СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ НА РІВНЕНЩИНІ: ВІД ТОВАРИСТВА
«ПЕРЕСВІТ» ДО ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ
КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
Рівненська обласна організація Національної спілки краєзнавців України веде
свій початок від товариства «Пересвіт», яке постало в обласному центрі
наприкінці 1988 р. на чолі з Миколою Поровським. 31 березня 1989 р. у
приміщенні обласної бібліотеки відбулись установчі збори Рівненського
обласного краєзнавчого товариства. Головою товариства був обраний
філолог і журналіст Іван Пащук, відповідальним секретарем – завідувач
відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею Алла
Українець. Тодішнє товариство розпочало діяльність під опікою обласного
відділення Українського фонду культури. Коли в Києві 27 березня 1990 р.
було відроджено Всеукраїнську спілку краєзнавців, воно стало її
структурним підрозділом. Делегатами І з’їзду краєзнавців України були Іван
Пащук, Алла Українець, Ярослав Поліщук і Петро Сара. Серед перших
членів Товариства були викладачі рівненських вузів Богдан Столярчук,
Петро Ричков, Валерій Цибульський, музейні працівники Микола Манько,
Раїса Тишкевич, Анатолій Хведась, Олександр Булига, журналісти Григорій
Дем’янчук, Володимир Ящук, Микола Камінський, Юрій Кузьмін, Спиридон
Кравчук, Володимир Дрозюк. На середину 2000-х років до Товариства
належало понад 300 членів, діяло 16 міських і районних організацій, понад
150 первинних осередків. Разом із зацікавленими організаціями Товариство
започаткувало і провело цикли науково-теоретичних і краєзнавчих
конференцій, зокрема, «Велика Волинь: минуле і сучасне», «Берестецька
битва в історії України», «Острог на порозі 900-річчя», «Рівненське Полісся:
історія і сучасність», «Корцю – 850 років», «Дубровиці – 1000 років», до
ювілейних дат видатних земляків. Матеріали більшості конференцій видані у
вигляді збірників або тез. Члени товариства брали участь у конференціях, які
проводяться в Рівному, Житомирі, Києві, Луцьку, Хмельницькому,
Кам’янець-Подільському, Острозі, Дубні та інших містах і регіонах України.
Після перетворення у жовтні 2008 р. Всеукраїнської спілки України у
Національну спілку краєзнавців України почалася перереєстрація членів і
осередків Товариства, яка триває дотепер. 19 вересня 2013 р. помер
багатолітній голова Рівненської обласної краєзнавчої організації Іван Пащук.
В кінці 2014 р. відбулась установча конференція Рівненської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України (РОО НСКУ), на якій
обрано правління та ревізійну комісію Організації. Головою РОО НСКУ став
Андрій Жив’юк. За рішенням Правління НСКУ від 27 травня 2015 р. до його

складу введено голову правління РОО НСКУ А. Жив’юка. На 1 вересня 2016
р. членами НСКУ на Рівненщині є 53 краєзнавці. Правління організації
регулярно проводить свої засідання, на яких розглядаються питання прийому
і перереєстрації членів НСКУ, повсякденної діяльності, проведення
конференцій, краєзнавчих читань, видання краєзнавчої літератури,
презентації нових видань тощо. Традиційно навчально-культурним 7
закладам передаються безкоштовно краєзнавчі бібліотечки. Їх отримали
багато шкіл, позашкільних установ, вищі навчальні заклади. За
безпосередньої підтримки РОО НСКУ видаються журнали «Погорина»
(Рівне), «Острога» (Здолбунів), «Наукові записки Рівненського обласного
краєзнавчого музею», періодичні краєзнавчі збірники в Острозі, Дубні,
Березному. Члени спілки регулярно публікують краєзнавчі матеріали в
газетах «Вільне слово», «Вісті Рівненщини», «Волинь», районних виданнях,
на обласному радіо виходить тематична передача «Минувшина». За час
існування краєзнавчої організації випущено у світ понад 500 краєзнавчих
видань. Серед них – «Млинівщина літературна», «Повернення в незабутнє»,
«Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини», «Рівне. 1283– 2003»,
«Меморіальні дошки у Рівному» І. Пащука, «Воскреслі для життя»,
«Українське краєзнавство: сторінки історії» Г. Дем’янчука, енциклопедичний
довідник «Митці Рівненщини» Б. Столярчука, «Край наш у назвах» Я. Пури,
«Етюди з історії Острога» М. Ковальського, «Зарічненщина, або Ритми
глибинного Полісся» В. Перуніна, «Поєднані Волинню» О. Булиги,
«Передзвін віків» С. Кравчука, «Гощанщина в іменах» Ю. Кузьміна, «Від
Дерманської республіки до Дерманської трагедії: нариси історії українського
визвольного руху в Дермані на Волині» А. Жив’юка та І. Марчука, серія
видань «Реабілітовані історією. Рівненська область» та ін. Обласна
організація тісно співпрацює з ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, з
обласними організаціями Національних спілок письменників, журналістів
України, музеями, архівами, бібліотеками. З 1991 р. Товариством краєзнавців
було започатковано вручення регіональної краєзнавчої премії «За
відродження Волині», лауреатами якої стали понад 20 відомих краєзнавців
Рівненської, Волинської, Житомирської областей. У пропонованому до уваги
читачів покажчику зібрано інформацію про лауреатів краєзнавчої премії «За
відродження Волині», їхні краєзнавчі доробки, а також вміщено спогади
відомих у краї краєзнавців, які висвітлюють сторінки історії рівненського
краєзнавчого осередку.
Андрій Жив’юк, голова Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців
України, доцент ПВНЗ «Міжнародний економікогуманітарний університет ім. акад. С.
Дем’янчука», заслужений працівник освіти України.

СПОГАДИ ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ РІВНЕНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО
ТОВАРИСТВА
Рівненське краєзнавче товариство розпочало свою діяльність наприкінці
1988 року у приміщенні Рівненського обласного музично-драматичного
театру, а точніше – на його Малій сцені. То був час пробудження
національної свідомості, пошуку національної самоідентифікації, час, коли
все українське активно пробивало собі дорогу, окрилене горбачовською
перебудовою. Книги на історичну тематику не затримувалися на прилавках
книгарень. Ми заново пізнавали свою історію, відкривали забуті імена,
намагаючись скинути з себе ярмо радянських стереотипів; дихали і не могли
надихатися вітром перемін, що приніс можливість вільно висловлювати свої
думки. Міська інтелігенція шукала правди про минуле, нагоди
поспілкуватися з цікавими людьми на заборонені у радянську добу теми.
Саме у той, насичений подіями час кінця 1980-х – початку 1990-х років
минулого століття, виникло чимало громадських організацій. Багато
представників української інтелігенції гуртувалися навколо товариства
шанувальників української мови, згодом потужно заявила про себе
«Просвіта». У дусі того часу запрацювала і Мала сцена Рівненського
обласного драматичного театру, де головним розпорядником був відомий
рівненський поет і бард О. Смик. На заходи, які там проводилися, важко було
потрапити, хоча жодної реклами не було, а інформація про них передавалася
з вуст в уста. При вході, прагнучи дістати запрошення, скупчувалася чимало
людей. І недаремно. На Малій сцені звучали музика, поетичне слово і
правдиві історії з життя відомих і маловідомих українських письменників,
поетів, художників, істориків. Мені запам’яталися два заходи. На одному
виступав зі спогадами про свого батька і нашого земляка, поета Григорія
Чубая, його син Тарас. Інший був присвячений краєзнавчим дослідженням на
Волині, зокрема історії створення тут першого музею в с. Городок бароном
Ф. Штейнгелем. У обох випадках зала була переповнена, заходи проходили
дуже цікаво. Зауважу, що по закінченню програми глядацька аудиторія не
поспішала розходитися, а активно включалася в обговорення почутого і
побаченого. Якось після одного із таких заходів було підняте питання
активізації краєзнавчих досліджень. З пропозицією виступив Сара П. П.,
працівник новоствореної структури – обласного фонду культури. Він
запропонував створити при фонді краєзнавче товариство. Одразу
розпочалося внесення кандидатур від закладів культури та громади міста для
організації його роботи: від обласної бібліотеки – П. Демчук, від книготоргу
– В. Русанов, молодих краєзнавців – Г. Непомнящий і ще з десяток людей. До

цього списку потрапила і я. Несподівано зголосився долучитися до
краєзнавчого товариства і М. Поровський, який тоді працював у
«Ровнопромбуді». Він і був обраний його головою. На першому засіданні
було підняте питання активізації краєзнавчого руху, ухвалено план роботи.
Краєзнавці вирішили збиратися на засідання щотижня у 130 приміщенні
обласної бібліотеки. Дуже добре пам’ятаю, що кожного разу В. Русанов і П.
Демчук знайомили нас із новими виданнями, які стосувалися історії України,
зокрема книгами І. Крип’якевича, О. Субтельного тощо. Важливі теми, які
обговорювалися, – відновлення історичної правди стосовно Ф. Штейнгеля та
його ролі у створенні першого краєзнавчого музею на Рівненщині
(дослідженням цієї теми активно займався Г. Непомнящий), організацію
краєзнавчих конференцій, експедицій, залучення до краєзнавчих досліджень
ширшого кола людей. Засідання проходили жваво, іноді – в суперечках.
Незабаром постало питання щодо назви товариства. Я запропонувала назву
«Посвіт» або «Пересвіт» (так називався освітлювальний пристрій в оселях
волинян та поліщуків). Під такою назвою декілька разів товариство
згадувалося у місцевій пресі, хоча офіційно вона за ним не закріпилася.
Обласний фонд культури допоміг нам із фінансуванням декількох
краєзнавчих експедицій у північні райони нашої області, зокрема у села
Дубровицького району, які підлягали відселенню через забруднення
радіацією. При його підтримці були проведені на Театральній площі і перші
ярмарки народних умільців, які згодом перемістилися на територію
Рівненського обласного краєзнавчого музею і дістали назву «Музейні
гостини». У той же час ми спостерігали, що голова нашого товариства все
більше занурюється у вир політичної боротьби, особливо після знайомства з
В. Червонієм, який очолював товариство шанувальників української мови. На
рівні голів відбувалися консультації щодо проведення спільних заходів. Один
із них відбувся у січні 1989 року. Це був чудовий новорічний вечір у будинку
культури «Хімік», де учасники вечора виступали одночасно і учасниками
концертної програми. Саме на ньому члени краєзнавчого товариства вперше
познайомилися з активістами товариства шанувальників української мови.
Після нього пан Микола Поровський почав від краєзнавчого руху поступово
відходити, а згодом повністю поринув у створення Народного Руху. Постало
питання вибору нового голови та влиття товариства до Всеукраїнської
Спілки краєзнавців, яка на той час почала створюватися. На загальних зборах
краєзнавців області у 1991 року головою обласної спілки краєзнавців було
обрано відомого журналіста І. Пащука, вченим секретарем – мене. Тоді ж
були висунені кандидатури на І Всеукраїнський з’їзд краєзнавців – І. Пащук,
М. Федоришин, Я. Поліщук, Р. Тишкевич, А. Українець. Було вирішено

також провести регіональну краєзнавчу конференцію, присвячену історії
Великої Волині. Під час її підготовки ми відвідали Городок, де обстежили
маєток Ф. Штейнгеля. Звідти щойно виселили лікувальний заклад, і гостро
постало питання про його подальше використання та виготовлення
меморіальної дошки на увічнення пам’яті легендарного барона. Конференція
відбулася у середині листопада 1991 року у приміщенні обласної наукової
бібліотеки (м. Рівне). Організатори – Рівненське обласне відділення
Українського фонду культури, Рівненське краєзнавче товариство, Рівненська
обласна бібліотека. Активну участь у її організації брали Я. Поліщук та О.
Смик. Учасниками конференції були краєзнавці з Житомира, Києва, Острога,
Костополя, Кременця, Мізоча. Найбільше науковців приїхало з 131 Луцька.
Серед почесних гостей була і В. Штейнгель, правнучка Ф. Штейнгеля, яка
приїхала з Києва на запрошення Г. Непомнящого. Оскільки бажаючих
виступити було чимало, працювали тематичні секції. Жваво обговорювалися
питання, що стосувалися висвітлення маловідомих сторінок в історії Волині,
видання краєзнавчих збірників. О. Смик запропонував на розгляд учасників
програму «Велика Волинь», яка б передбачала «культурологічне об’єднання
в минулому історично складному регіоні Волинських земель, тобто сучасних
Волинської, Рівненської, Житомирської, частини Хмельницької і
Тернопільської областей та Хелмського воєводства Польщі з подальшим
залученням товариства «Волинь» в Англії, Німеччині, Канаді, США та
Аргентині з української діаспори». По закінченню конференції її учасники
відвідали Городок і домовилися про співпрацю. Зауважу, що всі виступи
були опубліковані у збірнику «Велика Волинь: минуле і сучасне: тези
регіональної наукової конференції, 14–16 листопада 1991 року» (підготовка
до друку – І. Пащук, Я. Поліщук, відповідальний за випуск П. Сара).
Підводячи підсумки конференції, варто зауважити, що вона мала велике
значення в активізації краєзнавчих досліджень та започаткувала традицію
проведення щорічних регіональних конференцій, присвячених історії
Великої Волині. Наступна відбулася у 1992 року у Луцьку, ще через рік – у
Житомирі, згодом у інших районних центрах Великої Волині. Що стосується
Рівненського краєзнавчого товариства, то його члени брали активну участь у
всіх регіональних конференціях та в організації районних краєзнавчих
конференцій (Гоща, Корець, Дубровиця, Сарни тощо), де публікувалися
матеріали з історії та культури населених пунктів Рівненщини. Думаю, що
цю роботу варто поглибити і продовжити в наш час. У даній публікації я не
ставлю за мету повністю охарактеризувати роботу товариства за майже
тридцятилітню його історію. Це радше спроба нагадати сучасникам, як усе

відбувалося у перші роки його становлення, а то був незабутній, бурхливий,
сповнений оптимізму час.
Алла Українець, завідувач відділу етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею,
заслужений працівник культури України

КРАЄЗНАВЧЕ ТОВАРИСТВО І ЙОГО РОЛЬ У НАЦІОНАЛЬНІЙ
КУЛЬТУРІ
У передмові до своєї книги «Українське краєзнавство: сторінки історії»
відомий рівненський краєзнавець, журналіст і письменник Григорій
Семенович Дем’янчук зазначає: «Краєзнавство як вияв самопізнавальних та
практичних потреб окремих громадян суспільства відіграє велику роль не
тільки як підґрунтя історичних і природничих наук, постачальник «місцевих
фактів» для узагальнень у фундаментальних (допоміжне видання), а й як
активний чинник формування побутово-історичної (буденної) свідомості
населення, особливо підростаючого покоління, і чи не єдиний засіб для
одержання інформації про довкілля (природне, історичне, економічне,
літературно-мистецьке) в масштабах села, міста, району, області. У
визначенні самого терміна «краєзнавство» наріжним поняттям є «край». Тут
варто навести слова Івана Франка, який зазначив, що в тодішній науці
краєзнавство в основному значенні слова трактувалося, як «опис краю і його
природних умов, географія з орографією і гідрографією, геологія, опис фауни
і флори, клімату і т. п., одним словом, природознавство краю». Та вже у часи
І. Франка до змісту краєзнавства були включені і дослідження з історії,
економіки, фольклору, етнографії краю. Відтоді краєзнавство вийшло далеко
за межі місцевого природознавства». Ця книга побачила світ у Київському
видавничому центрі «Просвіта» 2006 року, п’ять років після смерті його
автора – Григорія Семеновича Дем’янчука. Перші осередки українського
краєзнавства беруть свій початок від другої половини ХVІІІ століття і до
створення Всеукраїнської спілки краєзнавців, діяльність якої розпочалася у
1990 році. 27 березня 1990 року перший установчий з’їзд Всеукраїнської
спілки краєзнавців затвердив Статут. Було обрано керівні органи: правління,
президію і ревізійну комісію. Очолив Всеукраїнську спілку краєзнавців
академік Національної Академії наук України, Герой України Петро
Тронько. Рівненське обласне краєзнавче товариство було створене 31 березня
1989 року. Головою було обрано Івана Григоровича Пащука, ентузіаста своєї
справи краєзнавця, журналіста, літературознавця. Першими членами
обласного краєзнавчого товариства стали викладачі вишів: Григорій
Дем’янчук, Ярослав Поліщук, працівники музею – Алла Українець,
працівники обласної наукової бібліотеки – Наталія Тимощук, Поліна Демчук,

Любов Каленюк, Неоніла Кожан, журналісти обласних газет – Віктор
Мазаний, Василь Басараба. Були залучені ентузіасти краєзнавчої справи
районів області, зокрема: Дубенського – Микола Пшеничний, Сарненського –
Раїса Тишкевич, Острозького – Микола Манько, Гощанського – Спиридон
Кравчук, які створили й очолили краєзнавчі товариства на місцях. Спілка
краєзнавців має посилювати роль у відродженні духовності та історичної
пам’яті нашого народу, збереженні та популяризації неоціненних скарбів
духовної культури. Спілка об’єднала дослідників і шанувальників рідного
краю, тим самим продовжила славні традиції українського краєзнавства, біля
витоків стояли видатні представники нашого краю. Тут працювали Зоріан
133 Доленга-Ходаковський, Василь Кравченко, Осткар Кольберг, Сергій
Козицький, Юрій Цехміструк, Василь Доманицький і багато інших.
Рівненське обласне краєзнавче товариство набирало розмаху, збільшилось
число її членів. Виникла потреба розділити обласне і міське товариство.
Міське краєзнавче товариство очолив досвідчений дослідник Поліського
краю Григорій Дем’янчук, автор численних публікацій на теми фольклору,
етнографії, краєзнавства на сторінках обласної газети «Червоний прапор»,
окремих видань: «Барви Полісся» (Львів, 1975); «Над Горинь-рікою» (Львів,
1977); «Біля джерел» (Львів, 1980); «Семи криниць водиця» (Львів, 1984). У
1993 році виходить збірка літературно-краєзнавчих статей Івана Пащука
«Повернення в незабутнє». 22 березня зареєстроване нове друковане видання
краєзнавчого змісту – «Волинські дзвони», перший випуск якого побачив
світ завдяки Рівненському державному інституту культури та видавничій
фірмі «Ліста». Члени обласного та міського краєзнавчих товариств
продовжували працювати над дослідженням свого краю, їхня праця
відтворювалася у книгах, збірниках, альманахах. Зокрема: Зіронька ясна на
небі сяє: колядки та щедрівки, записані на Рівненщині В. Ковальчуком. –
Рівне, 1993; Ігор Кирилович Свєшніков: до 80-річчя від дня народження /
упоряд. І. Пащук. – Рівне, 1995; Тарас Шевченко і сучасність: зб. матеріалів і
тез міжнар. наук.-практ. конф., 21 травня 1991 р. / відп. за вип. І. Дем’янюк,
А. Литвинчук. – Рівне, 1996; Цимбалюк Є. Млинівщина: погляд у минуле:
історичні дані, перекази та легенди про походження назв населених пунктів
Млинівщини / Є. Цимбалюк. – Рівне, 1991. Були відкриті меморіальні дошки
дослідникам Волині, письменникам, краєзнавцям. Зокрема, фольклористу і
педагогу Юрію Цехміструку у Рівному по вул. С. Крушельницької,
письменнику Лаврентію Кравцову по вул. Соборній, краєзнавцю Василю
Попенку у м. Дубровиця. У 2000 році краєзнавче товариство відзначило своє
10-річчя. Своїми здобутками ділилися краєзнавці області. За цей період
окремі краєзнавці отримали звання «Почесний краєзнавець» Всеукраїнської

спілки краєзнавців, деякі стали лауреатами регіональної краєзнавчої премії
«За відродження Волині». 22 січня 2001 року раптово пішов з життя відомий
краєзнавець, голова Рівненської міської організації Григорій Дем’янчук. Це
була людина, яка вболівала за історію нашого краю і любила Україну.
Завдяки старанням І. Пащука були видані збірники тез і доповідей до
конференцій: «Гощі – 850 років», «Дубровиці – 1000 років», «Велика Волинь:
минуле і сучасне», активну участь у яких брали члени краєзнавчого
товариства. Мені довелося разом з І. Пащуком брати участь у роботі ІІІ та ІV
з’їздів Національної спілки краєзнавців України. Відрадно було чути з уст
тодішнього голови Спілки краєзнавців, академіка НАН України Петра
Тронька, що добру оцінку отримала Рівненська обласна організація
краєзнавчого товариства, яку беззмінно очолював Іван Пащук, відомий на
Рівненщині краєзнавець, журналіст, літературознавець, який вболівав за
роботу товариства і завжди 134 відгукувався на проведення конференцій,
зустрічей і давав завжди добрі поради. Спільно готувалися до відзначення 25річчя обласного краєзнавчого товариства, мали видати збірник проведеної
роботи за чверть віку, але раптова смерть Івана Пащука у вересня 2013 року
перекреслила всі плани. Але справа, започаткована ним, яка творилася
протягом усього часу існування обласної організації Національної спілки
краєзнавців України продовжує жити, діє, поповнюється новими молодими
дослідниками нашого краю і новообраний голова, в особі молодого науковця
Андрія Жив’юка, впевнено продовжує незавершені справи і з новими силами
працюють дослідники Рівненщини.
Богдан Столярчук, Голова Рівненської міської краєзнавчої організації Національної
спілки краєзнавців України (2001–2013), почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців,
лауреат регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині», член Наукового
товариства імені Шевченка, професор кафедри музичного фольклору інституту
мистецтв РДГУ

ТОВАРИСТВО КРАЄЗНАВЦІВ РІВНЕНЩИНИ. ПОЧАТОК 1988 рік.
Горбачовська відлига відкрила завісу заборонених сторінок історії.
Появилися твори репресованих письменників. Десь озвалася повстанська
пісня. Твориться товариство мови (згодом «Просвіта»). З вересня 1988 року
працюю завідувачем відділу культури Рівненського райвиконкому. –
Миколо, у редакції газети «Зміна» збираються краєзнавці. Приходь, –
запросила Алла Українець, етнограф, працівник обласного краєзнавчого
музею. Прибув. Знайомлюся. Микола Поровський, мій земляк, родом із
сусіднього Заріцька. Заступник директора будівельного підприємства,
інженер. Гена Непомнящий, учень СПТУ-10, Володимир Русанов,

товарознавець облкниготоргу, Ольга Костянко, кандидат історичних наук,
викладач з водного, Алла Українець з краєзнавчого музею. Йдеться про
створення товариства краєзнавців. Після невеликих дебатів назвали
«Пересвіт». Так називали лучину, якою світили у темну пору в халупах
поліщуків. Всі говорили запально. Русанов показував фото зруйнованих
пам’яток архітектури – замки, костели, церкви. Непомнящий досліджував
постать барона Ф. Штейнгеля. Аллу Українець цікавили вишиті рушники,
одежа поліщуків та волинян. На той час у Клевані діяв районний краєзнавчий
музей, який щойно відкрили для відвідувачів. Під час створення музею
відкрив чимало маловідомих сторінок історії, хотілося з кимось поділитися.
Таке товариство мені підходило. 135 Ще пам’ятаю збори уже «Пересвіту» у
робочому кабінеті Миколи Поровського. 1989 рік. 31 березня відбулися
установчі збори по створенню Рівненського краєзнавчого товариства в
обласній бібліотеці. Іван Пащук (під псевдонімом П. Іваненко) описав ці
збори у статті «Об’єднання краєзнавців» у газеті «Червоний прапор» (нині
газета «Вільне слово»), вийшла моя стаття «Створене краєзнавче товариство»
у районці «Слово правди» (нині газета «Слово і час»). Більша половина
людей на зборах були мені незнайомі. Серед присутніх – всі члени
«Пересвіту». Представник обкому КПРС – інструктор Петро Давидюк. Від
міського КПРС – інструктор Михайло Будній. Десь тут уже появився
обласний фонд культури на чолі з Петром Сарою. Чиясь невидима рука
управляла процесом. Але слово надали Миколі Поровському: «Декілька днів
назад я повернувся з Івано-Франківська. Там створили організацію під
назвою «Народний рух». Давайте вишлемо їм вітальну телеграму від наших
зборів. Прошу голосувати». Я сидів десь посередині. Бачу: голосує лише
декілька членів «Пересвіту». Але ж у залі багато невідомих людей, які
мовчки просто сидять. Хто вони ? Пропозиція не пройшла. На голову
організації було висунуто дві кандидатури – Миколу Поровського і
журналіста «Робітничої газети» Івана Пащука. За Поровського голосували
малочисельні члени «Пересвіту» (крім Костянко). За Пащука голосувала вся
ота невідома спільнота. Більшісь голосів набрав Іван Пащук. Я лише тоді з
ним познайомився. Відповідальним секретарем обрали одностайно Аллу
Українець. Було створено секції – літературознавчу, історикознавчу,
етнографічну, мистецтвознавчу і громадську інспекцію. Десь за місяць у
Києві відбувся установчий з’їзд краєзнавців, який розглянув питання про
створення Всеукраїнської спілки краєзнавців. Делегатами від Рівненського
товариства були обрані Іван Пащук, Алла Українець, Микола Федоришин та
ін. Створення краєзнавчої спілки стало важливою подією у справі
національного духовного Відродження.

Микола Федоришин, директор культурно-археологічного центру «Пересопниця»,
заслужений працівник культури України.

КРАЄЗНАВСТВО НА САРНЕНЩИНІ
Значну роботу з вивчення й популяризації історії рідного краю здійснюють
краєзнавчі та історичні музеї. В Сарнах, як і в інших районах нашої області, в
1974 р. було відкрито районній краєзнавчий музей, який став центром
краєзнавства. Загальна площа, відведена під експозицію, становила двісті
двадцять квадратних метрів. Працювало три відділи: природи, радянський і
дорадянський. Після відкриття музею з числа старшокласників СШ № 4, СШ
№ 5 було створено гурток екскурсоводів, переважно дівчатка, які швидко
опановували краєзнавчий матеріал, вчились методики проведення екскурсії.
Але не всі гуртківці до кінця залишились відданими краєзнавчій справі.
Найбільшу активність виявила Надія Швед, учениця СШ № 4. Після
закінчення уроків сідала на «велік» (велосипед) і їхала до музею, щоб
отримати чергове доручення. Вона не тільки проводила екскурсії, а й збирала
матеріали для музею. Якось у розмові з нею довідались, що рідні брати її
бабусі Тетяни Василівни, Пилип та Олександр Конончуки, були учасниками
революційних подій на Сарненщині, учасниками Дубровицького збройного
повстання. У бабусиній оселі, де мешкала сім’я Шведів, збирались повстанці.
Їх будинок був місцем для таких зустрічей. На горищі Надія знайшла
грамофон, інші родинні антикварні речі, які передала до музею. Від неї ми
дізнались про письменника Бориса Шведа, її дядька. Сестра письменника
Марія подарувала музею книжку «Поліщуки» та меморіальні речі, книги, які
належали родині. Пізніше було записано спогади про письменника від сестри
Марії, дружини Станіслави, доньки Галини. Так зібрали комплекс матеріалів
про письменника Бориса Григоровича Шведа, які згодом стали експозицією
музею. На жаль, Надія прожила надто коротке життя, загинувши у
автодорожній катастрофі у віці сімнадцяти років. Талановита дівчина була
активним громадським кореспондентом, екскурсоводом, дослідником і
краєзнавцем, залишила після себе світлу пам'ять. Завдяки дослідницькій і
збиральницькій роботі наукових працівників музею вдалось зібрати велику
кількість експонатів з етнографії, побуту поліщуків. Було обстежено багато
сіл нашого та сусідніх поліських районів Рівненщини. Ми вийшли за межі
району і задумувались над тим, яке обличчя має бути у музею. Вже маючи
добру базу і непогану територію біля музею, вирішили створити невеликий
музей просто неба. Запланували перевезти пам’ятки народної архітектури:
хлів, клуню, хати, каплицю, кузню. Наш край ще досить багатий на
матеріальні й духовні пам’ятки культури, які добре збереглись. З 1978 року

перевезли та реставрували на території музею будови народної архітектури.
За короткий час відреставрували дві садиби, каплицю ХVІІІ ст. Так
розширили експозицію під відкритим небом. Реставраторами були ремонтні
бригади тих колгоспів, на території яких знаходились споруди. Будівельники
були одночасно й консультантами. Хто краще за них знався на народному
будівництві? Для покриття дахів хат в колгоспах жали солому серпами. Під
час відкриття музейної експозиції було організоване народне 137 свято, де
виступали фольклорні колективи, а своє мистецтво демонстрували майстри
народної творчості. Поступово територія архітектурно-етнографічного
майданчика поповнилась кузнею, вітряним млином, перевезеним з
Гощанського району. Біля каплиці розмістили символічний цвинтар з
пам’ятками каменотесного виробництва ХVІІ ст. У зв’язку з реконструкцією,
добудовою музею у 1989 році його було перепрофільовано на історикоетнографічний. На даний час працюють відділи історії, етнографії, народної
архітектури. Володимир Кузьменко, на той час старший науковий працівник
музею, був надзвичайно ерудованим, обізнаним з народною творчістю,
етнографією. Напевно йому передались гени його родича Костя Гуслистого,
який працював в інституті історії міста Києва і був співавтором видання
книги «Українці». У музеї Володя організував краєзнавчий гурток, до якого
входили учні старших класів СШ № 4, СШ № 5. Вони вирушали в походи по
місцях бойової слави, партизанськими стежками, досліджували узбережжя
Случа та Горині. З величезним задоволенням діти відвідували заняття гуртка.
Володимир був не просто істориком та археологом, але й чудовим
оповідачем. Він знав безліч історій, які розповідав дітям, зацікавлюючи їх до
співпраці. На жаль, доля не відміряла йому довгого віку. Попрацювавши 10
років у музеї, не дочекавшись належної плати, пішов працювати у редакцію
районної газети, райком партії. Незабаром із сім’єю переїхав у рідний Ніжин.
Там і помер, проживши всього 43 роки. Музей відігравав важливу роль у
військово-патріотичному вихованні підростаючого покоління. Тут
організовувались масові заходи, зустрічі з ветеранами війни, партизанами,
цікавими людьми краю. Із перепрофілюванням музею в історикоетнографічний стало можливим розширення досліджень поліських районів
Рівненщини, де чудово збереглись прадавні звичаї, обряди,
давні
архітектурні споруди, речі побуту. Маючи у фондах музею добрі
етнографічні колекції, а також поповнюючи експозицію на архітектурноетнографічному майданчику, було створено єдиний в області музей такого
профілю. Його експозиція відрізняється від всіх інших музеїв області.
Започаткувавши проведення фольклорних свят на території музею,
працівники відродили традицію «Водити Куста». Цей обряд зберігся ще в

деяких селах Дубровицького, Зарічненського районів Рівненщини та
поліських районах Волинської області, у Білорусі на Пінщині та Столінщині.
На свято приїздили фольклорні колективи сіл Сварицевичі (Дубровицький
район), Старі Коні (Зарічненський район), гурт з міста Києва «Володар» та
інші автентичні колективи, які мають кустові пісні у своєму репертуарі.
Відродили ці пісні методист районного будинку культури Тетяна Рацкевич,
старший викладач кафедри фольклору РДГУ Раїса Цапун, фольклорний гурт
«Оберіг» із села Люхча Сарненського району, гурт « Володар» з Києва.
Музей організовує виставки майстрів народного мистецтва, художників
Сарненщини, вишивальниць, різьбярів. Це персональні виставки різьбяра
Василя Мисанця, вишивальниць Анастасії Карпишиної, Надії Ліневич,
Тетяни Пантус, Євгенії Петришиної, Надії Потапович, художника Сергія
Захарчука. До 138 60-річчя з дня народження художника-різьбяра Василя
Позніка була організована персональна виставка, де було представлено
сімдесят дві роботи. Це декоративні тарілі, скульптури, скульптурні
композиції, речі декоративновжиткового мистецтва. Організовувались
персональні виставки майстрині з соломоплетіння Тетяни Галах, майстра
різьби по кістці та рогу, таксидерміста Володимира Шаркова та ін. На даний
час Сарненський історико-етнографічний музей – скарбниця пам’яток
матеріальної й духовної культури поліського краю. Сюди звертаються
студенти вузів, педколеджу, учні шкіл, ліцею, гімназії, школи-колегіуму,
вчителі навчальних закладів для збирання матеріалів і написання наукових,
курсових, дипломних робіт. Щорічно музей відвідують тисячі екскурсантів,
туристів з Польщі, Франції, Англії, Америки, Ізраїлю. Вони приїздять до
своїх родин, вклонитись могилам своїх рідних, але не забувають відвідати
музей, щоб познайомитись з історією поліського краю, його побутом,
звичаями та обрядами. Вони зачаровуються рукомесництвом наших
майстринь, виробами із соломи, лози, дерева, лляними виробами. Незмінною
завідувачкою Сарненським історико-етнографічним музеєм є Тишкевич Раїса
Костянтинівна – заслужений працівник культури України, лауреат
літературно-мистецької премії ім. Бориса Тена, лауреат регіональної премії
«За відродження Волині», член Спілки журналістів України, член
Всеукраїнської Спілки краєзнавців України, автор двох книг і багатьох
статей з історії та етнографії поліського краю. Цікавим для дослідників,
краєзнавців є селище Степань, де багато різних пам'яток старовини. Згідно зі
статтею 32 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» воно входить до списку
історичних населених місць України. Тут знаходиться пам'ятка археології –
городище ІХ–ХІІ століття із залишками колись могутнього Степанського
замку, залишки усипальниці графів Ворцелів, єврейське кладовище. В селищі

є пам’ятки історії місцевого значення: періоду Другої світової війни,
визвольних змагань, увічнення Героїв УПА. Гордістю степанців є народний
музей, який з 1973 року майже 20 років очолював відомий краєзнавець краю
Микола Пінчук. Тут була зосереджена вся краєзнавча робота. Адже Микола
Кирилович, як вчитель, залучав до активної краєзнавчої роботи учнів
місцевої школи, організувавши клуб «Пошук». Він зібрав чималу колекцію
старих листівок, фотографій, етнографічних матеріалів, які доповнювали
експозицію. Після смерті Миколи Кириловича музей відновив роботу під
керівництвом Л. М. Рачицької – доньки М. К. Пінчука. Музей складається з
двох залів: історії та побуту степанців кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тут
є експонати датовані ХІІІ–ХV століттям. Серед них – зброя, яку знайдено на
Степанському Валу, лопата часів Київської Русі, бивень мамонта, цікаві речі
з етнографії, побуту міщан та селян. Експозиції розповідають про історію
селища, побут його жителів, стародавні традиції, життя і творчість місцевих
письменників та художників, історичних осіб, які відвідували селище:
Северина Наливайка, Петра І, шведського короля Карла ХІІ, Олександра
Купріна. 139 Гордістю Степаня є санаторій «Горинь», завдяки якому селище
отримало статус курорту. Це сучасна оздоровниця бальнеологічно-питного
лікувального профілю з розвиненою лікувально-діагностичною базою. До
послуг відпочиваючих тут функціонують лабораторії, ванни, озокеритне,
гальваногрязьове й інші відділення. Люди проживають у комфортних
двомісних номерах, для них обладнані теренкур, спортмайданчики, пляж,
організовуються екскурсії в ліс, до музеїв. Мінеральна вода «Степанська»
відома далеко за межами області завдяки своїм унікальним властивостям,
аналогами якої у світі є лише «Миргородська», «Баден-Баден» у Німеччині та
«Ахен» в Англії. Майже кожному жителю України відомий твір видатного
російського письменника Олександра Купріна «Олеся». Найбільше про
написання цієї повісті, її першооснову відомо жителям села Кузьмівка
Сарненського району, адже саме в Казимирці (Кузьмівці) Купрін написав цей
знаменитий твір. Справжні факти і прообрази жителів села лягли в основу
повісті. На думку створити в селі музей наштовхнув вчителів і учнів місцевої
школи відомий на Рівненщині краєзнавець і письменник Григорій Семенович
Дем’янчук. Ця нелегка сподвижницька робота розпочалася в кінці 70-х років
ХХ століття під керівництвом великого ентузіаста, колишнього директора
школи Поліни Кирилівни Оліфер. Робота виявилась нелегкою й довгою. В
старенькій школі виділили одну кімнату. Шкільні краєзнавці збирали
експонати, вели активне листування з краєзнавцями із батьківщини Купріна.
На створення експозицій, як завжди, в школі не вистачало коштів. Але музей
усетаки створили! Сьогодні тут багато експонатів, що розповідають про

життя талановитого письменника, який своїми творами прославив наше
Полісся. Тут зібрані світлини, старовинні речі, якими поліщуки
користувалися ще на початку минулого століття. Літературно-етнографічний
музей «Олеся» – гордість школи, села Кузьмівка, а також району. Вивчення
історії рідного краю – важливий елемент навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах. Знання особливостей історії, природи
та господарства рідного краю дає можливість ефективніше формувати у
молодого покоління почуття патріотизму, любові до рідної землі, гордості за
людей, які творять історію. Районний відділ освіти приділяє величезну увагу
краєзнавчій роботі. Майже в кожній школі є музейні краєзнавчі або
народознавчі кімнати, створено гуртки, де учні проводять дослідження,
збирають матеріали про багатогранне й різноманітне життя рідного краю.
Вони є невичерпним цікавим наочним матеріалом для навчання й виховання
дітей, яке допомагає поєднувати теорію з практикою, конкретизувати
найскладніші абстрактні поняття, зробити їх дохідливішими, більш
життєвими. Щороку в районі проходить конкурс екскурсоводів, де учні
представляють свої дослідження в краєзнавчій роботі, показують вміння
проводити екскурсії по шкільних експозиціях. І там, де в школі поставлена
добре краєзнавча робота, діти займають призові місця в районі, області. Це
стимулює їх до подальшого вивчення історії рідного краю, звичаїв, обрядів,
традицій нашого народу. 140 У дослідження та розвиток історичного
краєзнавства великий вклад вносять бібліотеки. Метою бібліотечного
краєзнавства є виявлення, збір і надання користувачам всіх матеріалів,
пов’язаних з історією рідного краю. Популяризацією та збереженням
краєзнавчої літератури бібліотеки Сарненщини займаються постійно. Кожна
бібліотека району веде папки та альбоми, де збирає краєзнавчий матеріал –
«Історія с. Немовичі у фотографіях», «Історія містечка Степань», «Історія с.
Кузьмівка» та ін. Формуються краєзнавчі фонди, складаються краєзнавчі
картотеки. В бібліотеках сіл Кричильськ, Калинівка, Яринівка, смт Степань
створено куточки народознавства, де експонується місцевий народний одяг,
речі побуту. Формування краєзнавчого бібліотечного фонду є основою
краєзнавчої роботи і включає в себе книги, статті про регіон, інші краєзнавчі
документи, в яких висвітлюється економічний стан краю, його історичні й
культурні особливості, екологічні проблеми, а також твори місцевих
письменників, публікації про знаних уродженців Сарненщини. Цьому
сприяють тісні зв’язки і контакти з краєзнавцями, письменниками, поетами,
які охоче дарують свої книги. Краєзнавчий фонд допомагає учням,
студентам, вчителям, журналістам, працівникам закладів культури, всім, хто
цікавиться історією рідного краю, пройнятися гордістю та любов’ю до своєї

малої Батьківщини. На базі центральної районної бібліотеки створено Центр
регіональної інформації, який надає вільний доступ населенню до
інформаційних ресурсів місцевої влади та самоврядування, вивчає
інформаційні потреби району. В рамках Центру формується фонд з
документів та матеріалів адміністративних та виконавчих органів влади,
аналітичні, нормативні, соціологічні, краєзнавчі матеріали, які збираються в
папках: «Історична довідка про район», «Економіка нашого району»,
«Постанови і рішення органів місцевої влади», «Розпорядження голови
районної державної адміністрації», «Сільське господарство району»,
«Природні ресурси та екологічний стан Рівненщини», «Стежками рідного
краю», «Літературна Сарненщина» та ін. Інтернет-ресурсом забезпечені села
району: Цепцевичі, Костянтинівка, Клесів, Зносичі, Немовичі, Пугач, Велике
Вербче та смт Степань. У п’яти книгозбірнях Сарненщини створено музейні
експозиції, які сприяють залученню читачів до бібліотек, покращенню їх
обслуговування, розкриттю культурного та туристичного профілю району.
Це такі експозиції: – «Імена в історії Степаня» (публічна бібліотека смт
Степань), де представлено рукописи, картини, фотографії, старовинні речі та
речі домашнього вжитку; – «Корисні копалини Клесова» (публічна бібліотека
смт Клесів). Тут експонуються корисні копалини родовищ Клесова,
документи та світлини про сучасний стан видобувної промисловості селища.
Бібліотекарі також проводять екскурсії місцевим дендропарком ім. О.
Воронова; – «Миті історії села» (публічно-шкільна бібліотека с. Немовичі».
Матеріали, світлини, документи розповідають про історію села та його
жителів; – «Історія с. Калинівка» (публічно-шкільна бібліотека с. Калинівка)
експонує речі побуту селян, одяг, картини місцевої художниці Олександри
Велесик; 141 – «Талант душі у слово перелитий» (публічно-шкільна
бібліотека с. Любиковичі) створена за творчістю молодого письменника
Петра Катеринича. Членами районної організації Національної спілки
краєзнавців України є Тишкевич Раїса Костянтинівна, Стоян Людмила
Григорівна – старший науковий співробітник Сарненського музею, Коток
Світлана Іванівна – вчитель Тинненської ЗОШ І–ІІІ ст. Членом спілки був і
Панько Олег Миколайович, який помер у 2015 році.
Раїса Тишкевич, завідувач Сарненським історико-етнографічним музеєм, заслужений
працівник культури України

МИКОЛА ПІНЧУК – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ, КРАЄЗНАВЕЦЬ,
МУЗЕЙНИЙ ФАХІВЕЦЬ
Вже понад двадцять років, як відійшов із життя Микола Кирилович Пінчук.
Але запитай у мешканців Степаня, хто це такий, більшість відгукнеться про

нього як про неординарну особистість. Це була надзвичайно багатогранна,
обдарована людина, чудовий вчитель, літературознавець, краєзнавець.
Микола Кирилович Пінчук народився 27 січня 1936 року в мальовничому
селищі Степань на Сарненщині. Деякий час жив у с. Калинівка, що біля
Степаня. Змалку любив слухати оповіді матері та односельців про традиції й
обряди, легенди про рідне стародавнє містечко, які занотовував і згодом
використовував у своїй творчості. У 1955 році, закінчивши Степанську
середню школу, вступив на філологічний факультет Дрогобицького
педінституту ім. Івана Франка. Тоді ж став займатись літературною
творчістю. Свої перші твори надсилав до студентських та районних
періодичних видань. Закінчивши навчання в інституті, працював у Шацькій
районній газеті, Гупалівській школі на Волині. Як справжній патріот свого
краю, повернувся в рідний Степань і став працювати вчителем української
мови та літератури Степанської восьмирічної школи. Був завучем,
директором школи. Незабаром перейшов працювати в середню школу. Його
неодноразово обирали депутатом селищної та районної ради. Микола
Кирилович, взявши псевдонім «Горинь», був громадським кореспондентом
районної газети «Будівник комунізму», яку перейменували на «Сарненські
новини». Це псевдо він обрав тому, що народився й виріс над берегами
тихоплинної річки Горинь, яка була йому джерелом наснаги до життя,
духовним джерелом до творчості. В одній із своїх поезій він писав: До весни
я іду на причастя До берізок, до м’яти, до пролісків… І яке ж то велике щастя
– Слухать думу поліських пралісів! Заколисані сплять берізки, 142 Десь
зозуля кує край Горині – Верболозів зелені різки По коліна у водній сині. Він
багато збирав матеріалів з етнографії, фольклору, місцеві говірки, легенди,
перекази, які записував від старожилів, писав про далеку й близьку
минувшину, про видатних людей краю, долю видатних земляків. В своїх
творах поет приділяв увагу людям всіх національностей та віросповідань.
Йому близькими були трагедії польського та особливо єврейського
населення, які пережили Голокост. Тематика поетичних творів Миколи
Кириловича досить різноманітна. В нього є ліричні, патріотичні твори, в яких
він висвітлював любов до Батьківщини, рідного краю. Є твори, присвячені
війні. Будучи закоханим в свою Степанщину, він писав про віковічні соснові
ліси, голубі поліські озера, чудові краєвиди. Особливу синівську любов він
висловлював у своїй поезії матері – жінці. Його вірші самобутні, з власним
поетичним почерком. Більше 30-ти років Микола Кирилович був
громадським кореспондентом районних і обласних часописів. Працюючи
вчителем, він згуртував навколо себе любителів поетичного слова в
літературний гурток «Сопілка». Був палким прихильником Шевченкового

слова, керував драматичним гуртком, поставив з учнями багато п’єс, в яких і
сам грав. За сумлінну працю на педагогічній ниві, великий внесок у
вихованні підростаючого покоління йому присвоїли звання «Відмінник
народної освіти». Окрім публікацій в районній, обласних газетах, Микола
Кирилович зібрав матеріал для видання першої прозової книжки «Сходження
на Голгофу», де описує історію стародавнього Степаня, трагічну долю
церков та Михайлівського монастиря. «У Степані в ХVІІІ ст. було чотири
церкви:
Свято-Миколаївська,
Свято-Троїцька,
Успенська,
СвятоПреображенська. Всі вони протистояли унії, довго боролись з нею, але в
кінці кінців примушені були поступитись перед силою обставин і прийняти
унію вже на початку ХVІІІ ст. В теперішній час в Степані є три церкви, з
яких одна Свято-Миколаївська – кам’яна, а дві інші – дерев’яні». В цьому
описі, як бачимо, немає нічого про Михайлівський монастир, який був
зруйнований і залишилась лише назва «Монастирщина». Тому Микола
Кирилович описує трагічну долю цієї духовної споруди. Збудований він був
на березі р. Горинь між селами Комарівка і Золотолин. Навколо – вічнозелені
хвойні ліси й безмежні луки. Монастирська церква і всі надвірні споруди
були збудовані з дерева і були не надто розкішними, але вони відстоювали
православ’я, дбаючи про розквіт науки, освіти, культури й духовності. У
1549 році у монастирську власність перейшло с. Мидськ. Значного розквіту
монастир здобув у ХVІІ ст. завдяки опіки й покровительству князя
Острозького. Але не оминула тяжка доля наступу на православну святиню
єзуїтів. Монахи змушені були залишити обитель. Монастир спорожнів. А ще
річка Горинь, змінивши русло, поступово підмивала береги і руйнувала
будови монастиря. Тому й лишилася тільки одна назва – «Монастирщина».
143 В цьому ж творі Микола Кирилович описує дерев’яний Успенський
храм, який був розташований на видному місці в центрі Степаня. За
переказами місцевого населення церква згоріла. У 1749 році на кошти
місцевого поміщика Сухозанета була побудована дерев’яна Спаська церква.
Він дає опис цієї церкви та показує її роль в духовному житті місцевого
населення. Наприкінці ХVІІ ст. тут була побудована ще одна Свято-Троїцька
церква, яка згодом стала соборною. Тепер це пам’ятка архітектури. Степанці
весь час мріяли побудувати цегляний храм. В 1775 році така нагода випала,
коли граф Ворцель виділив матеріали на побудову не лише римокатолицького костелу, а й на спорудження цегляної церкви. Перед нею
збудували високу дерев’яну дзвіницю, а на кладовищі – каплицю. Церква
була добре обладнана, мала все необхідне для служби. Сюди завезли цінні
книги, листи, документи, ікони. Саме там знаходилися реліквії цехових
майстрів. За сприяння князів Острозьких Степанські храми мали земельні

наділи, лісові угіддя, ставки та озера. Як і інші православні церкви,
Миколаївська церква також зазнала утисків зі сторони землевласників –
уніатів. Та найбільше потерпів цей храм у 60-і роки минулого століття, коли
органи влади розпустили общину, знявши з реєстрації храм, та віддали його
під Будинок піонерів. В ті часи партійні керівники розправилися з церковним
майном. Стародавні рукописи, ікони, першодруки, богослужбову літературу
вивезли в Рівне до музею. Ввечері, того ж дня, біля церкви запалав вогонь.
Все що не встигли вивезти – спалили. Не було використано приміщення
храму під Будинок піонерів, стояло пусткою. Через десять років його
передали в користування будинку відпочинку «Горинь», де проводили танці,
ігри, та інші розваги. І оце все в храмі! Після розправи з Миколаївською
церквою настала черга Преображенської. Адже досвід руйнування в
партійних органів вже був. По заздалегідь встановленому сценарію церкву,
побудовану в 1749 році, визнали аварійною. Зігнавши трактори, бульдозери,
все змели вщент. Чудом врятувалася від варварської розправи Троїцька
церква, яку вчасно встигли взяти на облік як пам’ятку архітектури. Такі
трагічні сторінки історії храмів Степаня не лишили байдужим Миколу
Кириловича. Йому, як і тисячам віруючих односельців, боліло, що в
радянському суспільстві так по-варварськи розправлялися свої доморощені
яничари із святинями. Не оминула руйнація й костелу, який був побудований
графом Ворцелем у ХVІІІ ст. Його підірвали у 1943 році. Трагічною була
доля єврейської синагоги, однієї із стародавніх пам’яток архітектури. В
Степані було знищено два польські цвинтарі, закладені ще в ХV ст.
Зруйновано усипальницю графів Ворцелів. Не оминула трагедія руйнування
євангелістсько-реформаторську общину, посилився наступ на християн віри
євангельської. Про все це пише Микола Кирилович у своєму творі
«Сходження на Голгофу». У видавництві «Азалія» вийшла з друку друга
книжечка Миколи Пінчука – літературна драма «Бурштинове намисто» за
повістю О. Купріна «Олеся». В цьому ж році готувалася до друку збірка
поезій «Гіркий полин». У книзі «Вал 144 над Горинню» письменник оповідає
історію Степаня, яку Микола Кирилович записав від старожилів та по
документах й матеріалах, які віднайшов в архівах. Ці книги вдалося видати
завдяки старанням його друга й товариша по перу, члена Національної спілки
письменників України, Леоніда Куліша. На жаль Микола Кирилович їх уже
не побачив. Микола Пінчук активно займався краєзнавством. Зібрав чималу
колекцію старих листівок, фотографій, етнографічних матеріалів, які
доповнили експозицію створеного в Степані історико-краєзнавчого музею. У
1973 році він очолив музей і активно організував пошукову роботу. При
музеї працював клуб «Пошук». Під його керівництвом встановлено десятки

імен солдат, яких вважали безвісти зниклими. Віднайшли родичів загиблих,
налагодили з ними листування. На могилах встановили обеліски. Родичі з
усіх куточків колишнього Радянського Союзу приїздили на могили
поклонитись загиблим, бо відтоді вони вже знали, де спочиває їх рідний
синочок, брат чи батько. Микола Кирилович отримував сотні листів із
словами безмежної вдячності й поваги від родин загиблих
військовослужбовців, які захоронені у степанській землі. Вони запрошували
його до себе в гості. Будучи великим мандрівником, він відвідав Грузію,
Ташкент, Казань, Рязань і ще багато міст і сіл колишнього Радянського
Союзу. Цікаві зустрічі він записав, сфотографував і зібрав у альбомі «Де
серцю рідна пристань». За спогадами написав поетичні твори. Понад 20 років
він очолював Степанський історико-краєзнавчий музей, а після його смерті
справу батька продовжує донька, вчителька молодших класів місцевої школи
Лілія Рачицька. Микола Пінчук був членом Національної спілки краєзнавців
України. За свою сумлінну працю він став першим в області лауреатом
премії «За відродження Волині». Все своє свідоме життя Микола Кирилович
присвятив справі збереження й примноження народних традицій своєї рідної
поліської землі, свого рідного Степаня. Деякі твори Миколи Пінчука поклав
на музику місцевий композитор, виходець із Степаня, Віктор Торчик. Його
твори «Журавка», «Сни» виконуються аматорським народним ансамблем
«Намисто» Сарненського районного будинку культури. Вони записані на
диски.
Раїса Тишкевич, завідувач Сарненським історико-етнографічним музеєм, заслужений
працівник культури України

ІВАН ПАЩУК – СУЧАСНИЙ ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ВОЛИНІ
Гортаю пожовклі сторінки рівненських газет «Слово правди», «Зміна»,
«Червоний прапор» і ряду «районок», починаючи з кінця 50-х років минулого
століття. Часто зустрічаю замітки, нариси, кореспонденції, вірші, автором
яких є Іван Пащук. Уже пізніше з’являлися його статті на літературознавчі і
краєзнавчі теми, рецензії на книги, огляди творів літераторів-початківців. А
сьогодні майже немає жодного часопису в області і у багатьох столичних
періодичних виданнях, де б він не публікувався. Нині він став відомим і
популярним не тільки в регіоні, а й в Україні краєзнавцем і журналістом,
організатором і учасником багатьох науково-краєзнавчих конференцій,
редактором і упорядником книжкових видань, збірників конференцій.
Починав він писати перші інформації ще у Довгошиївській середній школі
Млинівського району Рівненської області. Редагував класні та
загальношкільні стіннівки, згодом почав дописувати до друкованих газет.

Сповна захопився літературною діяльністю, коли навчався у Рівненському
державному педагогічному інституті. Там діяла літературна студія, де окрім
обговорення і аналізу творів студентів-початківців, проходили зустрічі з
відомими письменниками України, видавався рукописний літературний
альманах «Горинь». Іван Пащук у вузі активно прилучився до літературного
та громадського життя. Пізніше працював у різних школах Волинської і
Рівненської областей, у рівненських газетах «Слово правди», «Зміна» і
«Червоний прапор», здобувши журналістську освіту у вузах Львова і Києва.
В 90-х роках ХХ ст. був старшим викладачем у своєму рідному інституті та
Рівненському державному інституті культури, не покидаючи журналістики і
широкої дослідницько-пошукової діяльності. До сьогодні ним надруковано
майже 300 рецензій на художні, літературні, історичні та інші книги та
вистави у театрах. Він автор поетичних збірок – «Відродини» (1995), «Сонця
твоїх очей» (1996), «Поліські вітражі» (1997), «На терезах буднів» (1998) і
«П’ята вершина» (2002), літературознавчих книг «Млинівщина літературна»
(1992) і «Повернення в незабутнє» (1993) та ін. З 1977 року – завідувач
кореспондентського пункту, власний кореспондент київської «Робітничої
газети» по Рівненській, Волинській і Житомирській областях. З 1968 року –
член Національної спілки журналістів України. В той період молодий
педагог-філолог і журналіст досліджує життєві і творчі шляхи багатьох
українських і зарубіжних письменників, які проживали, творили або
перебували на Рівненщині у різні періоди, залишивши помітний слід на
літературній карті Полісько-Волинського краю. Саме він зафіксував постаті
Григорія Сковороди, Івана Федоровича, Ярослава Гашека, Джона Ріда, Юрія
Байди, Сергія Євчука, Юрія Жилка, Докії Гуменної, Олександра Довженка,
Галини Гордасевич, Валер’яна Поліщука, Лаврентія Кравцова, Василя
Лозового, а в останні роки гнаних і замовчуваних радянською тоталітарною
системою імена Уласа Самчука, Авеніра Коломийця, Сергія Граховського,
Василя Гришка, Бориса Тена та багатьох інших. 146 У 60-х роках очолював
Рівненську районну літературну групу «Веснянка», яку сам створив. Був
заступником голови ради обласного літературного об’єднання у 70–80-х
роках. За цей період значно було пожвавлене літературне життя в області. На
сторінках преси з’являються добірки віршів молодих поетів, відбуваються
зустрічі у школах і вузах, у трудових колективах, творчі звіти-виїзди у
райони. З 31 березня 1989 року Іван Пащук очолював Рівненське обласне
краєзнавче товариство, широко відродивши краєзнавчий рух в області. Він –
ініціатор, організатор і учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських,
регіональних і обласних науково-краєзнавчих конференцій, серед яких,
зокрема, «Берестецька битва в історії України», «Велика Волинь: минуле і

сучасне», «Острог на порозі 900-річчя», «Корцю – 850», «Гощанське
Погориння: давнина і сучасність», які дістали схвалення у наукових і
краєзнавчих колах, має сотні публікацій у наукових збірниках. Він брав
участь і виступав на різнотематичних конференціях у Києві, Житомирі,
Луцьку, Дніпропетровську, Харкові, Новоград-Волинському, Любарі,
Ізяславі, Старій Синяві, Дубні, Полотому, Пляшевій, Старокостянтинові.
Ним опубліковано багато історичних сторінок далекої і близької минувшини
краю. В студентські роки Іван Пащук був учасником фольклорномовознавчих експедицій у селах Рівненської області. Завдяки його пошукам і
старанням за останні десятиріччя повернуто із забуття ще десятки імен
репресованих чи призабутих краєзнавців, фольклористів, науковців, як-от:
Василь Кравченко, Оскар Кольберг, Ігор Свєшніков, Микола Ковальський,
Юрій Косач, Федір Штейнгель, Микола Кузьменко, Клим Поліщук, Ігор
Лозов’юк, Михайло Тучемський, Якуб Гофман, Орест Фотинський та ін. Іван
Пащук проводив широку науково-дослідницьку роботу із вивчення,
поглиблення і популяризації славної історії своєї землі, сприяючи духовному
розвитку українського народу. Завдячуючи його самовідданості і
захопленню, його щоденній невтомній праці, в області діяло 16 міських і
районних краєзнавчих організацій, первинні осередки – у навчальнокультурологічних закладах, у багатьох газетах друкуються щомісячні
краєзнавчі сторінки, робляться тематичні передачі на телебаченні і по
обласному радіо. Іван Пащук – був членом правління і почесним членом
Всеукраїнської спілки краєзнавців, делегатом двох її з’їздів, лауреатом
Рівненської обласної молодіжної премії імені Миколи Максися, регіональної
краєзнавчої премії «За відродження Волині», лауреатом міжнародного
поетичного конкурсу «Культура за мир» (Мілан, Італія), відмінником освіти
України. Він відзначений Подякою Кабінету Міністрів України, багатьма
почесними грамотами місцевих органів влади. Його ім’я добре відоме усім,
хто вивчає різні аспекти далекої і ближньої історії рідної землі. Не злічити
кількість його літературних краєзнавчих публікацій і повідомлень у
періодиці, нерідко з використанням різних псевдонімів, у багатьох 147
колективних збірниках, журналах і альманахах, виступів та зустрічей у
найрізноманітніших аудиторіях. До 2013 року очолював науковоредакційний відділ Рівненського факультету Державної академії керівних
кадрів культури і мистецтва (м. Київ), не поривав зв’язків із журналістикою.
Він відредагував багато краєзнавчих видань і колективних збірників.
Літературна,
краєзнавчо-дослідницька,
журналістська,
педагогічна,
видавнича і громадська діяльність Івана Григоровича Пащука – це сенс його
всіх життєвих буднів.

Богдан Столярчук, мистецтвознавець, професор кафедри музичного фольклору
інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, почесний
член Всеукраїнської спілки краєзнавців

КРАЄЗНАВЧІ СТЕЖИНИ І. Г. ПАЩУКА (1938–2013) – ДОСЛІДНИКА
РІВНЕНЩИНИ
Вивчення минулого рівненського краю як складової історичної Великої
Волині ось уже поспіль більше ста років перебуває в полі зору краєзнавців.
Започатковане дослідження історії Рівненщини в добу Російської імперії, по
тому продовжене в умовах відродженої Речі Посполитої у міжвоєнний
період, щиро використовувалось у подальшому радянською державою для
пропаганди класової ідеології, сумнівних переваг і досягнень тоталітарної
радянської системи. Проте і в той складний час ідеологічних догм, і
священних партійних гасел, саме у краєзнавстві можна було віднайти
пристановище для творчості, хоча б у якійсь мірі відсторонене від радянської
дійсності. Шлях Івана Григоровича Пащука до рівненського краєзнавства не
виглядав прямою дорогою. Його мала батьківщина мала іншу назву –
Холмщина (Люблінське воєводство Польщі), де він народився в українській
сільській родині трударів, і де пройшло його раннє дитинство. З
Рівненщиною його родину пов’язала трагічна повоєнна акція примусового
виселення українців з Польщі до Радянської України. В результаті Пащуки
знайшли пристанище на Рівненщині, оселившись на території сучасного
Млинівського району. В селах Млинівщини – Богушівка, Новин, Довгошия
збігали шкільні роки Івана. Саме тоді і проявилося його зацікавлення
журналістською і літературною творчістю – поки що не пов’язані впритул із
краєзнавчою тематикою. Так під час навчання у школі Іван Пащук редагував
класні та загальношкільні стіннівки, а з 1955 року почав дописувати до
районної газети «Радянське життя», дитячої газети «Зірка», обласної газети
«Червоний прапор» (нині «Вільне слово»). Потяг до літератури і
журналістики привів І. Пащука до Рівненського державного педагогічного
інституту ім. Д. З. Мануїльського (нині Рівненський державний гуманітарний
університет). У 1957 році юнака зараховують студентом українського
відділення філологічного факультету з додатковою 148 спеціальністю
«Музика і співи». В інституті він активно долучається до громадського
життя, стає членом літературної студії та продовжує дописувати до газет,
багатотиражки «За вчительські кадри». Влітку 1958 року Іван Пащук уперше
вирушив у студентську науковомовознавчу експедицію вивчати Рівненське
Полісся. Молодого та здібного юнака, який мав організаторські здібності,
запримітили журналісти, і невдовзі 1959 року він очолив літературне

об’єднання при Рівненській районній газеті «Радянське село» (нині «Слово і
час»). По закінченні навчання у 1962 році Іван Пащук, як молодий спеціаліст,
отримав направлення на роботу учителем української мови, літератури та
співів у Великоглушівську середню школу Любешівського району
Волинської області. Із колективом цього навчального закладу він встиг
познайомитися ще студентом під час проходження тут педагогічної
практики, отож до праці на освітянській ниві взявся охоче. Та невдовзі його
мобілізують на строкову службу в армію, де він не полишає свої літературні
захоплення і продовжує публікуватися в армійських газетах «Слава Родины»
та «Крылья Родины», а також в «Літературній Україні». Після демобілізації з
армійської служби у 1964 році Іван Григорович почав працювати завідуючим
відділом листів і робсількорів рівненської районної газети «Слово правди».
Одночасно очолює літературне об’єднання, що діє при редакції газети. У
перших своїх газетних публікаціях Іван Пащук стверджує, що література
потрібна кожному, як повітря. Вона збагачує розум, надихає серце,
возвеличує красу життя. Вона – великий друг людини. Іван Григорович
високо цінував творчість Олеся Гончара, Миколи Руденка, Максима
Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка і наголошував, що у їхніх
творах – глибинна правда життя. У 1966 році молодий журналіст був
переведений на посаду завідувача відділом шкільної і студентської молоді
обласної молодіжної газети «Зміна». Цю посаду І. Г. Пащук обіймав до 1974
року. Паралельно працював вчителемфілологом у Городоцькій вечірній
школі Рівненського району. А ще одночасно навчався на факультеті
журналістики Львівського державного університету ім. І. Франка. Але
журналістська робота у цей період життя була визначальною у його
професійній біографії. Вона дозволяла багато подорожувати і набувати знань
про повсякденне життя простих людей, їхні проблеми і уподобання.
Щоправда писати відверто про наболілі життєві негаразди не випадало,
оскільки цензурування друкованого слова в радянській системі контролю над
суспільством працювало злагоджено. У березні 1968 року Іван Григорович
Пащук став членом Спілки журналістів України. Протягом 1974–1976 років
він працює власним кореспондентом рівненської обласної газети «Червоний
прапор» по Здолбунівському, Рівненському та Костопільському районах.
Тоді ж його обирають заступником обласного літературного об’єднання. У
січні 1977 року Іван Григорович Пащук переведений на посаду завідувача
корпункту по Рівненській, Волинській і Житомирській областях «Робітничої
газети» республіканського значення. Після реорганізації кореспон- 149
дентської мережі з червня 1988 року він працює кореспондентом «Робітничої
газети» у Рівненській та Волинській областях. При цьому не полишає

дописування до обласної газети «Червоний прапор», живе активним
громадським життям краю. У 70–80-их pоках на сторінках «Червоного
прапору» публікувалися рецензії журналіста Пащука на краєзнавчі праці
відомих дослідників Рівненщини Григорія Дем’янчука, Гурія Бухало, Георгія
Сербіна. Саме їх появу і можна окреслити як реальний поступ самого Івана
Григоровича по шляху краєзнавчих досліджень. Рецензуючи доробок
відомих краєзнавців, він навчався у них насамперед освоювати
літературознавче поле регіональних досліджень Рівненщини. У цей період
свого творчого життя молодий журналіст на шпальтах «Робітничої газети» та
«Червоного прапору» знайомив читачів з краєзнавчими, історичними та
літературознавчими джерелами про наш край. Доводилося йому виступати у
ролі популяризатора творчості рівненських письменників Лаврентія
Кравцова, Сергія Мельничука, краєзнавця і дитячого письменника Євгена
Шморгуна, байкаря Петра Красюка, поета Анатолія Котовського. А ще
рецензувати драматургічні твори місцевих письменників – Ростислава Заса,
Степана Бабія, Василя Басараби, Миколи Пшеничного. Газетні дописи
журналіста Пащука доносили до рівненського читача найсвіжішу
інформацію про роботу Рівненського обласного літературного об’єднання,
творчий доробок його членів – поетів, прозаїків, драматургів і критиків
Рівненщини. Ще одним напрямком журналістської діяльності І. Г. Пащука
була популяризація нових українських літературних видань, поміж них і
краєзнавчих. У 70–80-х pp. на сторінках районної газети «Слово правди» у
рубриці «Прочитай цю книжку», з’являються його систематичні огляди
новітньої літератури, найчастіше підписані такими псевдонімами, як-от: П.
Іваненко, І. Григоренко, П. Аіпук, Г. Богуш, І. Григорук. Вже в ранній період
своєї творчої діяльності допитливий філолог і журналіст І. Г. Пащук
розпочинає власні дослідження життя і творчості літературних діячів, які
залишили помітний слід на літературній карті Волинського Полісся та були
тісно пов’язані з Рівненщиною. У 70-і роки Іван Григорович веде пошуки
досліджень та збирає матеріал про одного із засновників Полтавської спілки
селянських письменників «Плуг» – поета Юрія Зіновійовича Жилка.
Уродженець села Підлужне Костопільського району Рівненської області
Юрій Жилко в 20–30-их pp. XX століття публікувався на шпальтах багатьох
українських республіканських видань. Тож Пащуку довелося переглянути їх
чимало, перш ніж звести докупи увесь його творчий доробок. Як відомо, у
березні 1938 року наш земляк був звинувачений НКВС «в активній участі в
контрреволюційній
націоналістичній
організації
та
проведенні
антирадянської роботи» і розстріляний. Івану Григоровичу вдалося знайти
цікаві, прижиттєві світлини письменника, його поетичні, прозові і критичні

твори, які утверджують в думці про велику обдарованість і талант Юрія
Жилка. Важливою віхою творчої активності Іван Григоровича Пащука та
його зацікавлень краєзнавчою тематикою стала участь в інспекторсьководній 150 експедиції по судноплавній нижній частині Горині – найбільшій
річці Рівненської області навесні 1988 року. Експедиційний маршрут проліг
від Іванової Долини, що під Костополем, аж до зустрічі Горині з Прип’яттю –
вже в Білорусі. Його загальна протяжність склала більше 200 кілометрів. В
ході експедиції журналіст Іван Пащук збирав нові та невідомі історичні,
літературні, фольклорно-етнографічні відомості про Рівненський край.
Зокрема, під час експедиції вдалося відвідати село Городець
Володимирецького району Рівненської області, в якому у 40-х рр. XIX ст.
проживав зі своєю родиною ЮзефІгнацій Крашевський – відомий польський
письменник. Мешканці цього села зберігали пам'ять і про українських
письменників вже XX сторіччя – Авеніра Коломийця та Галину Гордасевич,
життєві дороги яких пов’язані із цим надгоринським краєм. Ця експедиція на
довгу пам’ять закарбувалася Іванові Пащуку. Зібрані матеріали він
використовував у подальших дослідженнях про рідний край. 31 березня 1989
року І. Г. Пащук був обраний головою Рівненського обласного краєзнавчого
товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців (від жовтня 2008 року –
Національна спілка краєзнавців України). У березні 1990 року він був
делегований на перший установчий з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців,
який проходив у київському «Українському домі». Варто наголосити, що під
час дебатів на з’їзді щодо назви громадського об’єднання краєзнавців саме
Пащук запропонував назву «Всеукраїнська спілка краєзнавців». У
подальшому він брав участь у чотирьох наступних з’їздах Спілки. Голова
Всеукраїнської спілки краєзнавців Академік Петро Тимофійович Тронько так
характеризував організаторські здібності Пащука: «Саме Іван Григорович
чітко і принципово на з’їздах наголошує на вирішенні багатьох злободенних
проблем краєзнавчого руху Рівненщини та України». Від часу заснування
Всеукраїнської спілки краєзнавців І. Г. Пащук був членом правління і
удостоївся звання почесного його члена. Це зобов’язувало до активізації
краєзнавчого руху на Рівненщині. Так очолюване ним Рівненське обласне
краєзнавче товариство розгортає активну співпрацю з установами культури
та освіти, залучає до свого кола все більше краєзнавців. Одним із напрямків
такої співпраці стала участь у проведенні в 90-х рр. науковопрактичних
конференцій «Берестецька битва в історії України». У 1991 році краєзнавчі
товариства Волинської, Житомирської, Хмельницької та Рівненської
областей вирішили регулярно проводити науково-краєзнавчі конференції
«Велика Волинь: минуле і сучасне». Проведення їх можна розцінювати як

спільний внесок у розвиток краєзнавчого руху ентузіастів з багатьох куточків
історичної Волині в умовах незалежної України. А ще Рівненське краєзнавче
товариство активно долучалося до організації та проведення таких
краєзнавчих заходів як науково-краєзнавчі конференції «Острог на порозі
900-річчя», «Корцю – 850», «Гощанське Погориння: давнина і сучасність».
Співпрацювало очолюване І. Г. Пащуком товариство краєзнавців і з
редакційною групою обласної редколегії книги «Реабілітовані історією», яка
проводила і продовжує донині проводити активну пошукову роботу по
поверненню доброї пам’яті про людей – жертв репресій радянської влади.
151 Організаторську роботу І. Г. Пащук поєднував і з творчою діяльністю. За
своє життя, яке нагло обірвалося у вересні 2013 р., він підготував більше
сотні публікацій, які представлені у багатьох краєзнавчих та наукових
збірниках. На сторінках його публікацій найбільше йдеться про літературних
діячів Рівненщини та ширше – історичної Волині. Для донесення детальнішої
інформації про літературних митців до читацького загалу дослідник видав
літературну карту Млинівщини – «Млинівщина літературна» (1992).
Вагомим підсумком літературно-краєзнавчої творчості І. Г. Пащука стала
«Літературнокраєзнавча енциклопедія Рівненщини» (2005). Все своє свідоме
життя талановитий педагог та заслужений журналіст України Іван
Григорович Пащук збирав матеріали краєзнавчого характеру та досліджував
свою рідну Рівненщину. Скільки пам’ятає його родина, він завжди ходив з
ручкою і записником, з якими не розлучався в будні та в свята, щоденно
слухав ранкові новини, вів щоденник, у якому накреслював плани майбутніх
досліджень і поїздок, любив працювати рано-вранці, коли домашні ще спали.
Іван Григорович завжди знаходився у коловороті громадських подій,
намагався якомога більше донести невідомі історії Рівненщини сучасникам,
розповісти про щоденні будні простого пересічного громадянина та про
особистостей, призабутих історією. У щоденній громадській роботі він
ніколи не знав втоми. Незадовго до смерті Іван Григорович Пащук передав
до держархіву Рівненської області чималу частку свого особистого архіву,
також матеріали, які стосуються діяльності Рівненського обласного
краєзнавчого товариства. Увесь цей документальний масив чекає
дослідників, здатних продовжити вивчення регіональних аспектів історії вже
на новій методологічній основі.
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