus)
Полоз леопардовий (Zamenis stimuli)
Полоз каспійський (Dolichophis caspius)
Вуж звичайний (Natrix natrix)
Вуж водяний (Natrix tessellata)
Гадюка звичайна (Vipera berus)
Гадюка чорна (Vipera nikolskii)
Гадюка степова (Vipera renardi)

Вид

1.1. Закарпаття
1.2. Карпати
1.3. Прикарпаття
2.1. Широколистянолісова зона
(основна – південна – частина)
2.2. Широколистянолісова зона
(північна частина)
3.1. Полісся Мале
3.2. Полісся Волинське
3.3. Полісся Правобережне
3.4. Полісся Лівобережне
4.1. Лісостеп Правобережний
4.2. Лісостеп Лівобережний
5.1.1. Степ Північний Правобережний
5.1.2. Степ Північний Лівобережний
5.1.2.1. Степ Північно-Східний
5.2.1. Степ Середній Правобережний
5.2.2. Степ Середній Лівобережний
5.3.1. Степ Південний Правобережний
5.3.2. Степ Південний Лівобережний
5.3.2.1. Степовий Крим
6.1. Передгірський Крим
6.2. Гірський Крим

Які біотопи найбільш характерні для рептилій?
Абсолютна більшість плазунів нашої фауни пристосована до життя на суші. І лише три
види, зокрема болотяна черепаха, звичайний та водяний вужі, знову повернулись до води і
зустрічаються серед боліт та по заболочених берегах річок, озер і навіть морів (водяний вуж).
Також їх можна часто зустріти на прилеглих ділянках вологих лук, чагарників та заплавних
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лісів. Крім того, черепахи здійснюють значні міграції до річкових (заплавних, аренних)
пісків та кучугур, де вони відкладають яйця. Описані три види плазунів відносять до
гідрофілів – екологічної групи тварин, які ведуть напівводяний спосіб життя.
Цікаво, що з долинами річок та морськими узбережжями певним чином пов’язана
ксерофільний вид плазунів – піщана ящурка. У межах України вона зустрічається на
прирічкових (на заплавних, аренних та інших надзаплавних терасах) та приморських (на
пляжах і косах) пісках, вкритих розрідженою ксерофільною трав’янистою рослинністю та
чагарниками. У подібних біотопах на півдні країни місцями зустрічаються також степова
гадюка, сарматський полоз і мідянка, хоча для першої більш характерними є цілинні степи та
прилеглі кам’янисті відслонення, для полоза – розріджені чагарники та ліси, а для мідянки –
розріджені деревно-чагарникові зарості (у тому числі гірські) та чагарниковий степ.
До відносно ксерофільних видів плазунів належать також зелена ящірка, каспійський та
візерунковий полоз, які зустрічаються у чагарникових степах, серед кам’янистих відслонень
та на узліссях розріджених деревно-чагарникових заростей. Крім того, до цієї ж екологічної
групи належать також жовтопузик, ящірка Ліндгольма, кримська ящірка та леопардовий
полоз, які населяють гірські розріджені чагарники та ліси Гірського Криму, нагромадження
каміння з розрідженою трав’янистою рослинністю (на материковій частині та у Степовому
Криму кримська ящірка зустрічається у місцях з розрідженою трав’янистою та чагарниковою
рослинністю, а також на прилеглих кам’янистих відслоненнях).
Типовим ксеромезофілом є прудка ящірка, яка населяє лучні та степові ділянки з добре
розвиненим трав’яним покривом, узлісся деревно-чагарникових заростей, розрідженні ліси
та лісосмуги. До цієї групи належить і середземноморський гекон, який зустрічається у горах
Криму на відкритих скелястих ділянках та серед нагромаджень каміння. З певними
застереженнями сюди можна також віднести чорну гадюку, яка населяє луки, галявини,
узлісся, вирубки та інші відкриті ділянки серед лісу у Лісостеповій зоні, за що отримала
другу назву – лісостепової гадюки.
До мезофільних видів відносяться ламка веретільниця, живородна ящірка, звичайна
гадюка та ескулапів полоз. Перші три види зустрічаються на галявинах, узліссях, вирубках та
інших відкритих ділянках серед лісу, а також на прилеглих луках та заторфованих болотах, у
тому числі у Карпатах. Ескулапів полоз більше пов’язаний із закритими біотопами і населяє
широколистяні світлі, переважно гірські, ліси та прилеглі чагарникові зарості.
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ГЕОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Шишков С. М., Вілінов Ю. А. (м. Запоріжжя)

Сліди льодовикових епох в районі
Дніпробудівського кар’єру
Знахідка у м. Запоріжжі винесеного на поверхню четвертинного відкладення галечника з
валунами – результату танення Дніпровського льодовика

Територія колишнього о. Мала Хортиця, що колись був створений обтіканням з трьох
боків Дніпром, річкою Верхня Хортиця та Канцеровським струмком, за останнє століття
відчула на собі надпотужний технологічний та антропогенний пресинг. Могутня дамба
перерізала острів майже по середині та закрила витікання вод р. Верхня Хортиця (сааме її
русло згадує в своїх записках другої половини ХVIII століття В. Зуєв [1, с. 261]. Перевівши її
русло в Канцерівський струмок, дамба перетворила околиці західного та південно-західного
секторів острова в заболочену, зарослу очеретом низину.
Самі ж південна та західна частини Малої Хортиці щільно забудовані садово-огородніми
ділянками. Головні фактори тут – доволі товстий прошарок завезеної землі та практично
повна закритість для відвідання сторонніми. Незважаючи на внутрішні конфлікти, дачники з
останніх сил тримають свої бастіони проти влади, що постійно змінюється, злодійкуватих
бомжів і всього світу, який не входить до садово-огороднього клану.
На сході уздовж Дніпра тягнеться вузька смужка берегу, площею менше 16 гектарів, яка
зберегла слабі ознаки умовної заповідності. В нижньому (південному) кутку Малої Хортиці
промоїна-вирва відособила о. Байди. Північну та північно-східну частину острова займає
один з найбільших в Україні гранітних кар'єрів. Вибравши на будівництво Дніпрогесу все,
що «погано лежало» уздовж берега, від середини шістдесятих років, він перетворився в
більш ніж стометрової глибини котлован [2, с. 19].

Шліфовані валуни, які оголились в промоїні

Валун з кіркою залозистих бактерій

Кар'єр, з точки зору краєзнавства, прийнято вважати нецікавим місцем. Одноманітність
найдревніших тріщинуватих сірих та рожевих гранітів, зрідка посічених кварцовими
жилами, трохи скрашує могутня розгалужена чорно-зелена амфіболітова дайка, що
складається в основну з рогової обманки, польового шпату та в невеликих кількостях
кубічних кристаликів піриту [3, с. 10]. Дайка (від шотландського – «стіна з каменю») –
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інтрузивне, тобто введене в основну, більш древню породу тіло. Оголені на поверхні дайки
часто нагадують стіни через те, що породи, які їх вміщують, як правило, руйнуються швидше
[4, с. 45]. Якесь древнє посування Українського щита розломило товщу кристалічних порід і
примусила вилитись в тріщини глибинний метаморфічний розплав.

Скам'яніле дерево, бритвене точило, мушкетна
куля – знахідки з території кар'єру

Кремнієве знаряддя з кар'єра (по середині)
у порівнянні з таким же з Криму і
бронзовим кельтом

Не чіпаючи територій заповідних та охоронюваних, околиці кар'єру та відсипка розкриву
зрідка радують дослідників випадковими знахідками. Свинцева куля з необрізаним літником
і заточний брусок з піщанику для бритви, вірогідно, пам'ятають козаків-січовиків чи
«мініховські» війни. Крем'яні відщепи, що не піддаються зносу з часом і розкішний
палеолітичний наконечник – свідки часів більш древніх. Наконечник, до речі, майже
ідеально повторює знахідку з околиць Білої Скелі в Криму і є, скоріш за все, робочою
частиною невеликого топірця. Габаритами, обводами і способом кріплення обидва вони
схожі на кельти епохи бронзи. Слід звернути увагу на спеціально щербаті верхні частини, які
відповідають підв'язному вушку кельта. Різниця – кельт одягається зверху на підходящу
погнуту рукоятку, а крем'яні жала всаджуються в таку ж саму рукоятку з наростом –
потовщенням. Але закріплення клейкими складами з наповнювачами (смола хвойних дерев,
асфальт, пісок, дерев'яна стружка) і страховий від втрати підв'язки всіх трьох предметів дуже
близькі і однозначно необхідні.
Із знахідок природного походження в околицях кар'єру можна знайти шматки скам'янілої
деревини. Поперечні злами окременевших стовбурів в точності відтворюють структуру і
річні кільця неогенових (до 25 млн. років) дерев [5, с. 53-54]. Цікаво, що на той час дуб з
каштаном ще не були окремими видами, тому наші знахідки є «муміфікованими» залишками
нині не існуючих дубо-каштанів (з радіовиступу старшого наукового співробітника відділу
природи Запорізького обласного краєзнавчого музею Т. Г. Деркач на початку 2016 р.)
З розповіді колишнього кар'єрного маркшейдера, на околицях кар'єру під час вскришних
робіт в 1966 році було знайдено скам'янілого пня, комлева частина якого разом з відростками
коріння досягала 6 метрів у діаметрі! Його виривали із землі двома бульдозерами. Невеликі
уламки нам пощастило побачити (і навіть забрати частину) в шафах кабінету маркшейдера та
у підривників.
І хоча цим коротким переліком всі знахідки за багато років пошуків вже і вичерпано,
проте, як з'ясувалось, правобережний кар'єр здатен підносити краєзнавчі сюрпризи.
На початку 2016 року талими та дощовими водами на березі Старого Дніпра в районі
добре відомого відпочивальникам прісноводного джерела (між опорою арочного мосту та
дробильно-навантажувальними будівлями кар'єру) розмило доволі велике (до 3-х метрів
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товщиною) відкладення гладко окатаних каменів. Серед гальки розміром з кулак і
футбольний м'яч, виділяються величезні валуни більше метру в поперечнику. Виявлено їх
було на глибині 1-1,5 м під штучним насипом для укладання шпал залізничної колії. Ще
декілька десятків років тому на цих коліях іржавів кістяк думпкара, яким транспортували
бутовий камінь і подрібнений щебінь. В декількох десятках метрів знаходиться рівна
гранітна стіна, вибрана під час видобутку каменю та прокладення колії.
Відзначимо, що поверхня окатаних валунів та голишів гладко шліфована і не несе слідів
вивітрювання, а це говорить про те, що нанос доволі тривалий час було поховано під товщою
землі. Прошарок знаходиться на висоті близько 6-9 метрів над теперішнім рівнем води
(враховуючі коливання) і є, скоріш за все, льодовиковим відкладенням.
На скелястих обривистих берегах Дніпра, що мають класичних ступінчастих терас, таким
наносам зберегтись складно. Найбільше місце подібних відкладень – оголовок острова
Хортиця зі своїми знаменитими чорними каменями (зараз перенесеними до відкритого
павільйону музейного комплексу) [6, с. 34-48]. Місце для знайденого галечного шару
створила колишня річка Верхня Хортиця. Це її північний берег став пологою терасою, а
гирло, заглиблене в берег невеликою бухтою, стало «затишною місциною», що захистило в
подальшому шар від розмиву.
Але самим цікавим стала знахідка на декількох крупних валунах ноздрюватого
залозистого шару біологічного походження, що мав роздуви товщею до 15 мм, с включеними
в них черепашками черевоногих молюсків. Залозисті нашарування на валунах мають дуже
чітку верхню межу, яка визначається як відмітка рівня стояння води в певній водоймі.
Після викладення основних обставин, спробуємо глибше розібратись у природі утворення
всього комплексу. З мілкими та малими окатишами взагалі питання, можливо, і не виникло
б, але через який «галтовочний барабан» пройшли крупні глиби, щоб окататись до такого
ступеню округлості і чистоти шліфування? Якби валуни були нерухомими, а мілкий ударноабразивний матеріал просто несло по ним, форма валунів була б іншою. Це значить, що сила
водяного потоку повинна була бути такою, щоб перевертати, крутити та переносити самі
валуни, і це повинно було відбуватись на протязі тривалого часу. Таку міць, кількість води та
час впливу могло створити тільки танення льодовика.
Останнє (Валдайське) заледеніння відступало від свого максимального рівня (лінія трохи
південніше Мінська і трохи північніше Москви) зі швидкістю 300-450 м/рік. Шістдесятої
паралелі цей відступ досяг 12 тис. років тому [7, с. 286-295].
Валдайський гляціал спричинив найбільший вплив на наступні зміни клімату, але при
цьому він був відносно скромним за площею покрову та кількості запертою (замерзлої) води.
Тала вода, що дійшла від Валдайської височини до нас, неминуче втратила б свою міць і не
змогла б виконати «роботу» з обкатки та переносу важких глиб. Значить все ж таки
заледеніння Дніпровське!
Його східний (Донськой) язик спустився міжріччям Дону та Хопру до їх злиття трохи
нижче 50-ї паралелі. Для західного язика долина самого Дніпра явилась трогом (від
німецького – «корито») льодовика, його підошвою, дном. Льодовик в чималій мірі вплинув
на формування Дніпровського водозбірного басейну.
Найбільш південною точкою льодовика явилась паралель 48,5° по руслу Дніпра (нині –
урочище та селище Червоний Камінь в межах м. Дніпра). Саме його танення цілком могло
окатувати крупні валуни, і не тільки в нижній межі, а і по мірі відступу [8, с. 162]. Звернімо
увагу, що наш край не входить до складу так званих моренних областей. Моренні горби,
«баранячі лоби», ками, ози, друмліни і т. п. в Україні зосереджені в основному на притоках
Прип'яті (захід, північний захід від Києва) [9, с. 11, 13; 10, с. 34].
Головними слідами заледенінь у нас є зандрові рівнини (площі, які покриті
флювіогляціальними піщаними наносами) і часто перекриваючі їх лесові та лесовидносуглинкові покрови. Незважаючи на різність поглядів на походження лесів, зв'язку їх появи
із заледенінням ніхто не заперечує [7, с. 294].
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Талі води розливали древні ріки пра-Дніпр та пра-Дон до ширини в декілька десятків
кілометрів [11, с. 49]. Силу та абразивний вплив талої води добре описав С. С. Кузнєцов: «В
цьому відношенні автору згадуються його спостереження за такою могутньою рікою як
Лена. <…> Весною в південних областях повний льодохід, північніше ж могутній товстий
лід. Виникають величезні затори від скупчення міцного льоду на всю глибину ріки. На
початку льодоходу вся величезна маса великих крижин виходить з берегів, повзе по
бичевнику, своєю величезною силою полірує до дзеркальності поверхню валунів і гальок та
відриває від берегових скель чималі глиб, які далеко відносяться льодом» [8, с. 163].
Відзначимо деталь: тануть південні області, північ покрита кригою. Але ж і тече Лена на
північ! За нормальних умов на Дніпрі таке було б неможливим – він і тече на південь, і
водостік не в приклад менше. Але танення льодовика було як раз станом аномальним, який
через протяжність цього процесу в часі, став нормою.
На власні очі побачити силу води, яка періодично замерзає і тане, можливо на берегах
Каховського водосховища. А саме, ми його спостерігали на ділянці від м. Василівка до
м. Дніпрорудне. Весною, після сходу криги, на берега з боку води як би насунуті могутньою
землерийною технікою величезні маси землі, каменю, зламаних стволів дерев. При відступі
води з мілководдя, площі дна за розміром в декілька футбольних полів стають як випрасувані
праскою. Іноді дно поцятковане паралельними чи хитромудро закрученими борознами та
рисками. Величезні валуни виявляються перенесеними на великі відстані. На ділянках
берегів довжиною до двох сотень метрів, на всю ширину пляжу можуть надовго залишатися
напластовані один на одного пачки криги висотою до 10 метрів. Під час танення вони
змерзаються в моноліт, який при цьому ще й спирається задньою частиною на круті обриви
берега. Якщо схили берега і покриті листям дерева на них затіняють цей моноліт криги, то
він може проіснувати до кінця весни і навіть тимчасово формувати навколо себе особливий
мікроклімат. Так проявляє себе озерний ефект (мілководне водосховище, можливо тільки
виключаючи руслову частину, як раз і є штучне озеро): «Під час коливання температури
крига розширюється і стискається. Коли відбувається стискання, крига розтріскується, і
тріщини заповнюються водою, яка теж замерзає і розширюється. Якщо температура трохи
підвищується, лід розширюється і як результат виникають горизонтальні сили, які діють у
напрямку берегової лінії і змушують опади і уламки насуватись на берег» [12, с. 294-295].
Повертаючись до основної теми дослідження, слід провести проміжні висновки: товща
води і відірвані крижини Дніпровського льодовика (250-100 тис. років тому) окатали,
перенесли та відклали галечники і валуни. Вони захоронили їх під наносом в «кармані»
бухти древнього притоку. До речі, окатані невеликі валуни і гальку ми знаходили і в
Канцерівській і Широкій (Кайдацькій) балках та їх ярах. Це значить, що розливні води
підіймались до цих рівнів, зберігаючи при цьому енергію для перенесення матеріалу. Один
крупний, округлий, гладко відшліфований валун знайдено нами на північно-західному урізі
кар'єру. Він частково заглиблений в дресву древньої материкової поверхні на висоті близько
21 м над теперішнім рівнем води. Нажаль, наявність поряд відсипки кар'єрівської вскриші не
дозволяє з впевненістю стверджувати, що він знаходиться на так би мовити «своєму
рідному» місці.
Крім того, поряд із знайденими нами нашаруваннями, на рівні теперішнього берегу
знаходиться ще один крупний плоскувато-округлий валун. Його поверхня сильно еродована і
стоїть він як би на ребрі. Є ймовірність того, що і він відноситься до тієї ж серії принесених
каменів, але давно опинившись на денній поверхні піддався сильному вивітрюванню, а потім
сповз по схилу і стоїть зараз в доволі нестійкій (з точки зору ентропії) рівновазі.
Ще важливо відзначити, що на відміну від хортицьких чорних каменів, наші гальки та
валуни складаються в основному з гранітів, мігматитів та граніто-гнейсів, характерних для
порід середньої течії Дніпра [3, с. 10].
Щоб картина льодових катастроф (від грецького «переворот», в окремому випадку
відповідає лат. revolutio) – як руйнівних так і творчих – була повною, нагадаємо ще і про те,
що з таненням Дніпровського гляціалу пов'язується поява Нового Дніпра. Пропускній
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здатності затиснутого скелями русла (навіть разом з акумулятивними басейнами) не
вистачало для скидання такої маси води і вона промила додатковий канал в обхід хортицьких
скель. Так з'явився найбільший острів на Дніпрі і район так званих Пісків.
Втім, спори з цього приводу ще не завершені, а у зв'язку зі стагнацією фундаментальних
наук в постперебудовній та незалежній Україні до остаточного прояснення питання ще
далеко. У держави гроші на науку, як завжди, за залишковим принципом, а імущі так і не
знаходять для себе зиску у довгострокових проектах. Ось і вимушені аматори-краєзнавці, як
кажуть, на власний розсуд, намагатись самостійно розібратись в глобальних геопроцесах,
щоб не згасла іскра знань.
Опишімо докладніше залозисто-бактеріальний наліт на крупних валунах. Під мікроскопом
він виявляє вельми упорядковану оолітову структуру. Своєю слоїстою ноздрюватою
поверхнею зовні він дуже нагадує онкоїдні утворення в верхньосарматських вапняках
берегової смуги Каховського водосховища (на лівому березі деякі ділянки між м. Василівка
та селом Ушкалка, а на правому – корінне відкладення на захід від села Висшетарасівка). Ці
строматолітові відкладення (гр. stroma – шар) – біогерми шкаралупчасто-концентричної
будови мають вапняково-доломітовий склад [13, с. 39] і є результатом взаємодії ціанобіонтів
і бактерій на рівні симбіозу, а можливо і симбіогенезу.
Досліджуваний нами наліт створили прокаріоти з іншого царства – літотрофні
(автотрофні) бактерії. Деякі їх види можуть обходитись без світла (хемосинтез), але,
враховуючи чітку межу утворення (можливіше за все рівень водойми), то саме ці бактерії
були фотолітофорами. Світла в поверхневий шар водойми потрапляє достатньо. Щось схоже
(а можливий і повний збіг) ми можемо спостерігати і зараз у вигляді слизового чи
водоросте-слизового обростання прибережних каменів. За типом обміну речовин бактерії
дуже різноманітні – сірко-, азотно-, ацетатно-, вуглецеутворюючі і т. п.
Ми ж маємо справу із залозисто-марганцевими бактеріями, роль яких в геопроцесах дуже
велика. З їх діяльністю пов'язано утворення цілих родовищ корисних копалин [14, т. 1, с. 8994]. Якщо врахувати, що тала вода, яка є майже дистильованою, є прекрасним розчинником в
загальній кількості і залозистих сполук, то можна бути впевненим, що в їжі бактерії нестатку
не відчували.
Вміщені в роздувах спіральні раковини відносяться до виду Viviparus (живородка,
лужанка). Представники роду живородок є мешканцями прісноводних водойм, навіть
витримують в пригирлових частинах рік солоність до 5 ‰. Рід широко розповсюджений та
існує з мелового періоду. [14, т. 2, с. 218-219]. Переважні місця проживання – заплавні озера,
затоки річок, зарослі рослин, прибережний мул. Бажано для всіх видів цього роду слабка
течія або її відсутність [15, с. 42].
У шарах дніпровських пляжів, які багаті органікою, в тому числі і на Малій Хортиці,
можна знайти чорний щільний органічний
піщаник
з
включеними
в
нього
раковинами.
Слід відмітити, що розмір сучасних
живородок складає в висоту до 45 мм при
ширині 30 мм. Раковини древніх молюсків
значно менші – «пляжні» копалини в
основному 27 мм в висоту і 20 мм
шириною. Часто всередині крупної
раковини можна знайти маленьку – 11 на 8
мм (величина середня), при цьому вони
дуже тонкостінні. Це не дивно, враховуючи
живородючість виду. Більш за все, це були
маленькі незрілі особини. Але ось що
дивно: знайдені нами в роздувах молюски
Фрагмент бактеріальної кірки і врослі в неї
мають майже ті ж розміри, але їх раковини
живородки. Зліва – сучасні живородки
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значно товще і міцніше. Нині теж існують глибоководні молюски цього роду маленьких
розмірів. Але наші ж жили практично у поверхні води! Можливо це були досить дорослі
особини, пригноблені кліматичними умовами (наприклад, температура води) чи іншими
факторами.
Чи могла епоха танення Дніпровського льодовика забезпечити умови життя залозистих
бактерій і молюсків? «Охолоджуюча дія льодовиків на прилеглі території приводило до
виникнення своєрідних природних зон, які називаються перигляціальними. Для них
характерно поєднання доволі низьких температур повітря на протязі року за відносно
великої сумарної сонячної радіації і дуже невеликої кількості атмосферних опадів.
Ландшафти перигляціаних областей поєднували в собі риси сучасної тундри і високогірних
степів» [16, с. 82]. Не забудемо при цьому ще і про механічний вплив самої води і зважених в
ній абразивних матеріалів. Отож, швидка холодна вода і температура повітря від + 10 до –
50°С – умови для мілководних прибережних організмів більш ніж жорсткі.
Ми вважаємо, що існувало дві фази утворення наших відкладень. Танення Дніпровського
льодовика сформувало саме відкладення і забезпечило його довгострокове захоронення під
наносами. А підходящі умови для життєдіяльності залозистих бактерій та існування
молюсків виникли значно пізніше – під час танення Валдайського гляціалу. Талі води на
шляху з Волдаю втрачали свою силу, їх енергії хватало тільки для переносу мас мілких
фракцій. І ось вони, відкладаючись на донних перекатах, загачували ділянки річки, підіймали
рівень води і створювали відносно спокійні водойми, які прогрівались.
«Виходячи із складу рослинного покрову, ареалів стенотермних прісноводних молюсків і
наземної фауни хребетних <…> середні річні температури в Євразії складали 3-5°С. В літні
місяці температура підвищувалась нерідко до +20 градусів, а в зимовий час опускалась до –
25-30°С» [16, с. 82]. Це за умови помірно-холодного і навіть помірного клімату, який
поступово теплішав від максимальних показників 21 тис. років тому до майже сучасних 10
тис. років тому [17, с. 133].
В подальшому, в міру сходження талих вод і встановлення сучасних рівнів річки,
галечники і валуни опинились на суші і знову були укриті (включно до нашого часу) масами
землі і дресви, які сповзали береговими схилами. Сааме це зберегло їх і від вивітрювання і
від руйнування залозистого нашарування.
С. С. Кузнєцов відмічає особливу складність датування четвертинних відкладень [8, с.
161] і, можливо, не всі зроблені нами висновки підтвердилися б під час серйозного
професійного дослідження. Але на цьому етапі вивчення картина утворення відкладень нам
вбачається саме такою.
До останніх датувань попереднього дослідження примикає ще один об'єкт на території
правобережного кар'єру (колишнього Дніпрострою, а нині Запорізького кар'єроуправління –
ЗКУ).
Завдячуючи щасливій забаганці когось з керівників була збережена майже в природному
вигляді невелика ділянка землі між пунктом зв'язку, їдальнею і клубом. В 60-х – 70-х роках
тут оформили мініатюрний ландшафтний парк, як зараз би сказали – «сад каменів». На його
території збереглись ендемічні рослини, притаманні недоторканим каменястим схилам:
очиток їдкий, холодок, цмин піщаний, декілька видів дикої цибулі і т. п. Збереглась навіть
форсунка поливу.
Парк вміщується на площі менше 0,15 га. Розміри його 49 на 30 метрів. В нижній частині
його з боку клубу ґрунт від сповзання захищає штучна підпірна стінка. По всій площі
виступають з землі і розкидані поверхнею скальні виходи, валуни і уламки, схожість яких на
стели та менгіри наводить на асоціативне порівняння із спорудами епохи бронзи. Але це
поки нічим не підтверджено.
Особливий інтерес представляє зооморфний валун, який розділився на дві частини по
ослабленому прожилку. Дерево, що виросло останнім часом, дещо відсунуло меншу частину,
чим як би повернуло фігурі голову і ще більше оживило «звіра». Камінь дуже схожий на
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слона (мамонта) в натуральну величину. Довжина його від лоба до хвоста – 420 см. Тріщини
в задній частині добре сформували хвоста, чітко видно стегно, а мігматитові вигини на
«голові» нагадують хобот. Камінь (будемо його вважати в однині) дуже вивітрився, обріс
лишайниками і мохом, від того ще більше схожий на мамонта, що провалився в ловчу яму.
Увагу відразу привертають відколи, забоїни і вм'ятини, які покривають всю фігуру, але
головним чином її лівий бік. Розташовані вони сааме в уразливих для живого звіра місцях –
підчерев'я, черево, стегно, шия, під лопаткою.

«Кам’яний» мамонт

«Кам’яний» мамонт (вид ззаду)

Камінь в районі «мамонта», схожий
на стародавній менгір

«Мамонт» не недавня знахідка. він вже років п'ятнадцять знаходиться під нашою пильною
увагою. Викликали подив і нерозуміння компактні точкові удари, схожі на сліди від куль
різнокаліберної зброї, якими до недавнього часу ми їх і вважали. Тільки з появою сучасної
цифрової фототехніки вдалось сфотографувати і сильно збільшити на екрані дно заглиблень,
а також порівняти їх з такими ж слідами куль на граніті (стели на закинутому єврейському
кладовищі за Верхньою Хортицею): структура дна виявилась дуже різною, на «ранах» у
мамонта виявились ковзаючи риски. Заглиблення були явно нанесені ударним способом.
Крім того, еродованість заглиблень майже не відрізняється від загального фону. У
природних умовах до такого стану гранітна поверхня вивітрюється протягом дуже тривалого
часу.
Камінь виглядає частиною скелі, що тирчіть, але зондування щупом визначило, що він
заглиблений в ґрунт всього на 35-55 см. Задня частина «звіра» прилягає до асфальтованою
доріжки. Під час її ремонту вдалось з'ясувати, що і заглиблена у землю частина має сліди
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ударів. А саме головне, що у стегна на глибині всього 60-70 см був виявлений кварцевий
клиноподібний виколок з розкришеним носиком, схожий із сучасним топором-колуном. Від
розкришеного і затупленого кута йдуть довгі тріщини. Його габарити: довжина – 18 см,
ширина – 12 см, висота – 9 см. Невелика глибина знахідки не повинна бути приводом для
збентеження. Згадаємо, що парк знаходиться на схилі, підпертому штучною стінкою тільки в
недавні роки, а лесово-піщанистий ґрунт досить сипучий і насилу утримується на схилах
рослинним дернуванням.
В околицях кар'єру нам часто траплялись подібної форми виколки по площинам спайності
жильного кварцу. Цікаво, що ділянки, які містять кварцові жили гранітної породи,
зосереджені у великій кількості на ділянці сучасної денної поверхні. На глибині, в місці
сучасного видобутку, граніт майже не містить таких потужних чистих кварцових жил.
Від природніх виколків наш «колун» відрізняє окрім розкришеного носика і інші сліди
людської діяльності. На кутах сходження граней він має дугоподібні виїмки. Точно такі самі
виїмки мають кремнієві ретушери з Криму (околиці Ак-Кая), ретушери з граніту і, що
важливіше, з того ж самого кварцу з Надпорожжя – на нашій бідній кременем території його
замінив кварц. Його то було у достатній кількості – в районі вскришних відсипок ми
знаходили ідеальні куски і навіть монолітні найчистіші глиби без жодної тріщини.

Слід удару під збільшенням. Видно риску
ударного інструменту, що зіскочив з каменю

Знаряддя, яким наносилися удари

Слід ретуші на знарядді

Аналогічні сліди на знаряддях з кварцу, граніту
та кременю. Три зліва – Надпорожжя,
праворуч – Крим
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Взявши такий, що підходить за габаритами та вагою природній виколок, ми спробували
відтворити сліди від ударів, як на «мамонті». Проби на свіжому граніті не були успішними, а
ось вивітрена еродована поверхня древніх валунів цілком піддається твердості кварцевої
сокири (твердість кварцу за Моосом – 7). Ударна в'язкість у виколків не висока порівняно з
гранітом – порода все ж є «композитним» матеріалом, але маючи кварц в достатній кількості,
це не є суттєвою проблемою. Зрозуміло, на момент нанесення «ран» поверхня валуна –
«мамонта» вже була вивітреною.
Знайдений кварцевий виколок безумовно є знаряддям древніх людей і найімовірніше, що
в загальній кількості саме ним безпосередньо наносились «рани» кам'яному слону. Це, в
свою чергу, означає, що зооморфна кам'яна фігура знаходилась в зоні інтересу древньої
людини. Але коли і в яких формах проявлявся цей інтерес?
Буквально за декілька днів до написання
цих рядків, автори знаходились в експедиції
берегами Каховського водосховища. На
пляжі нам потрапив на очі вапняний стібок,
на диво схожий на фігуру мамонта. Він
привернув нашу увагу – людей ХХІ століття,
мешканців Подніпров'я, для яких вже слон –
екзотична тварина, а мамонт – взагалі
експонат музею. А як на таку знахідку
відреагувала б древня людина, для якої
мамонт був жаданим об'єктом полювання та
життєвою необхідністю?
А. Д. Столяр заперечує наявність подібної
зацікавленості
у
палеоантропів
як
Вапняний стяжок, схожий на мамонта
«необгрунтоване проектування в глиб історії
тих явищ, які здаються нам логічно найпростішими» [18, с. 75]. Але він каже так про
«перший етап доісторичного мистецтва», а ми ведемо розмову про часи, віддалені від нас не
більше ніж на 12-13 тис. років і про людей, які, так би мовити, застали останніх мамонтів. А
ось їм вже у наявності розвинутої фантазії відмовити складно.
Можна наводити багато фактів, коли древні художники тільки доробляли зображення
тварин та людей, використовуючи природні форми сталагмітів, тріщин в камені, натеки
глини і т. п. [18, с. 80-87; 19, с. 226-229]. Чого вартує тільки одна колекція костенковських
мініатюрних скульптур [20, c. 26-51]. Вже маючі за спиною чималий досвід повноцінного
образотворчого мистецтва, древня людина не нехтувала так званими «натуральними
макетами» і часто використовувала їх у мисливських магічних містеріях.
Залишивши за рамками дослідження спір про першопричини появи мистецтва (релігія чи
естетичні потреби), все ж погодимося: «Дія закону художнього використання дозволяло
навіть обмеженими виразними засобами передавати складну інформацію. Можна було
передати різні почуття і стани, можна було викликати спогади про пережите і побачене, і
через все це впливати на окремих людей в потрібному для суспільства напрямку. І танець, і
пісня, і малюнок були не тільки художнім втіленням життєдіяльності, але і способом
соціальної організації та вихованні людей» [21, с. 127].
Багато хто з нас пам'ятають поширювану різними виданнями фотографію австралійської
церемонії «Бора» – пантоміми, які використовуються посвяченими чоловіками, що кидають
списи в намальоване на землі зображення кенгуру [21, с. 99]. Подібну сцену з часів пізнього
палеоліту чудово відтворив С. В. Покровський в художній повісті «Мисливці за мамонтами»
[23, с. 12-13].
Форма художнього втілення життєдіяльності мала вираз за принципом: як відбувалось, як
насправді відчувалось, так і повинно бути втілено [21, с. 184]. В первісній мисливській магії
той же принцип працював у зворотному напрямку: «Хай жива тварина буде так само влучена
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списом, як влучене це її зображення» [24, с. 218]. «Вступаючи в практичні стосунки з
природою, людина втягує її в свою життєдіяльність. Форми предмету набувають для неї
значущий зміст» [21, с. 240].
«Ніхто не буде заперечувати, що спочатку магічні обряди були дуже близькі до практики,
і відрізнити їх від практики було неймовірно складно. <…> Тому, природно, самими
першими формами промислової, шкідливої чи лікувальної магії є імітація дії дією» [25,
с. 233].
Виходячи з викладеного, ми гадаємо, що кам'яний «мамонт» був об'єктом мисливської
магії древньої людини. Власне не було необхідності тупити твердим гранітом безпосередньо
мисливську зброю. Під час містерій «рани», скоріш за все, наносились раніше, могли
розмальовуватись зображення крові мінеральними фарбами, а ритуал міг виконуватись
умовною зброєю. Так японські фехтувальники в тренувальних боях користуються
дерев'яними імітаціями мечів не тільки щоб не поранити партнера, але і щоб не пошкодити
коштовний меч.
Крім магічно-обрядових дій на зооморфній фігурі могло також проводитись навчання
молодих мисливців та ініціювальні церемонії.
Після декількох публікацій в періодиці і в інтернеті кам'яний «мамонт» став досить
популярним і відвідуваним об'єктом туристами та людьми, які цікавляться древньою
історією. Хотілося б, щоб до нього проявили інтерес і професійні історики та археологи. В
Європі (Франція) обрядові місця древньої людини, як правило, знаходились в утаємничених
печерах і через це добре збереглись. В наших відкритих степових зонах такого роду об'єкти
рідкі, з відомих тільки великий чорний хортицький камінь – «короп» в певному сенсі може
бути тотожним нашому «мамонту».
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ЕТНОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Пашник С. (м. Запоріжжя)

Колодку чіпляємо – одруження бажаємо!
Етнографічне дослідження народного свята Колодія, відзначення свята у різних релігій та
народів світу

В Україні зберігаються і відроджуються давні
народні обряди. Запорозький край також шанує
традиції нашого народу. Одним із активних
учасників цього руху є Фольклорно-обрядовий
колектив «Оріани» на чолі з Наталією
Лук'яненко. Колектив вже багато років поспіль
проводить народні свята разом із Духовним
центром «Руське Православне Коло», який
займається відродженням Рідної Віри на основі
стародавнього світогляду наших предків.
Дуже важливо зрозуміти призначення свята і
дати йому правильне пояснення, тому рідновіри
вивчають за етнографічними джерелами матеріал
і складають потім відповідний обряд. Для більш
повного розуміння свята порівнюється мітологія,
Фольклорно-обрядовий колектив «Оріани»
(Запоріжжя) на святі Колодія
обряди, свята, символи з іншими народами, адже
в основі маємо спільне природне світобачення,
але кожен народ використовує його для формування рідної святості задля єдності і
продовження свого Роду.
Пропонуємо наше дослідження свята Колодія (Колодки). Думаємо, що воно буде
корисним для фольклорних колективів, а разом із тим і нашому народові.
Свято Колодки (Колодія) або Масниця (Масляна) ми святкуємо за 8 шестиденних тижнів
до Великодня (Благовіщення) за постійним сонячним календарем з 7 лютого (понеділок,
якщо дні тижня прив'язані за постійними числами, як це було у давнину) до 12 лютого
(субота).
Кожен день тижня є святковим – Колодка народилася в понеділок, хрестилася у вівторок,
похристини – середа, колодка вмирає у четвер [2, с. 22]. І ось 11 лютого (п'ятниця)
відбувається похорон Колодки, а провідником у потойбічний світ є Велес. Тому це є день
Велеса (церковне – Власія). Степан Килимник подає думку окремих етнографів-істориків, що
первісно «Колодка» – це було свято Бога Велеса (Волоса) – «скотьєго бога» – опікуна худоби
[2, с. 15-16].
Похорон Колодки проводиться масовим гулянням і веселощами. На останній день, суботу,
Колодку оплакують. Нехай не дивує таке поєднання – похорони і веселощі. Аналогічно
святкується і сучасний Новий рік (1 січня) – Різдво Місяця-човна (роги Велеса), який пішов у
вічність рікою (рік). Саме на це свято, на дев'ятий день від смерті Старого Сонця,
відбувається похорон, а одночасно й весілля, яке покликано відродити життя поєднавши
чоловіче і жіноче начала. Тому й бігають під Новий рік дворами ватаги ряджених, які
відіграють весільні обряди (Василь і Меланка). А також зорюють двір плугом (чоловічий
прутень) і засівають домівки (жіноче лоно) зерном.
Свято Колодія тотожне з католицьким Карнавалом, яке виводять від лат. carne – м'ясо і
лат. levare – прощавай, юдо-христосівці проводять перед Великим постом [1, с. 71]. Можна
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не погодитися з поясненням назви «карнавал», адже ми можемо побачити знайоме нам ім'я
Богині скорботи Карни, яка згадується у «Велесовій Книзі» і «Слові о полку Ігоревім» [3,
с. 49], а закінчення тотожне Велесу (Валу), якому, як вже зазначалося, і присвячуються
проводи (похорон) Колодки.
У греко-ортодоксів Масниця перекочовує часто до березня, так як Великдень вони
вираховують за Місяцем і відбувається зміщення. Тому це свято помилково плутається з
Явдохою (старим новим роком – 1 березня) – першим днем Весни і проводом Зими, коли
спалюється опудало Зими.

Степан Килимник у книзі «Український рік у народних звичаях в історичному освітленні»
описує свято Колодки-Колодія наступним чином: «На останньому тижні перед Великим
постом, сирної, чи сиропустної неділі, в понеділок – сходилися лише жінки до корчми.
Непомітно одна з жінок кладе на стіл сповите полінце й тоді всі разом викрикують:
«Народилась, Колодка (чи Колодій) – народилась! Бралися всі за руки й жвавими рухами, з
веселими викриками-вигуками та співом відповідних пісень, співаних нині на хрестинах, на
зразок: «А вже наше дитя народилось, а вже дитя на світ Божий та й з'явилось», – тричі
обходять навколо стола. Колодка народилась!
Тут же, навколо, «колодки», що лежала посеред стола, розкладали принесені вареники,
сир, масло, яєчка, ставили пляшку й веселилися. Кожна з жінок мала з собою маленькі
колодочки. Коли приходять в той час до корчми чоловіки – тут же їм чіпляли колодку, а вони
мусили ставити викуп – горілку чи мед...
Характерним є те, що зарання умовлені заміжні жінки мусили дістати пелюшки з 3-х хат,
де є немовлята та сповивач, і цим сповивали колодку. Після цього балювання жінки
розходились по своїх домівках.
У вівторок замужнього жіноцтва збирається вже значно більше до корчми, де залишалась
на столі покладена в понеділок колодка. Після веселого балювання, співів та взаємного
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поштування принесеним, – а на цей час уже приходили й чоловіки в більшій кількості, яким
одразу чіплялася колодка й які розважаються вже разом.
«Колодка» – збір спогаданої людяності, – виходила поза межі корчми, на село. Святозвичай приймав загально громадський характер. Жінки несли з собою сповиту в понеділок
народжену «колодку», «та й кожна жінка мала 2-3 колодки, які чіпляли в першу чергу
бездітним чоловікам з подружжя, та чоловікам, у яких були сини на оженені й не
одружилися минулих м'ясниць та матерям, що мали доньок-дівчат на порі й також не видали
заміж. Як покарані, всі ті, що їм причеплена колодка до ноги, мусять відкупитися
прийняттям, а чи горілкою, інакше не мають права знімати колодку.
Чіпляли колодку й парубкам, власне в
першу чергу, які не женились та дівчатам,
насамперед тим, що відмовили тому, чи
іншому парубкові. Колодка діяла та
галасала по всьому селу з понеділка до
суботи, до «похорону колодки». До
прийняття
жіночого
гурту-колодки
готувалися всі ті батьки, які мали синів на
одружені та доньок на порі. Колодку
прив'язували чоловікам до лівої ноги, а
хлопцям-парубкам та дівчатам – до лівої
руки, а чи до пояса. Чіпляли й дівчата
хлопцям колодку. Це маленька колодка,
оздоблена
кольоровим
папером
та
стрічечками. Парубок мусив відкупитися: купував дівчині (зарання) намисто, чи дві стрічки,
своїй дівчині здебільшого хлопець купував хустку та ще щось. А дівчина на Великдень
мусила «віддати колодку» – подарувати хлопцеві кілька писанок у гарно вишитій хусточці.
Парубок за це наймав дівчині танець.» [2, с. 17-18].
Свято Велеса 11 лютого можна ототожнювати з постійним (за сонячним календарем)
святом святого Валентина (Велес + тин – охоронець домівки, отин – батько; Велетень) – 14
лютого так популярного зараз у молоді, коли даруються сердечка зі стрілою. Це свято
закоханих, і тут ми можемо порівняти його з еротичними сценами карнавалу і фалічною
колодкою. Різниця між 11 лютим у православних і 14 лютим у католиків лише в тому, що
одні починають піст в понеділок (13 лютого), а інші в четвер (16 лютого за постійним
числами в шестиденці).
Зараз іноді виникають суперечки доцільності святкування свята закоханих на Валентина
14 лютого, що начебто переймаємо чужі для нас звичаї із заходу. Так святкуйте його 11
лютого як свято Велеса, тоді буде відповідати нашій традиції.
З приводу дня закоханих наведемо кілька висновків професора Степана
Килимника у порівнянні з іншими ушануваннями богів кохання: «Звичай «чіпляти» чи
«в'язати» колодку й дорослими жінками, й дівчатами парубкам, та звичай «купувати» та
«віддавати колодку», а чи «колодія», напрошується думка, що в основі «колодки-колодія»
лежить таки якийсь мітологічний образ своєрідного, чи близького образу античного
грецького Бога шлюбу – Гемінея, що накладав «узи шлюбу» – одруження на дозрілу молодь
та й другого Бога, на зразок староримських звичаїв, – Бога народження дітей. [2, с. 24].
Сердечко є важливим атрибутом свята, бо воно позначає жіноче начало і також може
відображати голову Велеса. Дивіться традиційні серги з сердечком, від якого відходять роги.
Збереглися давні образи волів, на чолі яких малювали сердечка, а то й сама голова
ототожнювалася із формою сердечка. А одним із проявів Перуна є Бог кохання Лель (ляля –
дитина) яка на зразок Купідона або Амура, зображувалась у вигляді дитини з луком і
стрілою. Лель (Ілля) кидає стріли у Велеса (чорта). Тобто відбувається боротьба верхнього і
нижнього світу (чоловічого і жіночого начала). Ця боротьба породжує нове життя. Тому у
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Руській Православній Вірі дуалізм світоглядний, де Білобог і Чорнобог б'ються, але
підтримують Всесвіт – це є Божественна сутність, і один прояв без іншого не існує.

Триглав Веслес з сердечком
і ріжками

Триглав стріла
і сердечко

Замкова щілина у вигляді сердечка

На Триглаві (Тризубі) зображена боротьба Перуна і Велеса на середньому зубі: стріла (копіє)
б'є у сердечко в нижній частині, або копіє б'є між ріг Велеса.
Ще однин із образів сердечка бачимо на давніх замкових щілинах. Вираз «знайти ключ до
твого серця» означає кохання.
На додаток приведемо приклад Японії, де використовують фалічну колодку на святі
плодючості Hounen Matsuri, під час якого люди просять у Богів здорових діток і багатого
врожаю.
Свято супроводжується відповідним обрядом: чоловіки в білому одязі проносять
вулицями величезні, довжиною 2,5 метра і вагою 400 кг, дерев'яні скульптури у вигляді
фалосів. Урочиста хода, яку веде синтоїзький священик, супроводжується музикою
бамбукових флейт. Вагітним жінкам дозволяється доторкатися до фалічних образів, щоб
вони упевнилися в успіху майбутньої дитини.
Можна припустити, що це свято аналогічне нашому Колодію.
Такі елементи свята, коли жінки супроводжують (зустрічають) чоловіче начало, можна
проглянути у мусульманському обряді: жених після весілля заходить до
приміщення молодої для злягання, то його на вході зустрічають десять дружок, по п'ять з
кожного боку, наче пальці рук.
Так як на масляному тижні не вживали м'яса, а виключно молочні продукти, то зазвичай
ушановують худобу. У храмі освячуються продукти тваринного походження, зокрема, масло,
молоко, сир, які складали біля образів Велеса. Звідси й приказка: «У Велеса й борода в
маслі». Люди вірять, що Велес у цей день пильно наглядає за тваринами. Тому з образом
Велеса йшли благословляти тварин і кропити їх свяченою водою.
Джерела та література
1. Катрій Ю. Я. Пізнай свій обряд! Літургійний рік Української католицької церкви. – Нью-Йорк,
Рим: ОО Василіян, 1982. – 493 с.
2. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2 кн. – Кн. 2. – К.:
Обереги, 1994. – 528 с.
3. Пашник С. Д. Руська Православна Віра у питаннях і відповідях. – Запоріжжя: Руське Православне
Коло, 7524 (2016). – 68 с.
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НЕМАТЕРІАЛЬНА СПАДЩИНА ЗАПОРОЖЖЯ
Нестеренко О. В. (м. Запоріжжя)

Нематеріальна культурна спадщина
Запорізького регіону:
збереження і популяризація
Діяльність Запорізького обласного методичного центру культури і мистецтва щодо
збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини регіону

Останнім часом в Україні ми можемо спостерігати активне зростання національної
свідомості, яке викликало значний громадський інтерес до всіх проявів української
традиційної культури, до глибинних витоків народного мистецтва. Духовна пам'ять людства
навіки закарбована в мові, піснях, танцях, звичаях, обрядах, знаннях та багатьох інших
видах діяльності. Запорізький край сьогодні – це невичерпне джерело елементів
нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС), які мають історичну та культурну
значимість. Сьогодні ми можемо ще собі дозволити спостерігати традиційні звичаї та обряди
на острівцях повсякденного життя, але без перебільшення можна говорити, що ми останні
серед тих, кому дається можливість закарбувати культурну пам’ять для майбутніх поколінь,
так як носії автентичної культури, на жаль, вже «відходять у вічність».
На сьогодні в Україні існує проблема низької обізнаності населення про елементи
нематеріальної культурної спадщини України, причиною якої, зокрема, є брак інформаційних
джерел, комунікаційних технологій та просвітницьких заходів відповідної тематики, а також
недостатня мотивація дослідження цих питань [1, 6].
Впливовим чинником для збереження нематеріального надбання України, зокрема
Запорізького регіону, є Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної
спадщини (2003). Серед головних пріоритетів Конвенції є «забезпечення життєдіяльності
нематеріальної культурно спадщини». Це, перш за все, дослідження її багатогранних
аспектів, збереження для майбутніх поколінь, пропаганда її витворів, що відбуваються
шляхом формальної та неформальної освіти [2, 33].
Запорізька область є органічною складовою великого географічного та соціокультурного
регіону з непересічною історією та оригінальною культурною спадщиною. Особливості
духовної культури нашого краю привернули увагу вже у 18 ст.: деякі легенди та перекази
запорожців були записані С. Мишецьким, обряди та пісні – монахом Яценко-Зеленським, на
межі 18-19 ст. в Росії та Німеччині друкуються перші записи історичних пісень Нижньої
Наддніпрянщини [3, 4].
Одна зі специфічних рис нашого регіону – поліетнічний склад населення, а відповідно і
наявність фольклору різних народів. На цю особливість звернули увагу ще дослідники 19 ст.
Одним з перших звернувся до вивчення культури та побуту представників різних етносів на
досліджуваній території відомий історик А. Скальковський [3, 5].
З метою досягнення цілей Конвенції ЮНЕСКО, збереження «живої» автентичної
культури, починаючи з 2015 року, у Запорізькій області розпочато роботу над створенням так
званого обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини та просування
виявлених елементів до Національного реєстру та міжнародних списків ЮНЕСКО.
Координацію роботи здійснює уповноважена особа – комунальна установа «Обласний
методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради (далі – ОМЦКіМ), яку
очолює в. о. директора Герман Оксана Миколаївна.
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У лютому місяці 2016 року Департаментом культури, туризму, національностей та релігій
Запорізької облдержадміністрації створено комісію з формування обласного переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області. До складу комісії
увійшли висококваліфіковані діячі сфери культури і мистецтв, освітніх установ, творчих
спілок, громадських організацій. Комісію очолює Білівненко Сергій Миколайович (доцент
кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького
національного університету, голова правління Запорізького наукового товариства ім. Якова
Новицького, співробітник Запорізького відділення Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, кандидат історичних наук). Комісія є
дорадчим органом і утворена для погодженого вирішення питань щодо збору, обробки та
складання орієнтовного переліку елементів НКС Запорізької області та підготовки
пропозицій для внесення їх до списку обласного та національного рівня. Розроблений проект
Положення про комісію. На сьогодні у більшості районів області створено місцеві комісії зі
збору та обробки елементів НКС.
Переліки, Реєстр покликані зробити популярною та загальнодоступною інформацію
стосовно Національної нематеріальної культурної спадщини для всіх бажаючих, викликати
зацікавленість у вивченні її витоків, долучити громадськість до її відтворення, охорони та
збереження. Підвищити культурну компетентність, сприяти вихованню поваги до української
мови та культурного розмаїття, національних традицій, шанобливого ставлення до
нематеріальної культурної спадщини України [1, 6].
Національний реєстр у будь-якій державі є основним інструментом державної
інвентаризації елементів НКС, але це не лише інформаційно-довідкова база даних, він сприяє
регуляції культурної політики у сфері діяльності зі збереження нематеріальної культурної
спадщини в країні, передачі знань для нащадків унікальних елементів НКС і широкого
доступу світової спільноти до даних елементів [2, 109]. Тому на сьогодні для України
нагальним питанням є удосконалення Національного реєстру елементів НКС і створення
електронної версії цього реєстру. Оскільки, електронна база даних – це уніфікована система
інформаційних даних про елементи НКС відповідно галузевих напрямків Конвенції, 2003,
ст. 2, п. 2 [2, 110].
Починаючи з 2012 року до Національного реєстру внесено:

1. «Петриківський розпис»
смт Петриківка,
Дніпропетровська область,
2012 рік

2. «Козацькі пісні
Дніпропетровщини»
Дніпропетровська область,
2014 рік

119

3. «Косівський керамічний
промисел»
м. Косів, Івано-Франківська
область,
2014 рік [2, 110]
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Елементи, що тільки просуваються до Національного реєстру [2, 110]:

«Волинський серпанок»
Волинь, Рівненська обл., Радивилівщина,
2015 р.

«Опішнянська кераміка»
смт. Опішне, Полтавська обл.,
2015 р.

«Кролевецькі ткані рушники»

«Культура хліба»
(Хлібна культура і традиції)
м. Вінниця, Вінницька обл.,
2015 р.

м. Кролевець, Сумська обл.,
2015 р.

У 2015 р. заявили про себе також такі елементи, як «Решетилівська вишивка «білим по
білому» та килимарство скарби Полтавщини» (смт. Решетилівка Полтавської обл.),
«Караїмська кухня: синтетичне мистецтво довжиною у століття» (Центр караїмської культури
«Кале», м. Мелітополь Запорізької обл.), «Традиційний кримськотатарський орнамент»
(Центр кримськотатарської культури «Танга», м. Київ), два останні елементи просуваються
до Списку ЮНЕСКО термінової охорони елементів НКС від України.
У 2016 році відбулася презентація елемента «Пісенна традиція села Лука» КиєвоСвятошинського району Київської області. Документальна фіксація матеріалу ведеться поки
вручну, але, сподіваємося, зі створенням електронної версії Національного реєстру елементів
нематеріальної культурної спадщини України ця проблема буде вирішена [2, 111].
На кінець 2016 року до Репрезентативного списку ЮНЕСКО від України внесено:
- «Петриківський розпис» (Дніпропетровська область, 2013);
- «Козацькі пісні Дніпропетровщини» (Дніпропетровська область, 2016).
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20 вересня 2016 року до Запорізького обласного переліку
внесено перші п'ять елементів:

1. «Козацький бойовий звичай «Спас»
носій – спільнота громадської організації
«Козацьке військо Запорозьке низове» та
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська федерація «Спас»;
ареал поширення – Запорізька обл.

2. «Запорізький Покровський ярмарок»
носій – територіальна громада м. Запоріжжя
та громади інших адміністративнотериторіальних одиниць Запорізької обл.;
ареал поширення – м. Запоріжжя

3. «Плавнева побутова культура»
носій – спільнота Кам'янсько-Дніпровського,
Василівського районів;
ареал поширення – Кам'янсько-Дніпровський,
Василівський райони Запорізької обл.

4. «Мистецтво ткацтва села Гусарка»
носій – жінки с. Гусарка віком 50-85 років;
ареал поширення – Більмацький
(ст. н. Куйбишевський) район
Запорізької обл.

5. «Степове розспівування»
(носій – учасники фольклорних колективів:
народного аматорського фольклорного
ансамблю «Токмачаночка» с. Мала Токмачка
Оріхівського району; фольклорного ансамблю
народної української пісні «Горлиця»
с. Мар'янівка Більмацького району; народного
фольклорного ансамблю «Веснянка» с.
Данило-Іванівка Мелітопольського району;
народного фольклорного колективу
«Надвечір'я» Кам'янсько-Дніпровського
району (на фото); ареал поширення –
Запорізька обл.).
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Ансамбль «Веснянка»

Ансамбль «Токмачаночка»

Наразі триває робота з інвентаризації елементів «Мистецтво ткацтва села Гусарка» та
«Козацький бойовий звичай «Спас» та просування їх до Національного реєстру та
міжнародних списків.
Протягом березня-листопада 2016 року в районах області виявлено 15 місцевих елементів
НКС, які були представлені під час обласного огляду колективів художньої самодіяльності та
майстрів народного мистецтва, присвяченого 20-й річниці прийняття Конституції України та
25-й річниці незалежності України. Усі представлені елементи необхідно досліджувати, перш
за все, на місцевому рівні.
Обласним методичним центром культури і мистецтва проводиться значна організаційна,
інформаційно-методична робота, але виникають певні складнощі під час обробки
документальних матеріалів (інвентарів, облікових карток) на елементи НКС. Недосконала
законодавча база, відсутність цільової Програми з охорони і збереження нематеріальнокультурної спадщини Запорізької області та відповідного фінансування, відповідних фахівців
(фольклористів, етнографів, джерелознавців, мистецтвознавців) для проведення фольклорноетнографічних експедицій і т. і. – усі ці чинники не дають ефективно працювати у цьому
напрямку роботи.
Створення лабораторії з дослідження НКС при Центрі дало б можливість проводити
ефективне виявлення, ідентифікацію, документування, збереження, відтворення,
популяризацію НКС в містах і районах області.
Попереду великий пласт організаційної роботи пов'язаний з охороною та збереженням
нематеріальної культурної спадщини, яка повинна донести до наступних поколінь «живу»
спадщину української нації. І лише спільними зусиллями діячів культури і мистецтва,
краєзнавців і науковців, громадських діячів, ЗМІ, благодійників та грантодавців,
представників влади, а саме головне – носіїв цієї культури, буде збережено міжпоколінний
зв'язок. Тож нехай завжди залишається з нами невмируща краса народного мистецтва, той
живий вогонь, який зберігає життя і духовність українського народу.
За додатковою інформацією просимо звертатись за телефонами:
(0612) 63-81-56 (приймальня), або на e-mail: ocnt@i.ua, http://zomc.org.ua.
Джерела та література
1. Босик З. О., Снігирьова Л. М. Нематеріальна культурна спадщина: виявлення, ідентифікація,
документування, звітність: Наук.-метод. реком. – К.: Логос, 2015. – 52 с.
2. Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та
перспективи: Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 16 грудня
2016 р. / Заг. ред. О. А. Буценко. – К.: НАКККМ, 2016. – 136 с.
3. Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району Запорізької області: Збірник
фольклорних творів / Укл. Павленко І. Я., Полякова Н. Г. – Запоріжжя, 2005. – 71 с.
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ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ
Стадніченко О. О. (м. Запоріжжя)

«Славить піснями він край запорізький»
Нариси до творчості відомого запорізького композитора-пісняра Анатолія Сердюка

Серед багатьох сучасних естрадних композиторів
і співаків Анатолія Сердюка вирізняє національний
український дух, яким пронизані майже всі його пісні –
чи то в мелодії, чи в аранжуванні, чи в поетичних
образах. Творчість пісняра тісно пов'язана із
Запорізьким краєм, з його історією й культурою, тому
невипадково він звернувся до віршів насамперед
місцевих поетів – П. Ребра, Г. Лютого, Л. Геньби,
А. Рекубрацького, В. Чубенка, В. Коваль, П. Юрика,
В. Чабаненка та ін.
Найбільш виразним у творчості А. Сердюка став
запорізький мотив: майже в кожній пісні композитора
звучить щире, тепле й горде слово про Запоріжжя, про
Гуляйполе, про Дніпро й Хортицю, про минуле й
сучасне нашого краю. І звучить це слово, лунає ця
пісня на всю Україну. За таку відданість і патріотизм
журналісти й поети охрестили митця «лицарем
запорізької пісні», «співцем запорізького краю»,
«запорізьким соловейком». За влучним висловом поета
Анатолія Рекубрацького, саме Сердюк «дав крила запорізькій поезії», вперше в новій Україні
створив пісенний образ запорізького краю як історичного, так і сучасного.
Співак і композитор Анатолій Сердюк з’явився в українській естраді 27 років тому. Його
творчість можна вважати однією з яскравих сторінок у розвитку сучасної української і
запорізької естради зокрема, феноменальним явищем у мистецькому просторі України.
Характеризуючи творчу манеру Анатолія Сердюка, поет Микола Луків зазначав:
«Анатолія Сердюка в сучасній естраді не сплутаєш ні з ким. Пісні його змістовні й
мелодійні. Є в них щось од невмирущої козацької вольності й запорозького благородного
лицарства. Синівською любов’ю до України сповнена творчість самобутнього співака й
композитора. Це виявилося, зокрема, і в пісні «Моя Україна», яку Анатолій написав на мої
слова і яка стала однією з найдорожчих для мене в усій моїй пісенній творчості».
Сердюку аплодували найпрестижніші концертні зали різних країн, серед яких палац
«Україна» в Києві, концертний зал «Росія» в Москві, 5-тисячний фестивальний амфітеатр у
Вітебську, театри і філармонії у Києві, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі,
Дніпропетровську, Луцьку, переповнені майдани й стадіони на святкових концертах в
Україні, Білорусі, Румунії, захоплена публіка й журі міжнародних та всеукраїнських
фестивалів «Червона рута» в Запоріжжі і Донецьку, «Доля» в Чернівцях, «Надія» у Києві,
«Повстанські ночі» в Рівному, «Вітер зі сходу» і «Зоряна мить» у Донецьку, «Мелодія» у
Львові...
Початок творчої діяльності А. Сердюка був схожий на спалах боліда, настільки
несподівано і вчасно увірвався він в українську пісенну культуру. Так, саме в переломному
1991 році Україна ожила з його піснею «Вставай, Україно!» на вірш Дмитра Павличка, яку й
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сьогодні можна поставити поруч з гімном України (до речі, свого часу були пропозиції
зробити гімном саме її).

Анатолій Сердюк (справа наліво), Сергій Цимановський
(гурт Остров Патмос), Іра Алексанова, Юра Смага
(група Анатоль) – учасники другого обласного
відбірного туру

Анатолій Сердюк з нагородами Фестивалю

Анатолій Сердюк і група «Анатоль»
з піснею «Вставай, Україно!»

Фестиваль «Червона рута» м.Запоріжжя, Палац «Октябрьский», 1991 рік

Вона стала найкращою патріотичною піснею фестивалю «Червона рута-91», а
інформаційна програма Держтелерадіо України визнала її піснею-символом року. З того часу
розпочалася творча хода тепер уже визнаного співака й композитора. І в цьому йому,
напевно, допомагала закоханість у свою пісню, яка по праву стала символом Запорізького
краю, додавала творчої наснаги й надихала продовжувати розпочату справу...
З його появою на професійній сцені в запорізькому регіоні широко залунала українська
естрадна пісня, сформувалася її масова аудиторія. Його твори не загубилися серед інших: він
має свій оригінальний і самобутній репертуар, присвячений Запоріжжю й створений на
місцевому мистецькому та історичному матеріалі. Перемоги в конкурсах, широка концертна
діяльність, участь у передачах радіо й телебачення, публікації в пресі зробили ім'я Анатолія
Сердюка відомим в Україні.
Анатолію Сердюку судилося багато в чому бути першим: на початку 90-х він першим
почав торувати нелегкий шлях сучасній українській естраді на Запоріжжі, першим почав на
запорізькій естраді виступати українською мовою, творити власний фірмовий продукт, в
якому все було своїм, місцевим, – і вірші запорізьких поетів, і записи запорізьких
музикантів, аранжувальників і звукорежисерів, і, власне, пісні про Запорізький край, які в
його неповторному виконанні зазвучали на всю Україну, вдячно відгукнулися в душах
людей, а найбільш відомі з них – «Скрипка», «Яблучко» (сл. Григорія Лютого), «Весняний
вальс» (сл. Любові Геньби), «Запоріжжя моє кохане» (сл. Віри Коваль та Анатолія Сердюка),
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«Бабине літо» (сл. Віри Коваль) пішли в народ, бо в них пульсує спрага свого кореня,
України.

Ще з 1993 року він почав робити великі театралізовані сольні концерти, які показувало не
тільки Запорізьке телебачення, а й центральні українські телеканали, почав регулярно
випускати аудіоальбоми, а пізніше – компакт-диски, видавати авторські нотні збірники. Його
пісенник «Запоріжжя моє кохане» визнаний кращим в Україні. 1999 р. він презентував
власний сайт в Інтернеті, який і сьогодні залишається кращим. Він підняв запорізьку пісню
до високості мистецького рівня.
І запоріжці віддячують йому своєю любов’ю за добру й щиру пісню про рідний край і
козацьку славу, за довірливу громадянську інтонацію, за вишукану лірику й романс. Його
талант спроможний дістатися глибини душі, пробудити найсвітліші почуття, примусити
замислитися над життям і згадати, якого ми роду-племені. Він співає про те, що хвилює
багатьох людей, і за це його люблять слухачі усіх поколінь. У його піснях немає епатажу, але
той, хто їх почує, захоче слухати знову й знову. Його пісня зрозуміла, але й не проста, бо в
ній є і висока поезія, і гарна мелодія, яка продовжує традицію, закладену в українську
естраду Платоном Майбородою, Олександром Білашем, Ігорем Шамо та Володимиром
Івасюком.
Незважаючи на все ще непросту суспільно-політичну й мовну ситуацію в Україні і в
Запоріжжі зокрема, він знов і знов виходить на сцену з українською піснею, збирає повні
зали на презентації нових альбомів та концертних програм, які вражають шанувальників
української естрадної пісні професіоналізмом та яскравістю і завжди розкривають все нові і
нові грані таланту Анатолія Сердюка. І те, що він зробив для України, справді гідне
пошанування.
125

2‘ 2017 ___________________________________
У 2004 році за «визначні досягнення у творчості та розвитку національних пісенних
традицій» Анатолій Сердюк нагороджений престижною мистецькою премією імені Дмитра
Луценка «Осіннє золото». Він лауреат регіональної програми «Зоряний шлях» у номінації
«За розвиток культури та створення духовних цінностей».
З початку творчої діяльності Анатолій Сердюк написав понад 150 пісень, випустив 21
диск (11 CD і 10 DVD), 10 оригінальних концертних програм, здійснив близько 2000
виступів в Україні та за кордоном, записав 19 відеокліпів, музичний телефільм, 4 авторських
нотних збірники. Творчість композитора-пісняра вивчається в школах Запорізької області на
уроках історії рідного краю.
Особлива риса, яка, напевно, і вирізняє А. Сердюка серед багатьох композиторів і співаків
– національний український дух. Поштовхом для створення пісні для нього є сильний
змістовний вірш. Тому його пісні настільки енергетично місткі, що часом здається, слова в
них перестають бути словами, виконують лише роль ключів до слів. А настрій, запахи, чари,
як не дивно, линуть разом з мелодією поруч і не вивітрюються з часом. Так щемливо-просто
і надзвичайно відверто звучать слова пісні, які відразу вириваються за межі своєї суті і
стають символічними началами розуміння душі людини.
Хто може залишитися байдужим до таких слів пісні та ще й у блискучому виконанні
самого автора музики:
Наче з душі сльоза, вийди ходою тихою,
Я не люблю тебе. Я вже тобою дихаю... (сл. Григорія Лютого)
Або:
Там, де грілись піснями, там, де голови клали,
Де у ямках од ліктів гнізда пташечки в’ють,
Землю предків своїх ми так яро кохали,
Що вона вже ніколи нас не зможе забуть... (сл. Г. Лютого)
Або:
Нам дух волелюбний від скіфів дістався,
Широка душа – від безмежжя степів.
Хто серцем тебе, Запоріжжя торкався,
Той душу твою осягнути зумів. (сл. Віри Коваль)
Почувши такі пісні А.Сердюка, як ліричні, так і патріотичні, тисячі українців могли б
підписатися під словами молодої запорізької поетеси Світлани Аніщенко «Ти не знаєш, що
правиш світом, коли скрипку береш до рук».
Коли спілкуєшся з Анатолієм Сердюком, перше, що підкупає – щирість, інтелігентність,
порядність, принциповість, патріотизм,
закоханість і віра у справу свого життя.
Шанувальників творчості композитора й співака приваблює в ньому невгамовна
працездатність, постійний пошук, прагнення щось зробити для людей, впевненість у
невмирущості української пісні.
Його творче кредо – оспівувати рідний край, щоб слава Запоріжжя лунала на всю Україну,
аби був власний оригінальний запорізький витвір, в основі якого твори письменників
Запорізького краю. Сам Анатолій Сердюк говорить: «Я хочу вдихнути життя в українську
пісню в нашім краї, бо тут, у степах запорозьких, на землях козацьких, вона, як ніде і як
ніколи, потрібна людям. Я тут народився й живу. Я тут творю, тут співаю. І нікуди не
хочу звідси виїздити. Люди скрізь живуть і немає сенсу мотатися по світах, коли є чим
займатися вдома, що я й роблю».
За ним ідуть послідовники, а він, маючи спокусливі запрошення переїхати до Києва,
Донецька, Чернівців, залишається в рідному Запоріжжі, виконуючи високу місію,
залишається вірним своїй Пісні, своєму покликанню, будучи при цьому бажаним гостем для
багатьох і багатьох слухачів усієї України.
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Два Анатолія: Сердюк і Рекубрацький

Анатолій Рекубрацький, Любов Геньба, Анатолій
Сердюк, Григорій Лютий

Літературознавці і критики зазначають, що у Запорізькому краї з 1960-х років існує
оригінальна школа «запорізької поезії», що виховала таких поетів як Петро Ребро, Микола
Лиходід, Григорій Лютий, Анатолій Рекубрацький, Олександр Стешенко, Олександр
Абліцов, Олександр Шостак, Любов Геньба, Павло Вольвач, Марина Брацило та ін., які й
сьогодні, незважаючи на безліч принад нового часу, моди, нових тенденцій у літературі,
зберігають своє самобутнє обличчя. Запорізька поезія – це ніби сплав, в якому гармонійно
переплелися ліричність, патріотичність, філософія буття, пам’ять і відчуття історії,
національна ідентичність та ментальність, шана козацькому минулому і критичне ставлення
до сьогодення, віра в невмирущість українського духу.
Напевно, саме така поезія, настояна на євшан-зіллі скіфського степу, наповнена
таємницями Кам’яної Могили, омита життєдайними водами Дніпра-Славути, наснажена
волелюбним духом козацької Хортиці, в якій акумулюється багатюща енергетика рідної
землі, пробудила Анатолія Сердюка до створення не просто пісень, які прославили
запорізький край, ставши його візитною карткою, а міцного, перевіреного роками творчого
тандему «Сердюк – запорізькі поети». Оскільки в запорізькій поезії створений справжній
образ рідного краю, причому в різних його виявах – від минулого до сучасного, то і в піснях
Анатолія Сердюка Запоріжжя представлено теж дуже різнопланово. І жодна з його пісень не
є випадковою. Кожну з них він пропукає через душу, ніби виколисує.
Наприклад, коли ще на початку 90-х років минулого століття на зорі нашої незалежності
Анатолій Сердюк зацікавився «якого ми роду і народу», нашим славним минулим, він
надзвичайно тонко проникся аурою історії запорозького козацтва – і, як результат, –
пісенний альбом «Дух наш запорозький».
Цей альбом об’єднав пісні козацької тематики (це і патріотичні, і ліричні, і жартівливі
пісні, які дуже точно передають атмосферу, яка панувала серед козаків), цикл пісень,
присвячених історії української незалежності, та кілька пісень про нинішнє національне
відродження. До нього ж увійшли пісні на слова Дмитра Павличка, Григорія Лютого,
Анатолія Рекубрацького, Володимира Чубенка та ін. Ці пісні вирізняються теплотою і
щирістю мелодій, легкі для запам’ятовування. У деяких піснях настільки сильний
метафоричний зміст, відповідна йому глибока мелодія, що слухач просто поринає в неї і
губиться в ній.
На Бабурці, на місточку
Дівчина співала,
Вишивала не сорочку –
Козаків латала.
В кого рана у рученьку –
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Тому заживляла,
В кого рана у серденько –
Того цілувала. (сл. Григорія Лютого)
А лейтмотивом цього альбому і до цього часу актуальними, звичайно, є слова вже відомої
пісні «Вставай Україно!» (сл. Дмитра Павличка):
Вставай, Україно, вставай!
Виходь на дорогу свободи,
Де грає широкий Дунай,
Де ждуть європейські народи.
Неповторні колоритні сторінки махновської гуляйпільської вольниці вилилися в
оригінальну концертну програму і компакт-диск «Гуляй-Поле», в якому вперше в
українському мистецтві був створений непересічний образ, напевно, найодіознішої постаті в
історії України – Нестора Махна.
Кожна з пісень, як вказувала мистецтвознавець Лариса Гайчур, – «з болю і любові до
своєї історії, до своєї землі, в якій корені всіх авторів цієї спільної праці. Отак і бачиться: зі
степового осоння, з-посеред бабиного літа, наближаються вершники. Поводи попущені; і
кінська хода некваплива й легка, і вершники – молоді й захмелілі від степової тиші, від того,
що кривава січа – позаду, за обрієм; що живий ти і твій товариш поряд... А що завтра? Чи за
годину? Що за тим обрієм, попереду? І, порівнявшися з Батьковим гнідим на своєму карому,
кароокий заводій виходить на розмову»:
Батьку отаман, батьку отаман,
Три дороги стеляться.
Котрою, скажи, батьку отаман,,
Молодість повернеться?
І тепер вже всі вони – кожен – до Батька з тим, що на душі:
Що то нам пророчиться?
А життя одне, батьку отаман,
Помирать не хочеться...
Лариса Гайчур продовжує, що «цією піснею «відмикає» Анатолій Сердюк ворота в
столицю степів Гуляйполе з його болями і сльозами («Розпинали нас, ще казав мій дід,..»), з
невситимою жагою волі, названою Махновщиною («Із Гуляйполя, з Запоріжжя ми, в нашій
армії – воля дріжджами, наша армія та й народная, дармоїдам всім неугодная»), з
невмирущим гумором («Махно-цар, Махно-бог з Гуляйполя до Полог»). Через весілля й
смерті, через сльози українських матерів веде нас Сердюкова пісня до омитої емігрантською
сльозою туги за рідним краєм»:
Господи, Боже, чому дощі
на чужині солоні?
Критики-музикознавці неодноразово зазначали, що серед наявної нині в Україні музичної
СD-продукції чогось навіть подібного альбому «Гуляй-поле» немає як у плані тематичному,
так і в подачі матеріалу.
Сердюк співає про Гуляйполе й Махна вже 25 років. І вперше в Україні маємо історію
легендарного містечка й легендарного героя, виспівану в пісні. А махновський вольний дух
сягає аж туди, де прибігали на водопій до Гайчура дикі коні тарпани, жоден з яких так і не
був приручений. Саме цей гуляйпільський чи «махновський» цикл на вірші Григорія Лютого,
Лариси Верьовки та музику Анатолія Сердюка, який став основою музичного шоу «Гуляє
Гуляйполе», присвяченого 110-й річниці з дня народження Нестора Махна, є по суті
унікальним, оригінальним явищем у всьому пісенному просторі України.
Вони змогли знайти ту незайману нішу в українському мистецтві, відчути оптимальну
тональність у розкритті цієї теми і таке глибинне, а не попандопальсько-поверхове розуміння
махновського руху вдячно озвалося в душах людей. «Добре, що цих «махновських» пісень не
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торкнулася гидь непристойності чи навпаки ідеалізації, що домінує в них чесне прагнення не
сфальшувати і в музиці, і в слові,» – вказувалося в журналі «Українська культура» (1999,
№ 2).
До альбома «Запоріжжя моє кохане», який є одним з найпопулярніших сереед
шанувальників творчості Анатолія Сердюка, ввійшло кілька пісень, присвячених славетним
запорізьким підприємтвам («Мотор Січ» сл. Володимира Чубенка), гандбольній команді
«Мотор» («Королевы ручного мяча» сл. Віри Коваль), баскетбольній команді «Ферро» на
вірші Григорія Лютого, і що особливо цікаво – гімн Запорізького національного технічного
університету «Vivere est cogitare» на вірші теж Григорія Лютого. Цей гімн тепер виконується
викладачами і студентами ЗНТУ (відомого в народі як «машинка») під час урочистих
заходів. А 2005 року Анатолій Сердюк написав гімн, чи як він сам визначає, «величальну
пісню» Запорізького національного університета на вірші професора, доктора філологічних
наук Віктора Чабаненка, до речі, – випускника цього ж навчального закладу. Прем’єра гімну
відбулася під час святкувань, присвячених 75-літньому ювілею ЗНУ. Схвильовані
проникливими словами пісні, величальною урочистою мелодією та самою атмосферою
свята, викладачі і студенти відразу сприйняли його як рідний, ніби давно відомий і впевнено
підспівували:
Лине спів над світом величальний,
В Україні – зоряна пора!
Запорізький наш національний,
Ти – твердиня розуму й добра!
Більшість його пісень (а ним уже створено понад 150
пісень, причому різних жанрів) є гармонійним
поєднанням змістовного сильного тексту і такої ж
змістовно багатої «синтезованої» мелодії з яскравими
фольклорними, традиційними і сучасними елементами,
що робить пісню вишуканою й інтелектуальною.
У наш час переоцінки цінностей і зміни стереотипів,
витіснення
з
телерадіоефірів
інтелектуальної
української естрадної пісні невибагливою «попсою»,
пісні А. Сердюка таки мають свого слухача й
шанувальника, бо, напевно, народжені вони з любов’ю,
настояні на українській ментальності, в них закодована
історія, пам’ять, любов, невмирущість українського
духу.
Багато пісень Анатолія Сердюка знайшли свого слухача, і вже настільки міцно
закорінилися в нашому житті, що не можна собі уявити, наприклад, у радіоефірі початок
весни без «Весняного вальсу» (сл. Любови Геньби), чарівної осінньої пори без «Бабиного
літа» (сл. Віри Коваль), свята першого чи останнього шкільного дзвінка без «Вчительчиного
вальсу» (сл. Григорія Лютого), а в Запорізькому краї – весілля без «Яблучка» (сл. Григорія
Лютого), дня міста без пісні «Запоріжжя моє кохане» (сл. Віри Коваль), свят національнопатріотичного спрямування без пісень «Вставай, Україно!» (сл. Дмитра Павличка) та «Моя
Україна» (сл. Миколи Луківа)... Цей ряд можна продовжити, бо в кожній пісні Анатолія
Сердюка шанувальники його творчості знаходять такі близькі їхньому серцю і сумлінню
слова. І кожен слухач, хоча б одного разу почувши пісню, прагне зустрітися з нею ще і ще.
Такий рідкісний і оригінальний в сучасній естраді романс «Не покидай мене, любове!»
(сл Станіслава Горського) пробуджує романтичні почуття скільки б ти його не слухав:
Не покидай мене, любове!
Хай серце знов від щастя б’ється,
Житя хай плаче і сміється.
Не покидай мене, любове!
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Серед молоді досить популярною стала пісня-переможниця лютневого 2004 року хітпараду «Наша п’ятдесятка» Інтернетівського сайту «Мuzon» «Гарно з тобою!» (сл. Григорія
Лютого):
Як мені гарно з тобою,
Кожна клітинка бринить.
Так зустрічаються двоє
Зболені душі відкрить.
І вже майже хрестоматійними стали слова з пісні «Неподільна булава» (сл. Анатолія
Рекубрацького):
Булави не можна поділити, хлопці,
України також не дамо ділить.
Доки буде жити дух наш запорозький,
Доти Україна буде в світі жить!
Пісню «Ранок у місті» на вірш відомого поета Петра Ребра Анатолій Сердюк написав
1991 року, ще не будучи знайомим з самим поетом, знайшовши його у збірці 1959 року.
Ліричний образ промислового міста й дотепер є близьким кожному запоріжцю:
Прокидайсь, Запоріжжя кохане,
За тобою я скучив за ніч!
Потім на вірші П. Ребра Сердюком було написано ще кілька пісень, а поет, який нині
очолює Асоціацію гумористів і сатириків «Весела Січ», присвятив Анатолію прекрасні
епіграми, обігравши його псевдо:
В Одесі є Дюк Рішельє,
А в нас в Запоріжжі – Сер Дюк.
Щаслива доля судилася й пісні на вірші Григорія Лютого «Запоріжанки», яку жіноцтво
часто просить виконати на концертах уже навіть поза програмою, адже кого не зворушать
такі щирі освідчення в любові:
Запоріжанки, я милуюся вами,
Я в уста вас цілую своїми піснями,
І раюю очей найщирішою мовою,
Спрагу вірить і жить я любов’ю вгамовую...
Це не просто цитати, вихоплені з найбільш популярних пісень, і на цьому можна було б
ще не зупинятись, – це пряме підтвердження тому, що за 25 років Анатолієм Сердюком
створено не тільки кількісно багато пісень, а насправді чимало художньо вартісних
мистецьких творів.
У рецензії на пісенник «Запоріжжя моє кохане» музикознавець Людмила Жульєва писала:
«Пісні Анатолія Сердюка гріють душу теплотою й щирістю мелодії, легко сприймаються на
слух і запам’ятовуються. Як композитор Сердюк добре відчуває форму й стиль твору. Його
музика влучно передає мелодику вірша, тому поетичні й музичні образи його пісень
органічно доповнюють одне одного. Особливу увагу композитор придiляє ритму слова й
розміру вірша, знаходячи відповідний стиль і жанр майбутньої пісні. Звідси такий широкий
діапазон його творів – від народних стилізацій та патріотичних маршів і гімнів до
молодіжних танцювальних шлягерів, від ліричності балад, романсів, вальсів і танго до
драматизму й експресії рок-композицій.
Поетичний матеріал багатьох творів композитора можна безперечно назвати поезією, а не
просто пісенними текстами. Те, що він ретельно добирає якісний поетичний матеріал і
тематику пісень, надає великої переваги його творам. А цікаве аранжування, майстерне й
витончене виконання піднімають такі твори до рівня мистецтва».
Пісенник «Запоріжжя моє кохане» мав схвальні відгуки провідних митців України.
Рецензенти відзначали професійність, народність і самобутність пісень Сердюка,
багатолітню вірність обраній темі. Поет-академік Борис Олійник наголошував: «Анатолій
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Сердюк – співак всеукраїнського рівня, істинно народний, який не забув своє коріння, не
скотився до примітивної попси. Його пісенник не має рівних в Україні і за оформленням, і за
змістом. А цикл пісень «Гуляй-Поле» – взагалі унікальне явище в нашій культурі».
Музикознавці зазначали, що вокальна книга Анатолія Сердюка «Запоріжжя моє кохане»
вирізняється багатством мелосу, музичної мови, образів і тем, різноманіттям ритмів та
пісенних жанрів і, крім того, прекрасним дизайном. Все це ставить її на рівень мистецького
твору, який не може бути не поміченим і не вшанованим не тільки земляками композитора, а
й усіма шанувальниками музичної культури України. Нотний збірник стане в пригоді як
аматорським, так і професійним виконавцям, широкому колу прихильників української
естради і шанувальникам творчості Сердюка.

Майже кожного року співак і композитор виступає з новими концертними програмами.
Так, 2008 року в Запорізькому театрі Молоді (ТЮГ) показано нову концертну програму
А. Сердюка «Вальс, танго, романс», вийшли аудіодиск «Ліричні пісні» та DVD-диск «Вальс,
танго, романс».
2009 року вийшов аудіодиск «Краю мій рідний» із піснями про Запорізький край, який
було презентовано в обласній та міській Радах Запоріжжя, видано книжку «Славить піснями
він рідний наш край», присвячену творчості А. Сердюка. Її наклад розійшовся по бібліотеках
Запорізької області. У жовтні в Києві, в Національній філармонії України, відбувся
ювілейний концерт, присвячений 20-літтю творчої діяльності А. Сердюка. У концерті взяли
участь поети Дмитро Павличко, Микола Луків, Віктор Герасимов, запорізькі артисти й
столичні музиканти.
2010 року вийшло друге видання диска «Краю мій рідний» і диск «Этих дней нам
позабыть нельзя». 2010 року А. Сердюк, як журналіст, протягом кількох місяців вiв
авторську передачу «Без пісні нема України» на каналі «Культура» Національного радіо
України.
2011 року в театрi iм. В. Магара та в кiноконцертному залi iм. О. Довженка (м. Запорiжжя)
вiдбулися прем’єрнi покази нової концертної програми «Краю мiй рiдний». Вийшли
DVD-диск «Запорiзький сувенiр» (15 вiдеоклiпiв з краєвидами Запорiжжя на пiснi
А. Сердюка) та відеодиск із новим концертом «Краю мій рідний».
2012 року композитор виступив із сольним концертом у столиці, в якому брали участь
його поети-співавтори Микола Луків і Вадим Крищенко.
2013 року відбулися ювілейний концерт і фотовиставка до 25-ліття артистичної
діяльності, вийшли ретроспективні DVD-диски «Я спiваю для вас» (концерт 1995 р.), «Гуляє
Гуляй-Поле» (концерт 1998 р.) У грудні відбувся сольний концерт в Ізраїлі для емігрантів із
України та колишнього СРСР.
2015 року А. Сердюк випустив альбом «Не покидай мене, любове!», а в лютому був
зроблений відеокліп на пісню «Небесна сотня».Цього ж року були записані в студії нові пісні
«Наші воля, мова, пісня» (сл. Д. Павличка), «Бороним рідний край» (сл. В. Курінного).
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2016 р. в Києві відбувся сольний концерт композитора за участю поетів-співавторів
Дмитра Павличка, Миколи Луківа, Ніни Шаварської, Анатолія Ткаченка. У Запоріжжі
А. Сердюк теж дав два публічних концерти з новою програмою «Не покидай мене, любове!»
– в кіноконцертному залі ім. О. Довженка та в ПК «Титан».
Нині, у 2017 році, співак і композитор завершує роботу над новим альбомом «Боронимо
рідний край» із патріотичними піснями для воїнів АТО. У ньому буде 15 пісень.

Знаковою в цьому альбомі є пісня «Небесна сотня», яку композитор написав у березні
2014 року на слова харківського поета Віктора Курінного і виконував її на мітингах і
концертах спочатку в супроводі гітари (1 квітня – публічна прем'єра в Запорізькій обласній
бібліотеці), а потім у супроводі музичного аранжування, яке зробили харківські музиканти
на чолі з аранжувальником Валентином Івановим. Пісня у виконанні Анатолія Сердюка
неодноразово лунала на запорізькому та Національному радіо, її взяли до свого репертуару
народний артист України Олег Дзюба (м. Київ) та екс-соліст групи «Красные маки»
Олександр Григор'єв (м. Харків).
У лютому 2015 запорізькою арт-студією «РОКС» було змонтовано відеокліп «Небесна
сотня», присвячений річниці розстрілу Майдану. У ньому використано фото- й відеокадри з
київського й запорізького Майданів 2013-2014 років, а також відео з виступу А. Сердюка на
сцені театру ім. В. Магара.
Ще одна пісня на вірш Віктора Курінного «Бороним
рідний край» була написана в серпні 2014 року. У вересні
було перше публічне виконання на полігоні «Близнюки»,
коли вернулися з АТО на ротацію перші воїни 55-ї
артбригади. Музичне аранжування зробили харківські
музиканти на чолі з аранжувальником Валентином
Івановим.
Під час виконання пісні на телемарафоні «Пам'ять»
глядачі в залі слухали стоячи. Пісня у виконанні Анатолія
Сердюка неодноразово лунала на запорізькому та
Національному радіо, на численних мітингах, на уроках
мужності у військкоматах і школах.
Пісня «Воля, мова, пісня» або «Пісня про Хортицю» написана на вірш Д. Павличка на
прохання самого поета, з яким у Сердюка давні творчі стосунки.
У листопаді 2013 р. живий класик вперше за роки незалежності приїхав до Запоріжжя для
участі в ювілейному концерті А. Сердюка «Чверть століття на сцені». Зі сцени вщерть
заповненого шанувальниками Сердюкової пісні концертного залу він прочитав вірш
«Хортиця» і публічно попрохав композитора покласти його на музику. Зважаючи на високу
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відповідальність цього замовлення, композитор довго не знав, з якого боку підступитися до
нього, та все ж працював над піснею, шукав варіанти мелодії. Вимальовувався маршовий
ритм пісні.

Дмитро Павличко та Анатолій Сердюк: більше двох десятків років у творчій співпраці

Зарубіжна гастроль артиста, події на Майдані, а потім війна відтермінували написання
твору. Обмірковуючи влітку 2014 року поставлене завдання, обидва автори зійшлися на
тому, що для пісні, крім трьох куплетів, потрібен приспів з іншим поетичним розміром. Поет
дописав строфу з дуже символічним образом запорізьких порогів, хоч і затоплених, але
нескорених: «Я пройду Тарасові дороги, поклонюся хортицькій траві... – Україно, чуєш,
б’ють пороги?! – сковані твої, але живі!». Ця строфа допомогла композиторові знайти
відповідні інтонації в мелодії, а також, враховуючи центральний поетичний образ, виписати
кульмінацію в творі, коли спів на високих нотах переходить у речитативне звернення:
«Україно!!! Чуєш – б’ють пороги?!! – сковані твої, але живі!». У процесі роботи також
виникла суперечка щодо другого рядка приспіву. Композитор виказав думку, що тут
проситься інше слово – не «траві», а «землі»: «поклонюся хортицькій землі», але поет
зауважив, що «землі» сприймається банальщиною і вже не раз використовувалося в багатьох
інших творах, а «траві» звучить оригінальніше, навіть, трохи неочікувано. На тому й
зійшлися. Реакція літературних і музичних критиків та прискіпливих слухачів підтвердила
правильність аргументів майстра слова.
Для аранжування мелодії композитор звернувся до свого нового харківського колегимузиканта Валентина Іванова, який у вересні 2014 р. прекрасно впорався із музичним
супроводом у стилі арт-року. Далі робота над піснею продовжилася в студіях Запоріжжя –
записувалися вокальні партії, вокалізи, змінювалася форма твору.
Несподіваною в ньому стала кінцівка. У фіналі твору лунає хоровий чоловічий спів в
ритмі маршу. Він нанизується на останній мажорний акорд, який звучить оптимістично і
веде начебто до фіналу. Слухач у залі вже здіймає руки, щоби плескати в долоні, одначе твір
не завершується, а переходить в інший ритм. Мелодія маршової партизанської пісні неначе
випливає з-за галявини, неспішною ходою наближається до слухача, маршує повз нього й
прямує далі в глиб лісу. Цей музичний ефект виписаний у співі й фонограмі дуже виразно,
він читається всіма слухачами й має на меті втілення задуму поета й композитора поєднати
подвиги хортицьких героїв і героїв УПА.
Д.Павличко, який 15-літнім хлопцем воював в УПА, а потім сидів за це в буцегарні, у
багатьох творах оспівує подвиги вояків. Він і тут написав: «То героїв хортицьких наймення,
сяючих в псевдонімах УПА». Для запорізького композитора, хоч і активного пропагандиста
української пісні в зросійщеному краєві, але вихованого на радянській пропаганді, поєднання
героїв Східної й Західної України в пісні про Хортицю видавалося невиправданим. На це він
133

2‘ 2017 ___________________________________
нарікав на початку співпраці, мовляв, пісню не підхоплять інші запорізькі співаки, і далеко
не всі слухачі сприйматимуть цю сентенцію, але російська агресія в Донбасі досить швидко
розвіяла ці сумніви. Ще коли не було приспіву, композитор поклав вірш на маршовий ритм
мелодії. Це сприймалося занадто просто – просився приспів. Поява приспіву зламала
структуру маршу, довелося шукати іншу мелодію. Таким чином, з'явилося два варіанти
мелодії – марш і дума.
Д. Павличко схвально оцінив обидва варіанти, надаючи певну перевагу думі. Як
розповідає сам композитор, «тоді виникла ідея поєднати обидві мелодії. Так з'явився цей
образ партизанського загону, який з піснею начебто проходить повз слухача. Хорові партії я
вирішив записати сам різними голосами, записав і ритм акустичної гітари, а музиканта
попросив записати гармонь. Усе це вийшло трохи неритмічно, бо писалося вживу в різних
містах і студіях, але це дало ефект живого виконання, як це буває під час ходи. Це лунало, як
спогад про війну, що випливає із нашої колективної пам'яті».
Задум пісні «Тече Дніпро» виник ще 2004 року, коли поет Анатолій Ткаченко передав
вірш композитору. Робота над іншими творчими проектами не дозволяла композитору
доопрацювати пісню. Коли став вимальовуватися проект нового диска патріотичного
спрямування, композитор взявся доробити відкладену пісню.
В музичному оформленні автор логічно використав мотив Шевченкової народної пісні
«Реве та стогне Дніпр широкий». На вступі та у зв'язці між куплетами він лунає у
видозміненій формі, а от у програші, який став кульмінацією твору, – повноцінною цитатою.
Широкий мелодійний заспів, поетичні образи, пов'язані із головною рікою українців, цитати
із знакової народної пісні роблять цей твір монументально-поетичним, піднімають до рівня
мистецтва. Подібного твору в сучасній естраді не існує. Як і у вірші Д.Павличка, тут одним із
головних є образ дніпровських порогів як символу нескореності нації: «пороги сплять на дні
ріки, ріки надії і тривоги». Вірш А. Ткаченка повен філософських узагальнень і символічних
образів – тривожних, але обнадійливих. Аранжування в стилі арт-рок зробив той же
Валентин Іванов у грудні 2015 року, пісня записана на початку 2016 року.
Не викликає подиву, що до цього альбому буде
включено легендарну пісню «Вставай, Україно!»,
яка залишається актуальною і сьогодні.
У січні 1991 р. Анатолій Сердюк, готуючись до
фестивалю "Червона рута", написав на вірш Дмитра
Павличка свою першу професійну пісню «Вставай,
Україно!». На початку 90-х років вона відіграла
важливу історичну роль – піднімала й згуртовувала
українців, налаштовувала на патріотичний лад,
виступала своєрідним генератором національної
єдності,
сприяла
прискоренню
процесу
самоідентифікації народу.
На конкурсі «Вставай, Україно!» виборола приз
«За кращу патріотичну пісню». За цю пісню
легендарний політик В'ячеслав Чорновіл від
Народного
Руху
привселюдно
подарував
А. Сердюку власного годинника.
От уже 25 років «Вставай, Україно!» лунає на
концертах, в ефірах радіо й телебачення, в
аудіозаписах і в Інтернеті. Хоча твір був написаний
ще в радянський час, він відбивав нові настрої
українського суспільства, яке тоді вже прагнуло
створити власну незалежну державу. Слова там
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були дуже актуальні, з претензією на гімн новітньої України: «Вставай, Україно, вставай!
Виходь на дорогу свободи, де грає широкий Дунай, де ждуть європейські народи».
Композитор поклав вірш на широку мелодію зі спонукальними й водночас пафосними
інтонаціями. Пісня вийшла провокативною: слова «вставай та кайдани порви!» і «що ти не
рабиня Москви й рабою не будеш нікому» викликали неоднозначну реакцію у публіки. І все
ж тематика пісні була суголосна настрою суспільства – найбільший успіх вона мала на
патріотичних мітингах і акціях.
Над піснею попрацювали аранжувальник Олександр Михайленко, співачка Ірина
Алексанова, звукорежисер Микола Середа, телевізійники під керуванням режисера Наталії
Федорової, які зафільмували співака на Хортиці.
Переможна хода пісні «Вставай, Україно!» тривала довгі роки. Статті й згадки про неї
потрапили в газети, журнали, книги, енциклопедії, підручники, Інтернет. Її періодично
передавали по радіо й телебаченню, найчастіше в 1991-1994 роках. У грудні 1991-го
інформаційна програма Держтелерадіокомпанії України визнала «Вставай, Україно!»
піснею-символом року. «Вставай, Україно!» дійсно стала символом. У листопаді 2004-го під
час «помаранчевої революції» вона лунала і на запорізькому Майдані, й на Майдані
Незалежності, пряму трансляцію з якого бачила й чула країна. Під час Революції Гідності
пісня також була затребувана, звучала на мітингах і акціях. І хіба не залишається вона
актуальною, необхідною нам і тепер? «Вставай, Україно, вставай! Єднай Чорне море й
Карпати, і свій переболений край не дай ворогам розламати!»
Анатолій Сердюк вирішив переспівати заново і внести пісню до нового альбому, одначе
не як ретро-символ 1991 року, а як один із інструментів впливу на сучасному етапі боротьби
за незалежність. Пісня залунала енергійніше, більш мужньо, місцями навіть агресивно, без
того романтично-юнацького флеру, притаманного початку 90-х рр., який буз зафіксований у
давньому запису.
Успіх пісні «Вставай, Україно!» – це величезний успіх для всього Запоріжжя, бо пісня не
просто стала відомою на якийсь час, а активно працювала чверть століття, пробуджувала
суспільство й завжди мала великий резонанс. Це унікальний, єдиний поки що успіх такого
рівня для запорізької естради, для запорізьких композиторів.
Крім названих пісень, до цього альбому ввійдуть нові і вже відомі пісні: «Били й будем
бить» (сл. О. Журавльова), «Нас повік роз’єднати не можна» (сл. В. Коваль), «Котигорошко»
(сл. В.Коваль), «Новобранці» (сл. В. Коваль і А. Сердюка), «Панове офіцери» (сл.
О. Гончаренка), «Солдатський привал» сл. О. Гончаренка), «Подарувала мати вишиванку»
(сл. В. Коваль), «Розмова із сином» (сл. А. Тарасовського), «Ніщо так не болить, як Україна»
(сл. А. Рекубрацького), «Служимо народу України» (В. Коваль).
Анатолій Сердюк активно займається громадською діяльністю. З метою популяризації
пісень про запорізький край він 2006 року заснував конкурс «Запоріжжя моє кохане»
(спільно з міським управлінням освіти). Умовою конкурсу було виконання пісень про
запорізькі міста і села, про козаків, про історію і героїв запорізького краю (максимально
використовуючи твори місцевих авторів). Конкурс відкрив багато нових талантів, спонукав
місцевих поетів і композиторів написати нові пісні про рідний край.
Творчість Анатолія Сердюка поступово стає хрестоматійною: вона вивчається в школах
Запорізької області на уроках співу, літератури рідного краю та історії рідного краю; пісні А.
Сердюка надруковано в підручниках для 6-го класу «Мистецтво» 2006 року («Усе це
спорт»), «Искусство» 2014 року («Легенда про пісню») і для 7 класу «Музичне мистецтво»
2015 року («Легенда про пісню»), а пісенник «Шкільні романи», що вийшов 2011 року
тернопільському видавництві «Навчальна книга-Богдан», отримав гриф Міністерства освіти і
науки України і рекомендований до використання як навчальний посібник для учнів 9-11-х
класів.
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Анатолій Сердюк став одним із переможців всеукраїнського радіодиктанту з української
мови. 2011-го року в ньому взяли участь близько 17,5 тисяч радіослухачів, які надіслали
листи з майже 20-ти країн світу. Було й пару сотень листів від запорізьких учасників
радіодиктанту, які не впорались із завданням. Без помилок диктант написали лише 54
учасника, це, в основному, мешканці столиці й Київської області, а також Львова. На
церемонії нагородження в прес-центрі Українського радіо Анатолій Сердюк, крім призів,
отримав від голови журі письменника М. Слабошпицького ще й символічне звання співакаінтелектуала. Натхнений високою оцінкою своєї грамотності, А. Сердюк взявся написати
книжку-посібник «Говорімо правильно», якою прагне заохотити українців вивчати рідну
мову та боротися з помилками у мовленні.
Протягом останніх років ім’я Анатолія Сердюка потрапило ще до кількох довідників та
енциклопедій. 2009 року співак у числі переможців народного рейтингу «Великі запорожці»
увійшов до книги «Гордость Запорожья». Того ж року його ім’я з’явилося в «Золотій книзі
України», що вийшла в столиці, а наступного – в енциклопедії «Мистецький Олімп», яка
увібрала відомості про видатних митців України. 2010 року в Чернівцях вийшла книга «100
облич української естради», у якій представлений артист. 2011-го року в Києві вийшли
енциклопедії «Обличчя України» і «Музичний Олімп», 2014 року – «Державні нагороди
України», у яких теж ідеться про творчість композитора А. Сердюка, 2015-го вийшов
фоліант «Портрети України», із мальованим портретом артиста роботи художника
Б. Єгорова.

Анатолій Сердюк – лауреат «Олександрівської премії» в номінації «Добре серце», 2016 рік

Варто уваги ще й те, що 2007 року «За визначні досягнення у творчості та розвитку
національних пісенних традицій» наш земляк мав честь бути вписаним до книги лауреатів
всеукраїнської премії ім. Д. Луценка «Осіннє золото» (м. Київ), а ще 1994 року його ім’я
потрапило до музичного довідника «Музична естрада», виданого в Харкові. Крім того, про
А. Сердюка сповіщають енциклопедії «Запорізька область» (2004) та харківське видання
«Славетні міста України» (2011), щорічне запорізьке видання «Хто є хто на Запоріжжі»,
творча біографія митця подається в електронних проектах Інтернету «Вікіпедія», «Золотий
фонд української естради», «Славетні запоріжці», «Композитори Запоріжжя».
Анатолій Сердюк підтримав Революцію Гідності. У зв'язку з трагічними подіями в Україні
артист тимчасово відмовився від концертних виступів. Разом із тим пісняр виступав зі
зверненнями до українців по радіо й телебаченню, брав участь у мітингах на запорізькому
Майдані, де на прохання людей неодноразово співав легендарну пісню «Вставай, Україно!»,
відому ще з буремних подій 1991 року.
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А. Сердюк на Концерті на підтримку воїнів АТО

Виступи А. Сердюка на блокпостах

На Фестивалі консервації в підтримку воїнів АТО

«Волонтерські чоботи»

У квітні 2014 р. для підтримки бойового й патріотичного духу українських захисників
Анатолій Сердюк першим на Запоріжжі зібрав агітбригаду з небайдужих артистів (дует
«Одна родина», Любов Камінська, Юрій Іваскевич) та організував концертні виступи на
блокпостах на кордоні Херсонської області з Кримом.
Після відвідин захисників на кордоні з Кримом запорізькі артисти продовжили виступати
з концертами для підтримки бойового й патріотичного духу українських
військовослужбовців. 12 травня 2014 року відбувся великий концерт на артилерійському
полігоні «Близнюки», 15-19 травня Анатолій Сердюк і дует «Одна родина» співали на
чотирьох блокпостах, розташованих навколо Запоріжжя. У червні агітбригада виступила в
штабі Бердянського загону прикордонних військ. Через те, що такі акції відбувалися вперше,
їх із цікавістю висвітлювали не лише запорізькі телеканали, а й центральні – «Інтер», «1+1»,
СТБ.
У вересні 2014 року в Палаці культури «Дніпроспецсталь» Анатолій Сердюк разом з
обласною радою ветеранів прикордонних військ за підтримки міської ради організував та
провів грандіозний благодійний концерт «Підтримай військо України!». У ньому взяли
участь народні артисти України зі столиці Олег Марцинківський та Олег Дзюба, соліст
легендарного ВІА «Красные маки» Олександр Григор’єв і поет Віктор Курінний (м. Харків),
запорізькі артисти й музиканти. На зібрану рекордну суму 70 000 гривень було закуплено
амуніцію та обмундирування. Гуманітарний вантаж – 200 пар гумових утеплених чобіт,
термобілизну, плащ-намети, спеціальні рукавиці для стрільби, термошкарпетки,
термоустілки, 10 рацій, дитячі малюнки, диски А. Сердюка – організатори передали воїнам
55-ї артилерійської бригади, національним гвардійцям в/ч № 3033, бердянським
прикордонникам, які несуть службу по всьому узбережжю Азовського моря.
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Після благодійного концерту «Підтримай військо України!» для воїнів АТО, до Анатолія
Сердюка стали звертатися знайомі й незнайомі люді з бажанням допомогти нашим солдатам.
Так артисту довелося стати волонтером. Подібна доля спіткала й співорганізатора цього
концерту члена обласної ради ветеранів прикордонних військ Сергія Вітвицького. Їхніми
спільними зусиллями було зібрано гуманітарний вантаж, який напередодні дня Святого
Миколая відправився на передову під Донецьк.
Серед подарунків – шоколад, мінеральна вода, макарони, сигарети, одноразовий посуд,
миючі засоби, туалетний папір. Подарунки від запоріжців отримали прикордонники,
десантники і артилеристи, які дислокуються під Донецьком.

У грудні 2016 р. Анатолій Сердюк і дует «Одна родина» виступили в зоні АТО під
Слов'янськом. Воїни 55-ї артбригади, відведені згідно з Мінськими домовленостями на 30 км
від лінії вогню, заснували в лісі під Бахмутом тимчасовий табір. Запорізькі жінки-волонтери
привезли подарунки, теплі речі, пригощали бійців гарячими варениками й глінтвейном.
Прямо в засніженому лісі, в супроводі баяну Анатолій Сердюк заспівав для воїнів свої пісні з
нового альбому «Бороним рідний край», а ансамбль «Одна родина» виконав українські
народні пісні
А. Сердюк увійшов до книги рекордів
Гіннеса (2012) – разом із багатьма
українськими артистами взяв участь у
встановленні
світового
рекорду
безперервного співу в п’ятидобовому
телеефірі в Києві, став володарем Гран-Прі
на Всеукраїнському конкурсі сучасного
романсу «Осіннє рандеву» у Миргороді
(2012),
володарем
титулу
«Гордость
Запорожья» (2009), лауреатом регіональної
програми «Зоряний шлях» у номінації «За
розвиток культури та створення духовних
цінностей» (2000), лауреатом обласної премії
«За розвиток музичного мистецтва» (2009), повним кавалером ордена «За заслуги перед
Запорiзьким краєм» III, II, I ступенів (2011, 2013, 2016), медалі «За особистий внесок у
розвиток м. Запоріжжя» (2013).
Анатолій Сердюк чверть століття є найвідомішим і найпопулярнішим артистом на
Запоріжжі (за рейтингами газет «Верже», «Улица «Заречная» та журналу «Ваш партнёр»
митець протягом багатьох років входив до списку 33-х найвідоміших запоріжців).
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Сьогодні вже можна сказати, творча діяльність Анатолія Сердюка поцінована не тільки
власне шанувальниками його творчості, а й видатними майстрами українського мистецтва і
визнана справді «унікальним явищем в українській культурі» (Борис Олійник). Він так і
залишається вірним своєму кореню, Запоріжжю, своїй тематиці. І з гордістю за свою «малу
батьківщину» можна твердити, що все, що робить Анатолій Сердюк, є нашим, запорізьким,
фірмовим і, як зазначають журналісти, далеко не провінційним.

Звертаючись до своїх шанувальників, Анатолій Сердюк говорить:
«Я готовий співати для вас кожного дня. Я бачу, як все більше стає прихильників
української пісні, як все більше людей тягнуться душею до рідного слова і музики. Після
концертів до мене підходять люди, які не соромляться говорити рідною мовою. І я бачу своє
покликання саме в цьому: пробудити в українців почуття гордості за свою землю, за свою
мову й культуру, за досягнення нашої нації. Нам треба позбутися відчуття провінційності й
меншовартості, стати рівними серед інших європейських народів.
Я оспівую в своїх піснях рідний край. А в Запоріжжі все надихає мене на творчість – і
легендарна Хортиця, і Дніпро-Славута, Гуляйполе неприборкане, і красуні-дівчата. Тут моє
коріння, мої рідні, друзі, співавтори, тут тисячі моїх слухачів. Для артиста головне – бути
потрібним, виступати, а для композитора, – щоб виконувались його твори. І те, й інше в
мене є. І я щиро вдячний всім землякам за таку підтримку. Я радий, що моя творчість
знадобилася рідному краю. Хай мої пісні допомагають Вам, мої слухачі, і в щасливі, і в
нелегкі хвилини вашого життя».
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НАШІ СЛАВНІ ЗАПОРОЖЦІ
Нагорна Г. М. (м. Запоріжжя)

Астроном-бібліотекар
(Чернов Віктор Михайлович)
Нариси з життя видатного запорізького астронома-аматора і професійного бібліотекаря
Віктора Михайловича Чернова
Зорі ніколи не відпустять його
з правічного полону, але й він
був все життя до останку відданий їм.
Е. Звоницький

Наприкінці 1980 р. в Алма-Аті відбувся VII з’їзд
Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства
(ВАГТ). За традицією він обрав почесних членів
товариства – академіка, шість професорів і
...бібліотекаря, який не тільки не мав ніякого
вченого ступеня, а навіть спеціальної астрономічної
освіти. Випадок небувалий, оскільки за статутом
ВАГТ такої честі удостоюють лише відомих
учених. Та ніякої помилки не сталося. Астрономи
віддали належну шану запорізькому вченомуаматору Віктору Михайловичу Чернову.
Народився Віктор Михайлович 2 листопада 1902
р. в м. Новогеоргієвськ (колишня Херсонська
губернія)
в
сім’ї
вчителів.
Навчався
в
Олександрійській чоловічій гімназії, пізніше – в
Олександрійському педагогічному технікумі (нині
– райцентр Кіровоградської області), по закінченні
якого отримав звання вчителя.
Більшу частину свого життя (з 1923 по 1937 рр. і
з 1943 по 1962 рр.) працював бібліотекарем, деякий
час викладачем німецької мови, математики.
Ще будучи гімназистом, він зацікавився
астрономічними
спостереженнями.
Цьому
посприяло повне сонячне затемнення, свідком
якого юнак став 21 серпня 1914 року. Відтоді щовечора забирався на горище і в театральний
бінокль розглядав зірки, вивчав праці з астрономії.
В 1917 р. Віктор почав вести систематичні спостереження за плямами на сонці, місячними
затемненнями, перемінними зірками. 8 червня 1918р., незалежно від інших спостерігачів, він
помітив спалах «Нової зірки» в сузір’ї Орла. З цього повідомлення Російському товариству
любителів всесвітознавства розпочинається співробітництво Віктора Михайловича з
науковцями-професіоналами.
До речі, спостереження велися за допомогою телескопа, власноруч змайстрованого
допитливим астрономом-любителем. Результати старанно заносив до щоденника. Його
астрономічні дослідження тривали шість десятиліть. Особливим захопленням астрономааматора був Місяць з його феноменальними і досі нерозгаданими явищами. А метеорологів
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зацікавили його праці, присвячені оптичним явищам в атмосфері, завдяки яким вони
отримали можливість розширити так звані місцеві провісники погоди.
В 20-30-х рр. Віктор Михайлович приймає участь у двох наукових з’їздах в Нижньому
Новгороді. На останньому з них він виступив з доповіддю про результати своїх
спостережень. Саме участь у цих з’їздах дала йому змогу ближче познайомитися з іншими
любителями астрономії.
1937 р. В. М. Чернов перейшов на професійну наукову роботу в Таджицьку астрономічну
обсерваторію на посаду наукового співробітника. Крім астрономічних спостережень він
виконував обов’язки технічного редактора обсерваторії.
Віктор Михайлович добре володів французькою, німецькою, латинською, грецькою,
болгарською, польською, чеською мовами. Це допомагало йому особисто знайомитися з
іноземною періодичною літературою, друкуватися в іноземних журналах. Десятки його
наукових праць, опублікованих в авторитетних вітчизняних і зарубіжних виданнях
(«Мироведение», «Бюллетень ВАГО», «Переменные звезды», «Астрономический вестник») і
сьогодні не втратили свого значення. Значна частина матеріалів наукових досліджень
астронома-любителя зберігається в архіві інституту астрофізики АН Республіки
Таджикистан.
На початку 1941 р. він повертається до Запоріжжя, із-за тяжкого стану здоров`я,
сподіваючись влаштуватися на Україні в яку-небудь обсерваторію. Та цьому завадила
Велика Вітчизняна війна. У воєнні роки він продовжував астрономічні спостереження, зберіг
від пограбування фонди бібліотеки, в якій працював (тепер в цьому приміщенні знаходиться
бібліотека-філіал ім. О. Шляхової Запорізької міської ЦБС для дорослих).
Після звільнення Запоріжжя від фашистських окупантів В. М. Чернов здійснював велику
просвітницьку роботу серед школярів і молоді, виступаючи з лекціями в гуртожитках,
школах, розробив коротку інструкцію для спостережень за Місяцем у шкільній обсерваторії.
З перших днів створення в 1967 році Запорізького відділення Всесоюзного астрономічногеодезичного товариства АН СРСР В. М. Чернов був незмінним керівником астрономічної
секції. До нього додому приходили учні, брали літературу, радилися і, хто знає, можливо
посіяні ним зерна любові до безкрайнього неба зійшли пізніше в душі Г. Нелюбова – дублера
першого космонавта планети Ю. Гагаріна, уродженця м. Запоріжжя, в серцях курсантів
загону юних космонавтів, який виховав льотчика-космонавта Олега Скрипочку та інших
відомих пілотів-земляків.
В. Чернов віддавав дослідженням весь вільний час: у нього не було вихідних, він ні разу
в своєму житті не скористався відпусткою, не отримував за свою «зоряну вахту» ні грошей
(жив на зарплату бібліотекаря, пізніше – на пенсію), ані слави.
Своєю невтомною працею Віктор Михайлович довів, що і в епоху науково-технічної
революції, комп’ютерів, головним лишається розум людини, якому під силу навіть таємниці
Всесвіту.
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КРАЄЗНАВЦІ ЗАПОРОЖЖЯ

IN MEMORIAM

Олександр Всеволодович
Бодянський
23.09.1916 – 29.02.1992
Народився та помер в с. Петропіль Запорізького району Запорізкої області
(раніше х. Петропіль Хортицького району Запорізької області)
«Археолог Божою милістю», який відкрив тисячі різночасових пам’яток
від кам’яної доби до часів середньовіччя по всій запорозькій землі – від
Дніпра до козацьких Олешок, автор десятків наукових праць з археології
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Борисенко О. Є. (м. Запоріжжя)

Декілька штрихів до портрету
Олександра Бодянського
Особистими споминами про видатного запорізького археолога та пересічну людину
Головний зберігач фондів Національного заповідника «Хортиця»

До того серпневого дня 1973 року, коли я вперше потрапила до табору археологічної
експедиції інституту археології АН УРСР, що розташувався поблизу одного з сіл
Василівського району, я ніколи не бачила і нічого не знала про Олександра Всеволодовича
Бодянського.
В саму експедицію я, тоді студентка першокурсниця Московського історико-архівного
інституту, потрапила завдяки своїй добрій знайомій Валентині Черненко і керівнику
експедиції, відомому археологу, Василю Івановичу Бідзілі, який, на прохання Валентини,
будучи проїздом у Запоріжжя, завітав до нашого дому. Розмова з ним вийшла настільки
цікавою, що через пару днів я була вже у таборі, який розташувався в одній із посадок край
великого поля. Наступного дня рано вранці, вийшовши зі свого намету, я з подивом
побачила розкидані по всьому табору людські черепа, розтягнуті собаками за ніч з намету
антрополога Світлани Іванівни Круц.

Раптом з невеличкого намету, що стояла неподалік, з'явилися спочатку п'ятки, потім –
худорляве засмагле тіло. З одягу на чоловікові середнього віку, що навколішках спиною
виповзав з намету, були тільки чорні широкі сімейні штанці та шляпа. Чоловік легко, але
неспішно підвівся і, привітавшись, представився, поцікавившись, хто я і звідки приїхала, а
потім пішов у своїх справах. Цей дивак і виявився Бодянським. За сніданком зібрались
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переважно робітники. З киян були С. І. Круц та археолог Юрій Болтрик. Олександр
Всеволодович вже працював на розкопі.
Подальше знайомство з О. В. розвивалось дуже природньо і невимушено. Відчувалось, що
він весь заглиблений у цікаву, добре знану і улюблену роботу. Розповідаючи про свої
знахідки і «персональні експедиції» по Запорізькій та Дніпропетровській областях, він часто
згадував Капулівку, узбережжя Каховського моря. Очевидно, це були місця йому найбільш
дорогі і добре знані. У спілкуванні він був людиною легкою, без тіні зверхнього відношення
до людей, зокрема до нас, ще зеленої молоді. З ним можна було бути самим собою і у той же
час кожен з нас відчував його повагу до співбесідника і щире зацікавлення розмовою. Проте
він більше пропадав на розкопах. Люди, які працювали з Бодянським не один рік,
зауважували, що Олександр Всеволодович мав цікаву властивість: він несподівано з'являвся
в тій чи іншій експедиції і так же несподівано зникав, часто у тільки йому відомому
напрямку.
Жартуючи над такими дивацтвами Всеволодовича, його любили і поважали всі, хто знав.
Археологи і почесні гості, які приїздили до експедиції, після привітань завжди задавали
одним з перших запитання, чи є в таборі Олександр Всеволодович, бо його присутність
завжди гарантувала цікаві спілкування, враження, а також отримання необхідних
консультацій. Адже не секрет, що чимало науковців базували своїх дослідження на знахідках
Бодянського, відомостями про які він щедро ділився.
Проте надихав він не тільки вчених, але й поетів. Одним з них був київський поет,
перекладач та критик Леонід Васильович Череватенко, який майже щорічно приїздив до
Запоріжжя, гостював у Бодянського, приймав участь у розкопках. Я познайомилась з
Череватенком під час своєї першої експедиції. Якось, прямуючи на розкоп, побачила
кремезного чоловіка, який йшов полем назустріч; привітавшись, він витягнув з кишені
жменю чебрецю, смачно вдихнув його запах і сказав, що немає нічого прекраснішого від
цього п'янкого аромату українського степу. Череватенко трепетно відносився до
Бодянського, якого любив і який, очевидно, був для нього невичерпним джерелом
натхнення.
Я тричі приймала участь в археологічних експедиціях киян і до 1977 року приїздила у
гості, але та перша експедиція була для мене найяскравішою. Ті люди, які розкопували
стародавні кургані, йдучи попереду Північно-Рогачиксьої зрошувальної системи, навіяли
мені любов до степу, який був для мене до того часу зовсім нецікавим. Всі без вийнятку
вони здавались мені романтиками, закоханими у професію археолога, минувшину. Таким же
романтиком був, без сумніву, і Олександр Всеволодович. Дуже жаль, що він не залишив по
собі спогадів. Ми ніколи не дізнаємось, що відчував він і про що думав, вивчаючи свої
знахідки, пов'язані з такими далекими часами. Але він писав вірші. Не знаю, чи залишись
вони. Декілька з них він читав мені. Вони були присвячені жінкам – прекрасним і
таємничим скіф’янкам, сарматкам, що колись населяли ці степи. Тримаючи у руках предмети
з такої неймовірно далекої часової відстані, він, на мою думку, гостро відчував зв'язок віків і
поколінь і себе як частинку цього безкінечного ланцюга. У той час його улюбленим словом
було слово «чудово». І чудовим для нього було так багато у навколишньому світі.
Вечорами, ті з членів експедиції, які не ходили у село дивитись телевізор, збирались біля
вогнища і проводили вечір у приємних, а для нас, молоді, пізнавальних розмовах, які у ті
часи могли назвати антирадянськими, оскільки йшлося про нашу минувшину, про
викривлення її у офіційних виданнях та підручниках з історії. Говорилось зокрема про взяття
Перекопу, про Махна. Дуже цікаво, але й дивно мені було все це слухати. З іншого боку, у
подальшому саме ці розмови біля вогнища спонукали мене як майбутнього історика
надавати перевагу не підручникам, а історичним джерелам. І відтоді джерелознавство стало
моїм улюбленим предметом. Під час таких розмов, Бодянський, який не мав вищої освіти
(пізніше я прочитала його розповідь про те, що вступивши перед війною до
Дніпропетровського університету на істфак, він не зміг довго висидіти, затиснутий між
чотирьох стін аудиторії, і одного разу, пішовши з неї до Дніпра, так ніколи і не
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повернувшись до університету). Очевидно, він не був знавцем всесвітньої історії, зате став
безсумнівним авторитетом у знанні скарбів, що зберегла наша земля. А ще Олександр
Всеволодович дуже добре знався на травах. З раночку, прокинувшись раніш від усіх, він
заварював чай за своїм рецептом і гостинно запрошував всіх пригощатися. Чай цей був
надзвичайно духмяним, але нерідко гірким. Проте ми пили, вірячи у його цілющі
властивості, про які О. В. обов'язково докладно розповідав.
Кожен, хто знав Олександра Всеволодовича і працював з ним, може засвідчити, що він
дивовижно відчував землю і приховані в ній скарби. В роботі він відзначався надзвичайною
працездатністю і ретельністю: у просіяній декілька разів землі з розкопу, тільки він міг
знайти непомічені іншими предмети Дивовижними були його руки, тонкі, але водночас
мускулясті, які мені важко навіть описати. Порпаючись з дитинства в землі, він довгий час
зберігав напрочуд струнку фігуру, а правильні риси його обличчя були не тільки приємними,
але й шляхетними. Мені він здавався, особливо, з віком, все більш і більш схожим на його
улюбленого Дмитра Івановича Яворницького.
У серпні 1974 року я разом з Сергієм Резниченком, тоді 17-річним хлопцем, який теж
працював робітником у експедиції, на запрошення Бодянського, відвідала його домівку на
вулиці Братській. Попередньо ми зустрілись на зупинці біля універмагу «Україна», про що
свідчить зроблене на пам'ять фото, а потім разом із Олександром Всеволодовичем поїхали до
нього. Він познайомив нас зі своєю милою і дуже енергійною дружиною, синами, показав
знахідки, розповідаючи про них.
По закінченні інституту я у 1982-1986 роках працювала у обласному краєзнавчому музеї,
де теж декілька разів бачила і спілкувалась з Олександром Всеволодовичем, який також був
співробітником цього музею. Приємно було відчувати, що тут до нього відносяться з такою
ж повагою і любов’ю. Літа вже давались взнаки. Останній раз я бачила його роки за два-три
до 1992 року на Хортиці, він приносив свої чергові знахідки до заповідника З цих знахідок
нині сформовано фонд Бодянського, який нараховує понад 400 предметів.
Олександр Всеволодович помер у лютому 1992 року. Був непрохолодний, але похмурий
день. Присутніх на похованні було небагато (кияни приїхати не змогли, надіслали телеграми
співчуття). З присутніх, окрім рідні, пам'ятаю Т. К. Шевченко, директора обласного
краєзнавчого музею Г. І. Шаповалова, археологів музею З. Х. Попандопуло,
А. Г. Плешивенко, І. М. Тихомолову, якусь громадську організацію представляв пан Бугрим,
який приніс з собою кілька прапорів. З іншими я була незнайома. З будинку на Братській ми
поїхали до села Петропіль, де у своєму будинку помер Олександр Всеволодович і де його
мали поховати. Це невелика хата неподалік від озера. Поряд кілька дерев, рештки
дерев'яного паркана. Подвір'я невпорядковане, відкрите навколишній природі. І здавалось,
що степ починався від самого порогу і тягнувся ген за обрій. Можливо, така
необлаштованість відповідала внутрішньому самовідчуттю Бодянського, який не переносив
замкнутості у просторі. Ми побачили лежанку, на якій він помер, а поряд – багато книг,
серед них «Дніпрові пороги» Д. І. Яворницького.
Дружина Олександра Всеволодовича, згадуючи минулі роки, гарнішала, особливо
очі. Пригадала, як побравшись, вони приїхали до Яворницького і як О. В. стидався сказати
Дмитру Івановичу, що ця тендітна дівчинка його дружина. Дивно, що при такому способі
життя Бодянські зберегли родину, у якій на долю дружини, очевидно, випало чимало
труднощів. І ще мені здалося, що його сини зовсім інші за своїм внутрішнім складом люди,
ніж Олександр Всеволодович. В цей день я зробила багато знімків, але рука так і не
піднялась їх надрукувати. Я не жалкую. В решті решт смерть це тільки коротка мить у
порівнянні з цілим життям людини. Нехай він залишиться у пам'яті живим.
Олександр Всеволодович, на мою думку, прожив щасливе життя, оскільки займався
улюбленою справою, яка була його змістом. Він залишив по собі світлу пам'ять. Ім'я його як
людини і археолога, патріота України Історія назавжди викарбувала на своїх сторінках.
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Шевченко Т. К. (м. Запоріжжя)

«Моя Земля, – моя Книга!»
(світлій пам’яті
Олександра Всеволодовича Бодянського)
Швидко плине час…
В цьому році минає 25 років, коли душа нашого дорогого вчителя, археолога з великої
літери, краєзнавця, філософа Олександра Всеволодовича Бодянського, відлетіла від нас у
далекі світи.

Я познайомилася з Олександром Всеволодовичем Бодянським восени 1970 року, коли
почала працювати у щойно створеній дирекції Державного історико-культурного
заповідника запорозького козацтва на о. Хортиці науковим співробітником. Наш директор
А. Л. Сокульський запропонував створити при заповіднику розширену науково-методичну
раду, яка б допомагала вирішувати складі питання, які могли виникати при будівництві
козацького комплексу на о. Хортиці. До роботи у цій раді були запрошені вчені, археологи
Києва, Запоріжжя.
Серед запрошених був і Олександр Всеволодович Бодянський. Я звернула увагу на те, що
всі присутні дуже шанобливо віталися і вели розмови з цим симпатичним добрим чоловіком.
Олександр Всеволодович в свою чергу звернувся до нас, тоді ще молодих і зовсім не
досвідчених спеціалістів, які щойно закінчили вищі навчальні заклади, з великою повагою
вів розмову з нами як з рівними. У ньому ми відчували його високий рівень внутрішньої
культури і духовності.
У подальшому спілкуванні з Олександром Всеволодовичем все більше і більше
розкривалися його величезна обізнаність в царині історії, літературі й особливо в археології.
Він багато розповідав мені про свої археологічні мандри вздовж лівого і правого берегів
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Дніпра від м. Дніпропетровська до с. Тарасівки, які здійснював систематично ранньою
весною (коли спадала вода), восени і взимку на ковзанах. Збирав безліч підйомного
матеріалу, який паспортизував та передавав до музеїв.
Перші археологічні розкопки з Олександром Всеволодовичем ми провели у 1971 р. на
правому березі Дніпра в районі Вирви. Дослідили залишки козацької землянки періоду
російсько-турецької війни 1735-1739 рр., яка була понівечена ґрунтовою дорогою. В її
заповненні було виявлено безліч матеріалу цього періоду. З Олександром Всеволодовичем
було дуже цікаво працювати. Він коректно і ненав’язливо допомагав мені вести польовий
щоденник, польові креслюнки, бо я це робила вперше.
У 1974 р. А. Л. Сокульський організував
археологічну
експедицію
на
Херсонщину. На околиці с. Республіканець Бериславського району на мисі,
утвореному руслами Дніпра і річки
Кам’янки, знаходилися Кам’янська Січ
(1709-1734 рр.) На час наших обстежень
основну територію пам’ятки поглинуло
Каховське водосховище. За час експедиції
було досліджено декілько об’єктів:
козацький курінь, т. з. вовчі ями (за Д. І.
Яворницьким), житло давньоруського
часу
та
ремісничий
комплекс
черняхівської
культури.
Олександр
Всеволодович встигав працювати на
кожному об’єкті, радів кожній знахідці,
підбадьорював нас, коли ми занепадали
духом. Він нас вчив красиво працювати.
Розкопи, на яких працював Олександр Всеволодович завжди мали бездоганний вигляд:
стінки розкопів були настільки гладенькі, що читався кожний сантиметр культурного шару
досліджуваної пам’ятки.
Зупинюсь на одному з цікавих епізодів експедиції. Десь надвечір, коли ми закінчили
роботу на своїх об’єктах, вирішили обстежити берег Каховського водосховища поблизу
с. Республіканця. Це був травень місяць, сонце стояло ще високо, ми йшли по високому
плато правого берега і слухали розповідь Олександра Всеволодовича про тутешні пам’ятки,
які колись виявив і описав Гошкевич. Зазначу, що з нами в експедиції був науковим
консультантом кандидат історичних наук співробітник Інституту археології НАН України
Роман Олександрович Юра. Раптом Олександр Всеволодович звернув нашу увагу на одну
місцину, точніше ледь помітну западинку, покриту трав’яним покровом і промовив про те,
що на цьому місці повинно бути поховання. Були здивовані не тільки ми, але і досвідчений
археолог Р. О. Юра. Вирішили закласти невеликий шурфик. На глибині 0,6 м від денної
поверхні відкрився кістяк людини, череп якої був пошкоджений стрілою. Олександр
Всеволодович обережно його розчистив. Виявилося, що весь кістяк був посипаний ладаном.
Очевидно поховання відносилося до давньоруського часу, про що ми пізніше дізналися,
читаючи Гошкевича. Після цього Роман Олександрович називав Олександра Всеволодовича
«Характерником». Бодянський як ніхто міг читати землю. Він ніколи не помилявся в
місцезнаходженні пам’ятки.
У 1976 р. ми з Олександром Всеволодовичем обстежили береги о. Хортиці, відкрили
десяток пам’яток археології доби бронзи. Пізніше науковці заповідника мали змогу провести
на цих пам’ятках охоронні дослідження. Під час обстеження було виявлено крупне
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поселення племен багатопружкової кераміки доби бронзи на південно-східній окраїні о.
Хортиці (селище Овощеводів), на високій надзаплавній терасі (частково досліджене у
1981 р.) та давньоруське поселення у південній частині острова поблизу Осокорового і
Головківського озер, яке в процесі досліджень отримало назву Протовче і на якому ми з
Олександром Всеволодовичем вели розкопки протягом 5 років.
Наступного року ми з Олександром Всеволодовичем поїхали на обстеження козацьких
Січей, обійшли береги, кручі поблизу сіл Капулівки та Покровського, побували на могилі
кошового отамана І. Сірка. У селі Капулівці місцеві жителі передали до музею деякі козацькі
речі, які знайшли на березі водосховища. Місцеві жителі добре знали Олександра
Всеволодовича і багато підйомного матеріалу з козацьких часів передавали йому, а він в
свою чергу приносив до музею на Хортиці, Обласного краєзнавчого музею, музею
ім. Д. І. Яворницького.
Мені поталанило, що в своєму житті я зустрілась із такою надзвичайною людиною, як
Олександр Всеволодович. Спілкуючись з ним під час археологічних розвідок, розкопок, мені
вдалося поринути у дивовижний світ минувшини, завдяки йому навчитися розкривати
таємниці земляної книги, яка лежить перед всіма, але тільки одиниці, такі, як Олександр
Всеволодович, вміють її бездоганно прочитати. Й коли ти сам починаєш прилучати до цього,
то крім вдячності, нічого не відчуваєш.
Олександр Всеволодович був романтиком. Про це свідчили його прекрасні цікаві життєві
перекази. Він багато знав напам’ять чудових віршів. Писав їх і сам. І часто читав їх нам на
розкопках. І йому було приємно, коли вони нам подобалися.
Тому хай ці кілька рядків моїх спогадів будуть словами любові і вдячності у вінок пам’яті
Олександру Всеволодовичу.
Астрономи зробили відкриття – світло згаснувшої зірки ще довгі роки досягає Землі і
запізнілий подорожній може у пізній час милуватися її мерехтінням, не підозрюючи, що
зірки вже немає. Таку зірку мені нагадує Олександро Всеволодович Бодянський. Його вже
давно немає з нами, але його добрі діла, улюблена справа і світло душі буде завжди дарувати
нам тепло, радість, як та далека Зірка з Космосу.
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Вимоги щодо оформлення статей
У журналі «КРАЄЗНАВСТВО ЗАПОРОЖЖЯ» Запорізької обласної організації
Національної спілки краєзнавців України публікуються статті, призначені краєзнавчому рухові
в Запорізькій області та Україні, історії міст і сіл, збереженню, використанню, популяризації
пам′яток історії, культури та природи, теорії та практиці українського музейництва, іншим
напрямкам краєзнавчої роботи.
Редакційна колегія самостійно визначає назви рубрик та віднесення того чи іншого матеріалу
до будь-якої з них.
Статті публікуються українською мовою та повинні містити матеріал, не опублікований
раніше. Окремим файлом може бути подано англомовний переклад статті у повному обсязі.
Подані статті повинні мати такі обов’язкові складові частини:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які посилається автор;
- формулювання цілей статті (поставлене завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження;
- висновки, перспективи подальшого розв’язання проблеми у даному напрямку.
Обсяг матеріалу – до 10 повних сторінок.
Текст подається в електронному варіанті у форматі Word. Текст друкується шрифтом Times
New Roman, 12 кегль через 1 інтервал і вирівнюється на ширину листа, без переносів.
Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.
Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см.
Оформлення списку використаних джерел та літератури – 11 кегль.
Ілюстрації, схеми, діаграми подаються окремо у форматі jpg, jpеg або tif з підписами до них.
Інформацію про автора (авторів) необхідно розмістити перед заголовком дослідження (у
правому кутку) без скорочень за наступною послідовністю:
- прізвище, ім′я (повністю), по-батькові (повністю);
- науковий ступінь, наукове звання (якщо є);
- посада й місце роботи – обов′язково (для непрацюючого пенсіонера – науковий фах чи
отримана фахова освіта);
- електронна адреса – обов′язково (за відсутності – поштова адреса);
- телефон – обов′язково.
Назва статті вказується по середині, а нижче – текст. Переноси в назві статті не
допускаються.
Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною
нумерацією (наприклад, [3, с. 12; 7, с. 44], де 3, 7 – порядкові номери у списку використаних
джерел, 12, 44 – номери сторінок). Текст посилання наприкінці тексту статті після заголовку
«Джерела та література».
Оформлені згідно з даними вимогами матеріали в електронному вигляді надсилаються
авторами статей на електронну адресу Запорізької обласної організації Національної спілки
краєзнавців України – zoonsku@ukr.net з позначкою – «Редакційній колегії» або на поштому
скриню часопису – zpkrai@ukr.net.
До статті додається заявка на публікацію, яка складається автором статті у довільній формі на
ім′я Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, достовірність наведених
фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Статті
друкуються в авторській редакції.
Редколегія залишає за собою право на відбір матеріалів для друку згідно запропонованих
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