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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

 

Поринаючи в історію рідного краю, ми натрапляємо на безліч найрізноманітніших 

персонажів минулого і дивовижні сплетіння людських доль, які вплинули на формування 

нашого сьогодення. Ким були ці герої, колишні мешканці нашої Маленької Батьківщини? 

Розпізнати їхні обриси в мороці минулого намагається робота Б.Мазка, присвячена історії 

міста Василівка і виконана в контексті мікроісторичних студій, коли в об’єктив історика 

потрапляють невеликі за розміром території (вулиця, село, місто) та обмежені колективи 

людей (місцева громада) з їх ментальністю та повсякденням. 
 

Краєзнавство, як цілісний науковий комплекс, включає вивчення і природних і соці-

ально-культурних характеристик досліджуваної території. Саме ці сторони буття міста Васи-

лівка вміло зумів поєднати в своєму нарисі Б.Мазко – медик за фахом і краєзнавець за покли-

канням. Робота Б.Мазка починається з опису геологічної та палеонтологічної минувшини. 

При цьому, вона є чи не єдиним історичним нарисом, який охоплює в собі всі періоди роз-

витку Василівського краю, починаючи від його заселення первісними людьми і завершуючи 

новітньою добою. Популяризація цих знань і пробудження в земляків цікавості до місцевої 

історії – стали головними завданнями роботи краєзнавця. Спираючись на масив накопичених 

наукових даних і загальновідомих положень, автор проте не претендує на істину в останній 

інстанції, залишаючи Читачу місце для власних роздумів і самостійних висновків. Це дозво-

ляє Б.Мазку оперувати не лише сухими фактами, але й увиразнювати історичне оповідання 

емоційними та гумористичними доповненнями.  
 

Проведення краєзнавчих досліджень є одним зі способів формування місцевих варіан-

тів історичної пам’яті, які в свою чергу потужно впливають на розбудову національної іден-

тичності. Та попри всю важливість, переважна більшість краєзнавчих студій і досі залиша-

ється в полоні «старої» історичної міфотворчості, сформованої ще радянською історичною 

школою. Зважаючи на багатоетнічний склад південноукраїнського регіону, різні місцеві варі-

анти історичної пам’яті можна використовувати як для інтеграції українського політичного 

організму, так і для його дезінтеграції, яскравим прикладом чого є так званий проект «Ново-

росія». Тому, формуючи регіональні варіанти історичної пам’яті в Україні, доречно завжди 

керуватися принципом «територіального націоналізму», сформульованим відомим представ-

ником українського консерватизму В’ячеславом Липинським (1882 – 1931). Згідно концепції 

«територіального націоналізму», кожен мешканець українських земель, незважаючи на 

етнічну приналежність, повинен самоусвідомлювати себе українцем. Даний принцип набуває 

особливого звучання в сучасних суспільно-політичних умовах. Таким чином, основним зав-

данням краєзнавства є не лише дослідження історичного минулого певної території, але й 

виховання в її жителів почуття єдності. Тож, досліджуючи минуле рідного краю, не забувай-

мо заклик В. Липинського до прийдешніх поколінь: «Ніхто нам не збудує держави, коли ми 

самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». 

 

 

ТУРЧЕНКО Федір Григорович, доктор 

історичних наук, професор, завідувач кафедри 

новітньої історії України Запорізького 

національного університету, Заслужений діяч 

науки і техніки України  

 

ТІШИН Олександр Володимирович,  

аспірант кафедри історії України Запорізького 

національного університету 
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Слово до Читача 
 

Шановний Читачу! 

Ця книга виникла, як узагальнення багаторічного захоплення прадавньою історією 

місцинки, де я народився, прожив майже півстоліття і де, вірогідно, залишуся артефактом 

для археологів майбутнього. Це місце – куточок Причорноморської низовини, де стрімкий 

Дніпро, пробившися крізь граніти кристалічного щита, виривається на простори степів і спо-

кійно повертає на захід, вбирає в себе річку Кінські Води, а та, в свою чергу,вбирає в себе 

води Карачекраку. Саме тут, на березі Великих Плавень я і народився. Сьогодні це місто 

зветься Василівкою, декілька століть тому – звалося Чекраком, понад півтисячоліття тому – 

було передмістям славетного Сарай-Мамаю, а ще давніші поселення – загубили свої назви в 

поросі тисячоліть назавжди. Так і виходить, що ми, "нині сущі", – тільки невеличка ланочка в 

безперервнім ланцюжку історії цього краю, який волею випадку став нам рідним: з його 

землі піднялися і в його ж таки землю підемо. Цей ланцюжок веде мене вглиб тисячоліть і 

знайомить з подіями минулого, як світлини з родинного альбому. Все, що мені вдалося розві-

дати, хочу передати Тобі, мій Читачу: все, що захоплювало і дивувало, всі таємниці і від-

криття. А далі, якщо Ти відчуєш себе частиною цієї історії, то прокладеш уже свій власний 

шлях до подальшого зближення з рідним краєм. Тож, рушаймо! 

 

P.S. Деякі зауваги до оформлення книги: 

1. Матеріал подано в хронологічній послідовності від найдавніших періодів – до сьогодення. 

2. Відтворення подій минулого спирається на виявлені факти, але не має остаточної завер-

шеності, бо щодня додаються нові знахідки. 

3. Переважно висвітлюються події місцевої історії Василівського краю та дотичні до неї 

події у Великому Світі. 

4. Оповідь ілюстрована власними аматорськими фотографіями місцевих краєвидів і знахідок; 

всі запозичені світлини і малюнки відповідно підписані. 

5. Книга має не повчальний, а радше дослідницький характер і щиро відкрита для спільних 

обговорень подій нашого минулого з Читачами. 

 

 

  
 

Василівка на кордоні Українського кристалічного щита (позначена червоною цяткою).  

Русло Дніпра спочатку стелеться вздовж гранітного щита, а потім стрімко його 

перетинає, створюючи знамениті Дніпрові пороги (малюнки з Інтернету) 

 

Коротенька довідка:  

Василівка – райцентр Василівського району Запорізької області. 

Географічні координати:  47°26′03″ пн. ш., 35°16′35″ сх. д. 

Поштовий індекс: 71600. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)&params=47_26_3_N_35_16_35_E_scale:100000

