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ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА

Ім’я / Name
Widely known in Ukrainian society magazine «Pamyatky Ukrainy» 
was originated in 1985 and reached its peak of popularity on the 
wave of national revival in 80–90’s, by inspiring and empowering 
the wave. At those times every conscious Ukrainian citizen knew, 
read and spoke of the publication to others.

«Pamyatky Ukrainy» was the fi rst magazine in Ukrainian Soviet 
Socialist Republic that «dared» to discuss critical issues that were 
forbidden by communist «common thought». Among them were:

– Ukrainian Cossack country and the ruined Zaporizhski Sichi
– National Ukrainian Symbols: Trident, the fl ag with blue and yellow 
colours, anthem «Sche ne vmerla Ukraina»
– The truth about the Famine of 1932–1933
– The history of ruining and the need for reconstruction of «ca-
thedrals of our souls» – Mykhaylivsky Zlatoverhyi monastery and 
Uspenskyi Kiev-Pechersk Lavra
– National revival and reunion of the Ukrainian orthodox 
churches

And we are not discussing the sole diff erentiated edition here… No. 
This publication was unseen before in Ukraine powerful socio-politi-
cal educational campaign, accompanied by various social events, 
which had and still have the signifi cant impact on the awareness 
and national dignity of Ukrainians.

Широко знаним в українському суспільстві журнал «Пам’ятки 
України» став із 1985 року і досяг апогею популярності на хвилі 
національного піднесення межі 80–90-х, сам його надихаючи 
і посилюючи. Тоді кожен свідомий українець знав, читав і 
переказував іншим публікації часопису.

«Пам’ятки України» першими в Українській РСР «насмілились» 
порушити болючі, заборонені в умовах комуністичного 
«однодумства» теми, з-поміж яких:
– Українська козацька держава, зруйновані Запорозькі Січі
– Національна символіка українців: Тризуб, Синьо-Жовтий Прапор, 
гімн «Ще не вмерла Україна»
– Правда про Голодомор 1932–1933 рр.
– Історія знищення і потреба відтворення «соборів наших душ» 
– Михайлівського Золотоверхого однойменного монастиря й 
Успенського Києво-Печерської лаври
– Національне відродження і об’єднання українських 
православних церков

Тут ідеться не про поодинокі, розрізнені публікації… Ні. Це 
були небачені доти в Україні потужні просвітницькі громадсько-
політичні кампанії, посилені різноманітними акціями, що мали і 
мають вагомий вплив на самоусвідомлення і національну гідність 
українців.

Концепція / Concept

Ukraine within enternity. It contains the infl orescence of past and 
present, the cultural heritage and the world's modern achieve-
ments. How can one divide, neglect or change these?

Our credo is to write about the old times in a modern way with tal-
ent, brilliance and consistency.

Our vocation is to be on guard of the historical truth and the glory 
of our ancestors, to preserve them for new generations with con-
vincing and uncompromising sincerity.

Our aim is to bring up the generation with aristocratic spirit – the true 
Ukrainian elite, to cultivate once for all crystal and infallible youth.

Clear. Infallible. And forever.

We do not promote any political party, because we are beyond the 
politics. We are not in favour of any religious denomination, be-
cause the God is one. We do not look down on the provincial areas, 
because the large consists of small.

We do not neglect the cultures of ethnic minorities such as Russians 
and Jews, Tatars and Germans, because all who is born and live on 
our land are part of Ukrainian nation. Ukraine is our Motherland.

Therefore our political party, our church, our mother, our goal is 
UKRAINE. The country that is powerful, blossoming, intellectual and 
spiritual. The country that stands proud among the other countries 
of the world.

Україна з висоти вічності. Суцвіття минулого і сьогодення, 
культурної спадщини і світових досягнень сучасників. Як можна 
роз’єднати, знехтувати, переочити це?

Наше кредо: писати про старожитності по-сучасному. 
Яскраво, талановито і послідовно.

Наше покликання: вартувати історичну правду і предківську славу, 
оберігати їх для нащадків.
Переконливо, щиро і безкомпромісно.

Наша мета: виплекати покоління аристократів духу – правдиву 
українську еліту.
Несхибно, кришталево і назавжди.

Ми не пропагуємо жодну партію, бо ми поза політикою. Ми не 
віддаємо перевагу жодній релігійній конфесії, бо у нас Бог Єдиний.
Ми не ставимося зверхньо до провінційних теренів, бо без малого 
не існує велике.
Ми не нехтуємо культурами національних меншин – росіян і 
євреїв, татар і німців, бо всі ми, народжені й сущі на нашій землі, 
– український народ.
Українська земля – Єдина Мати наша.

Отож, – наша партія, наша церква, наша мати, наша мета – УКРАЇНА.
Могутня, квітуча, інтелектуальна, духовна країна, гідна інших 
держав світу.
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Щира подяка всім,

 хто зацікавився 
оновленими «Пам’ятками»! 
У Ваших руках – примірник 

додаткового тиражу 
журналу.

Ми завжди відкриті 
для побажань 

і пропозицій
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Від шеф-редактора
Анатолій СЄРИКОВ

It defi nitely takes an eff ort to become the worthy. But at the 
turn of epochs, worlds and empires the worthy ones always 
stand out from the crowd.With doughtily spirit and challeng-
ing thoughts they are diff erent from all the rest. And it does 
not even matter that their achievements are used by all the 
others but themselves. As it goes: one sows for others to har-
vest, to crop the fi eld. 
The surviving is diffi  cult. 

Becoming worthy is always honourable, recognition is some-
times posthumous. 

«Pamyatky Ukrainy» are fi rst to introduce the print of Im-
mortal names in Editorial Board. Why? – Is it  the pang of 
conscience? Is it the verdict of justice? Is it the medicine for 
forgetful? Is it the rule for next generations? The time will 
show. 
We do not pose because the photograph can not express 
what the soul can see, we just reveal our memories. We re-
member. We cherish the memories for your sake and ours.

Бути гідними, звісно, нелегко. 
Але на зламі епох, світів та імперій завжди постають Гідні. 
Доблесні духом і високі помислами. Не подібні до інших. 
Це пусте, що їхніми перемогами користаються всі, окрім 
них. 
Така закономірність: одному треба посіяти, наступним 
– зібрати врожай, вижати поле. 
Вижити – важко. 

Стати гідними завжди почесно. 
Інколи – посмертно.

«Пам’ятки України» першими запроваджують друк Вічних 
імен у Редколегії. 
Що це? – Докір сумлінню? Вирок справедливості? Ліки 
для забудьків? Правило для прийдешніх? Покаже час. 
Ми показуємо свою пам’ять, ми не позуємо – фотознімок 
не виявить те, що ми бачимо душею. Ми пам’ятаємо. Ми 
оберігаємо пам’ять. 
Для себе і задля Вас.

Христос Рождається!

Предковічне таїнство Різдва Христового об’єднує дов-
кола вертепу нації і покоління, набожних і легковажних, 
грішних і праведних. Усіх, рівних перед Богом…

У ці особливо піднесені дні ми тамуємо подих від перед-
чуття Новонародження, і на повні груди видихаємо: «Зоря 
ясна засіяла!..» Аби розсіяла вона темряву і зло, принесла 
прозріння, прощення, натхнення.

На Святвечір двоє українців – Наталія Коваль з Києва та 
Валерій Гриценко з Ростова-на-Дону, які створили новий 
візуальний образ журналу – принесуть до своїх осель цей 
примірник, що Ви його зараз тримаєте у руках.

Христос Рождається! – Славімо Його!

The ancient mystery of Christmas unites around the den 
nations and generations, religious and frivolous people, 
sinners and righteous ones. Everyone is equal before God ...

In these joyful days we are holding the breath of 
anticipation of New-born, and with the full lungs breath out 
the song: «Zorya yasna zasiala!..» It dispels the darkness and 
the evil, gives enlightenment, forgiveness and inspiration.

On Christmas Eve, two Ukrainians – Natalie Koval from Kyiv 
and Valery Gritsenko from Rostov on Don, who created the 
new visual image of this magazine, will bring home this very 
issue that you are holding in your hands.

The Christ is born! – Lets rejoice in his glory!

Славімо Його!



МИКОЛАЇВСЬКА
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Центром Світової спадщини ЮНЕСКО 
2004 року розроблено міжнародний 
про ект Тематичної ініціативи «Астро-
номія і всесвітня спадщина». Його мета 
– об’єднати сфери науки і культури на 
основі досліджень пам’яток, які мають 
пряме, а також символізоване відношен-
ня до астрономії. Ще до оголошення цьо-
го проекту керівництво Миколаївської 
астрономічної обсерваторії (директор 
– Г. Пінігін) активно опікувалося до-
лею її будівлі, адже з 1963 року голо-
вний корпус обсерваторії є пам’яткою 
архітектури національного значення 

(ох. № 535). В результаті – Миколаївську обсерваторію 12 бе рез ня 2007 року зане-
сено до Попереднього списку об’єктів, що претендують на включення до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО  (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5116/). Таким 
чином, МАО, яка в 2006 році відзначила 185-ліття, стала першою українською об-
серваторією, котра може набути статусу частини всесвітньої спадщини і досягнень 
цивілізації в цілому.

Миколаївська обсерваторія – унікальна установа, яка органічно поєднує функції 
історико-культурної пам’ятки, музею, що налічує більш як 80 цінних астрономічних 
експонатів, і авторитетного науково-дослідного закладу. Зберігаючи наукові тради-
ції, МАО активно розширює тематику досліджень у галузі астрономічного приладо-
будування та навколоземного простору. В 1999 році її автоматичний Аксіальний ме-
ридіанний круг (АМК) визнано національним надбанням України. 

Геннадій ПІНІГІН, Жанна ПОЖАЛОВА, 
Ніна ОЛЬШАНСЬКА

Пам’ятка
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Портрет Карла Христофоровича Кнорре

Другий директор Миколаївської 
обсерваторії Іван Єгорович Кортацці

Портрет Олексія Самійловича Грейга

Головний будинок обсерваторії

Аксіальний меридіанний круг

Туєва алея на території обсерваторії

ЮНЕСКО розглядає МАО як об’єкт, 
гідний участі в проекті транснаціональ-
ної серійної номінації «Світові астроно-
мічні пам’ятки» (http://whc.unesco.org/en/
tentativelists/5267/).

Принагідно поцікавтеся докладні-
шою ін формацією про МАО: http://mao.
nikolaev.ua. 

Сподіваємося, що історико-популя-
ристичний нарис Г. Пінігіна, Ж. Пожалової, 
Н. Ольшанської «Миколаївська астроно-
мічна обсерваторія» невдовзі побачить 
світ у книжковій серії «Бібліотека журна-
лу ”Пам’ятки України”». Запрошуємо до 
участі у підготовці видання спонсорів і 
меценатів!
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