
до 165–річчя від дня народження Дмитра Івановича Яворницького 

(Еварницького) українського історика, археолога, фольклориста, 

етнографа, письменника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Бібліографічний огляд літератури 
 

 

 



 

                                                                   Працюйте поки володієте рукою, 

                                                поки в Вас жива душа і б’ється 

                                    щире українське серце! 

                                                                                                           Д. Яворницький 

"Це був учений і діяч з дуже широким колом інтересів: історик, 

археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник-прозаїк, що 

пробував свої сили й у віршуванні. Але в центрі його уваги була історія 

Запоріжжя, в яке він був по-юнацькому закоханий." 

                                                                                                              М. Т. Рильський 

7 листопада 2020 року виповнюється 165 років від дня народження 

видатного вченого-історика, фольклориста, етнографа, краєзнавця, 

письменника, громадського діяча, академіка Дмитра Івановича 

Яворницького.  

За своє довге життя, сповнене творчого горіння і трагізму наукової долі 

він написав більше двохсот праць, переважна частина яких присвячена історії 

запорізьких козаків, зібрав як лексикограф близько шістдесяти тисяч слів, не 

зафіксованих попередніми лексикографами, записав більше трьох тисяч 

українських народних пісень різних жанрів, розкопав як археолог більше 

тисячі могил. Майже все своє життя вчений провів у мандрівках – пошуках 

архівного, етнографічного, фольклорного, археологічного матеріалу. Любов 

до рідної землі, її історії, народу, спонукали його пішки обійти всю Україну. 

Великий ентузіаст і трудівник, він зібрав чимало археологічних пам’яток, 

записав з уст простого народу багато прислів’їв, приказок, народних 

афоризмів. 

Й сьогодні творча спадщина вченого продовжує “працювати” на 

здобуття нових знань, збереження історичних традицій, формування 

національної самосвідомості українського народу. 

До відзначення165-річчя від дня народження Дмитра Яворницького 

підготовлено бібліографічний огляд літератури, який презентує науково-

літературний доробок, епістолярну спадщину, а також містить літературу, 

яка висвітлює життєвий та науково-творчий шлях видатного вченого. 

 

 

 

 

 



Історичні дослідження 

Дмитро Яворницький один із перших розпочав систематизоване 

вивчення історії запорізького козацтва, використовуючи архівний матеріал, 

пам’ятки археології, народні перекази, відомості топоніміки, розповіді 

населення. Йому належить фундаментальні праці: «Запорожжя в залишках 

старовини та переказах народу» (1883), «Збірник матеріалів для історії 

запорозьких козаків» (1890), «Вольності запорозьких козаків» (1890), 

«Нариси з історії запорозьких козаків Новоросійського краю» (1890), 

«Джерела для історії запорозьких козаків» (1903). 

Справою всього життя вченого, підсумком шістнадцятирічної праці є 

тритомна «Історія запорозьких козаків» (1892–1897), що вийшла друком в 

Санкт-Петербурзі. У виданні були використані документи з державних і 

приватних архівів Одеси, Києва, Катеринослава, Харкова, Москви, 

Петербургу, Архангельська, Соловецького монастиря. 

Окремі роботи Дмитра Івановича присвячені діяльності Гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного, славетних запорозьких кошових отаманів Івана 

Сірка та  Петра Калнишевського, отамана задунайського козацтва Йосипа 

Гладкого. 

Через усе своє життя він проніс щире, романтичне захоплення 

найколоритнішим явищем в історії України XVI–XVIII століття – 

запорізьким козацтвом. 

 

 
                                              ДXIII 1№13 

                                             Я 22 

Яворницький Д. І.  Дніпрові пороги : альбом 

фотографій з географічно-історичним нарисом / Д. І.  

Яворницький. - К. : Державне видавництво України,   1928. 

- 76  с. : фот. -  

Місце знаходження :   ВК 

 

Видання підготовлене за результатами багаторічних 

краєзнавчих досліджень Д. І. Яворницького та 

Дніпрельстанівської експедиції, якою він керував, на 

замовлення Державного видавництва України. Метою було 

– зберегти хоча б на папері пороги Дніпра, визначну 

пам’ятку природи, тісно пов’язану з багатьма історичними 

подіями, явищами, особами. Альбом містить розлогий географо-

історичний нарис  Д. Яворницького та понад вісімдесят чорно-білих фотографій з видами 

Дніпра, порогів, забор, островів тощо. Оскільки нині ці території вкриті товщами води 

штучного «моря», то лише на фотографіях і можна побачити унікальні куточки природи. 

Хоча тексти вченого місцями грішать неточностями та помилками, книга й до сьогодні 

залишається важливим джерелом при вивченні географії Дніпра, порогів, історичних 

подій на цих теренах. 1989 року альбом був перевиданий у дніпропетровському 

видавництві «Промінь». 
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Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків   : у 3-х т. / Д. І. 

Яворницький;  ред. Л. Л. Кирієнко; пер. з рос. І. Сварник; упоряд. іл. О. 

М. Апанович. - Львів : Світ, 1990-1992. 

                  Т. 1. - 1990. - 319 с. : іл. 

                  Т. 2. - 1991. - 392 с. : іл. 

                  Т. 3. - 1992. - 456 іл. 

Місце знаходження :  ав, Ч.З.№2, фб  
 

Фундаментальна книга, що є найбільш грунтовною працею по 

історії козацтва - підсумок багаторічної дослідницької роботи вченого. 

Дослідженням охоплює період 1471-1734 рр. На багатому 

документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється 

життя запорозьких козаків.  

У першому томі висвітлюються питання соціально-економічної історії, суспільного 

устрою, життя та побуту запорозького козацтва, описані територія й кордони, природні 

умови Запорозької Січі 

У другому томі висвітлюється історія запорозького козацтва від його виникнення 

наприкінці XV ст. до 1686 р. Описано походження козаків, їх боротьбу проти 

грабіжницьких навал на Україну орд кримських і турецьких феодалів, сухопутні походи 

до Криму і морські - до Туреччини. Значну увагу приділено дослідженню участі 

запорожців у народних повстаннях проти Польщі, визвольній війні під проводом Богдана 

Хмельницького 1648-1654 рр. 

Третій том охоплює драматичний період в історії Запорозької Січі (1686-1734 рр.) 

У ньому висвітлюється участь запорожців у російсько-турецькій війні і в народній війні в 

Україні проти вторгнення шведської армії. Розповідається про перехід частини 

запорожців на бік Карла XII, розгром російськими військами Запорозької Січі і відступу 

маси запорожців в межі Кримського ханства, життя і побут запорожців в Олешківській, 

Чортомлицькій і Каменській Січах, повернення запорожців в Україну і заснування в 

урочищі Базавлук над Дніпром Нової Січі.  
 

 
 9(С2)15 

 Я 22 

Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий 

отаман війська запорозьких низових козаків  / Д. І. Яворницький; 

Передм. Г. Я. Сергієнка, ред. О. П. Моторіна, пер. В. Чуйка. - 

Дніпропетровськ : Промінь, 1990. - 190 с. : іл.   

Місце знаходження : фб , Ч.З.№2  

У книзі висвітлена легендарна постать великого воїна, мудрого 

політика і незвичайної людини свого часу Івана Сірка. Майже все його 

життя проминуло у безперервних битвах і походах.  Історична праця 

охоплює останній період життя і діяльності І. Сірка (1659-1680, коли 

розкрився його талант політичного діяча і полководця.  

Книга складається з восьми розділів. В додатку до основного тексту – дума і дві 

пісні.- - «Дума про вдову Сірчиху», «Пісня про Романа Сірка», «Пісня про Івана Сірка», а 

також «Материалы к монографии об Иване Сирке». Тексти дум і пісень подаються на 

основі сучасних фольклористичних видань, документи – в оригіналі, а їх заголовки 

українською мовою. 

 Видання розраховано на масового читача. 
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Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний  / 

Д. І. Яворницький; ред. Г. Я. Сергієнко, пер. з рос. В. Чуйка. - 

Дніпропетровськ : Січ, 1991. - 70 с. 

 Содержание:  

Сергієнко, Г. Я. Гетьман України Петро Сагайдачний і висвітлення його 

діяльності в іст оричному нарисі Д.І.Яворницького / Г. Я. Сергієнко. - С. 

5-13. 

Місце знаходження: фб, Ч.З.№2 

Праця відомого українського історика козацтва Д. І. Яворницького 

присвячена дослідженню життя, державної та політичної діяльності гетьмана України 

Петра Конашевича Сагайдачного - народного героя, козацького полководця, видатного 

політика і українського просвітителя. Вона друкується як пам’ятка української історичної 

думки з належним археографічним опрацюванням тексту. 

Окремі цитати з документів і старого письма, написи, назви творів тощо даються за 

оригіналом і на українську мову не перекладаються, щоб зберегти колорит епохи. 

Книга дасть змогу читачам глибше й повніше усвідомити велич легендарного 

гетьмана, чиє ім’я на вічні часи записане на скрижалях історії українського народу. 
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Яворницький Дмитро. До історії степової України / Дмитро 

Яворницький. - Дніпропетровськ : Січ, 2004. - 443 с.  

Місце знаходження: Ч.З.№2, фб, ав 

 

  До книги увійшли унікальні документи минулого, які 

опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Архівний матеріал, 

який вміщений в збірнику охоплює період часу від першої чверті 18 

сторіччя і до початку 19. У ньому більше 260 документів. Це 

яскравий, виразний  і різноманітний юридичний матеріал, який дає 

змогу глибше зрозуміти політичні та економічні стосунки, що склалися між різними 

верствами населення. Частина надрукованих у збірнику матеріалів узята з церков 

Катеринославщини та зі справ колишнього архіву казенної палати  міста Катеринослава. 

  Видання розраховане на вчених, дослідників, всіх, хто цікавиться історією нашого 

краю. 

 

Етнологічні дослідження 

Вивчення народної творчості було однією з важливих складових 

наукової діяльності Д. І. Яворницького. Зібраний багатий етнографічний 

матеріал є цінним першоджерелом для вивчення народного життя в Україні 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Його історико-етнографічні праці дають можливість глибше і повніше 

зрозуміти духовну та матеріальну культуру українського народу. Вчений був 

одним з перших, хто дослідив не тільки історичні витоки українського 

козацтва, а й вивчив його побут та звичаї, паралельно записуючи розповіді 

селян про їх повсякденне життя.  



Перу вченого належить близько 40 праць, статей  та розвідок 

етнографічного характеру, серед яких слід виділити: «Жизнь запорожских 

козаков по рассказу современника очевидца» (1883), «Топографический 

очерк Запорожья» (1884), «Запорожжя в залишках старовини та переказах 

народу» (1888), «Вольності запорозьких козаків» (1890), «Історія запорозьких 

козаків» (1892–1897),  «По следам запорожцев» (1898), «Із української 

старовини» (1900), «Малороссийские народные песни, собранные в 1878–

1905 гг.» (1906), «За чужий гріх» (1907), «Поміж панами» (1911), «Дніпрові 

пороги» (1928), «История города Екатеринослава» (1989).   
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 Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях 

народа. Ч. 1-2 / Д. И. Яворницкий; упоряд. М. М. Олійник-Шубравська,  О. 

М. Апанович,  Я. П. Гоян та ін. - К. : Веселка, 1995. - 447 с. : іл.  

Місце знаходження :  фб 

Книга стала результатом восьмирічних  поїздок автора  по місцях 

колишньої Запорізької Січі. У праці Д. Яворницький детально описує  

історію кожної з восьми Січей, які були центрами політичного і 

повсякденного життя козацтва в різні часові проміжки. Чимало уваги автор 

приділяє і фольклору запорожців, включивши багато переказів і народних пісень в свою 

книгу. 

Репринтне видання старовинного рукопису, виданого ще в 1888 році, прекрасно 

ілюстроване. Тут розміщені унікальні архівні знімки, малюнки (деякі малюнки виконав І. 

Рєпін), таблиці, а також схематичні плани Січей, на яких відзначені запорізькі фортеці. 

Завдяки постійним подорожам автору даного двотомника вдалося зібрати багато цінної 

інформації і унікальних документів тих часів. При перевиданні цієї унікальної пам’ятки 

максимально збережено мову оригіналу та волю автора у передачі тексту. 

 Книга, безсумнівно, припаде до душі людині, котра захоплюється  історією, 

археологією і етнографією. 

 

Художні дослідження 
 

Дмитро Яворницький належить не тільки історичній науці, а й 

вітчизняній літературі.  Його літературна спадщина – оригінальне і 

самобутнє явище української прози кінця 19 – початку 20 ст. У творчому 

доробку Яворницького-письменника роман «За чужий гріх» (1907), повісті 

«Наша доля – Божа воля» (1901), «Де люди – там і лихо» (1911), «Поміж 

панами» (1911), оповідання «У бурсу! У бурсу!, У бурсу» (1908), 

«Русальчине озеро» (1909), «Драний хутір» (1911), збірка поезій «Вечірні 

зорі» (1910), а також вірші в періодичних виданнях. Д. Яворницький – автор 

більш як 60 віршів.  

Художні твори  письменника є закономірним продовженням його 

історичних та фольклорно-етнографічних праць. Прозу Д. Яворницького 

визначає невибагливий сюжет, точність етнографічного опису, оповідний 

стиль. На відміну від наукових, усі художні твори Д. Яворницького написані 

рідною українською мовою. Сучасники, зокрема й письменники, відзначали 



його гарну українську мову, велику любов до народного слова, глибоке 

знання його таїн. 
 

  У1 

  Я22 

Яворницький Д. І. За чужий гріх : роман, повість, малюнки з 

життя / Д. І. Яворницький; передм. Н. Є. Василенко. - Дніпропетровськ : 

Січ, 2006. - 600 с. 

 Содержание:  

Василенко, Н.  "Це все не творчість, а прямо-таки етнографія..." / Н. 

Василенко. - С. 5-24 

За чужий гріх. - С. 25-307 

Наша доля - Божа воля. - С. 308-425 

Поміж панами. - С. 426-599 

                              Місце знаходження : фб 

  До книги видатного вченого і письменника Д. І. Яворницького ввійшли : 

автобіографічний роман «За Чужий гріх», повість «Наша доля – Божа воля» та малюнки з 

життя «Поміж панами».  

  Головний герой повісті -  Максим Вітряк переживає моральний занепад і 

виродження своєї родини. Перебуваючи все життя в духовному рабстві, він, як той вітряк, 

корився долі і жив мораллю «на все Божа воля». 

   Роман «За Чужий гріх» є своєрідним продовженням повісті, продовжує тему 

служіння високим гуманістичним ідеям в ім’я народу і розповідає про життя молодої 

людини 60-90-х. років 19 ст. Роман носить автобіографічний характер, що неодноразово 

підкреслював сам автор. Прообразом головного героя роману був сам Яворницький. В 

основу написання твору лягли враження дитинства та юності, які залишили глибокий слід 

в його душі. 

  «Поміж панами» - реалістична картина з життя українського панства, в основу якої 

покладені враження автора від поїздок місцями Запорізьких Січей. 

  Появу цих творив вітали Б. Д. Грінченко, І. С. Нечуй-Левицький, Олена Пчілка, 

Панас Мирний, І. Ю. Рєпін та ін., особливо відзначаючи  їх реалістичність та правдивість, 

сатирично-гумористичне спрямування, багатство та колоритність мови. 

Тексти творів частково адаптовані до норм сучасної української мови. 

                                              

 

Археологічні дослідження 
 

Cучасні вчені визнають Д. Яворницького також новатором й у царині 

археологічної науки, що стояв біля її витоків в Україні, започаткував такий її 

напрям, як археологія козацького періоду, розробив власну методику 

археологічних досліджень і створив один із перших посібників з археології.  

Д. І. Яворницький організував і успішно здійснив безліч археологічних 

експедицій, подорожей в пошуках пам’яток історії та культури. Готуючись 

до археологічного з'їзду 1905, що відбувся у Катеринославі, він розкопав 

близько 200 могил; завдяки його старанням створено колекцію матеріальних 

пам'яток  –  75 000 експонатів, зв'язаних з Запоріжжям і Півднем України, які 

зберігаються в Дніпропетровському державному історичному музеї.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Як археолог-дослідник запорізької старовини, Яворницький написав 

розвідки : «Запорожская печера над Днепром» (1885), «Раскопка Кургана 

„Мухина гора“» (1885), «Раскопка Кургана в д. Вороной» (1885). 

Досліджував старі церкви, залишив ряд розвідок, зокрема „Церковные 

памятники Запорожжя” (1893), зібрав більш як 600 експонатів церковної 

старовини. 

 

Эварницкий  Д. И. Раскопки курганов в бассейне рек 

Орели и Самары / Д. И. Эварницкий  // Исторический вестник : 

ежемес. ист.-лит. журн. – Спб,, 1891. - ноябрь . – С. 442- 449. 

Місце знаходження : кхс 

 

 У Історичному віснику за 1891р., була опублікована стаття 

«Раскопки курганов в бассейне рек Орели и Самары». Вчений 

підкреслив унікальність вказаного регіону для археології:  

«целая области земли между левым притоками Днепра, Орелью и 

Самарою –тут, что ни шаг, то намёк на давно минувшую жизнь 

человека». (Эварницкий, 1891, стр. 442). 

Він опублікував відомості про половецьке поховання з 

ритуальним головним убором, яке було виявлене у кургані біля с.Вільне на Самарі. Воно 

виділяється нехарактерним для половців обрядом – частковою кремацією, що дало 

вченому підстави зробити висновок:«решение вопроса о принадлежности скелетов 

преждевременное, в виду незначительности раскопок курганов по реке Самаре... 

погребения посредством трупосожжения практиковались и у славян-язычников» 

(Эварницкий, 1891, стр. 449). 

 

Лінгвістичні дослідження 

 

Яворницький Д. І. Словник української мови / Д. І. Яворницький. - 

Катеринослав : Слово, [1920]. - Т. 1 : А-К . - 411, [1] c. 

 

У царині лексикографії Яворницький мав значні 

досягнення. Усе своє життя він збирав українські слова, але 

нажаль за життя Яворницький зумів видати лише дрібку від 

усього українського лексично багатства яке він зібрав. Так, 

Яворницький  у передмові до першого тому свого СУМу 

згадує що він надіслав 2500 зібраних ним українських слів 

Борису Грінченко, й значну частину з тих слів було 

використано Грінченком у його словнику СУМ-Грінченка (у 4 томах, 1907—

1909; 68 тис. слів) оскільки сам Грінченко у власній передмові до свого 

словника говорить про запозичення 1515 слів у Яворницького. Окрім того за 

життя Яворницький зумів видати перший том свого Словника української 

мови (8113 слів), але за різних обставин так і не зміг видати решту томів. 

Яворницький продовжував збирати українські слова й перед смертю, станом 

на липень 1939 року, у Яворницького було зібрано більше 50 тис. 

українських слів  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1885
https://uk.wikipedia.org/wiki/1885
https://uk.wikipedia.org/wiki/1885
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%28%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%28%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29&action=edit&redlink=1


Після смерті Яворницького його документи, і у тому числі і матеріали 

для словника, були передані в Державну бібліотеку АН УРСР. Під час II 

Світової війни архівні матеріали АН УРСР були евакуйовані, й хоча після 

війни документи збереглися, але куди подівся сам словник невідомо. Станом 

на 2020 р. достеменно невідомо чи збереглися десь матеріали для Словника 

української мови з 50 тис. слів українською мовою, чи їх було знищено. 
 

Література про творчість вченого 

Як одна з найколоритніших постатей української культури Д. І. 

Яворницький є героєм цілого ряду творів сучасних авторів. Вчений з 

широким колом зацікавлень, людина незвичайної долі, з власними 

поглядами, думками і переживаннями – таким виступає він на сторінках їх 

численних художніх творів. 

         Багатогранна особистість Д. І. Яворницького не обділена увагою 

вчених. Його діяльність переважно була обʼєктом дослідження фахівців з 

історії. Вже понад століття професійні науковці й аматори- дослідники так 

чи інакше звертаються до його різнобічної і багатогранної наукової й 

творчої спадщини.  

 

 
Шубравська М. М. Яворницький Д. І. 

Життя, фольклористично-етнографічна діяльність : 

научное издание / М. М. Шубравська ; АН УРСР, 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова 

думка, 1972. - 254 с.. 

Місце знаходження: Ч.З.№2 , фб , аб  

 
 Першою спробою «синтетичного» 

висвітлення життя й громадської діяльності Д. І. Яворницького, його доробку в галузі 

фольклористики й етнографії, частково лексикографії є монографія Шубравської М. М. 

«Яворницький Д. І. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність». 

  У книзі київської дослідниці йдеться про бентежне, творчо неспокійне життя 

видатного вченого, академіка АН УРСР Д. І. Яворницького. Книга написана на великому 

архівному та маловідомому матеріалі, значну частину якого становить епістолярна 

спадщина, невідома не тільки широким колам, а й дослідникам. 

Видання розраховане на науковців в галузі фольклористики, етнографії, 

лексикографії, всіх, хто цікавиться життєвим і творчим шляхом Д. І. Яворницького. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Шаповал Іван. В пошуках скарбів  : документальні 

оповідання / І. Шаповал; передм. М. Рильського. - К. : Дніпро, 1983. 

- 327 с. : іл. -  

Місце знаходження : фб , Ч.З.№2  

 
Книга біографічних оповідань «В пошуках скарбів», автором 

якої є український  письменник, краєзнавець  І. М. Шаповал,   

значно посприяла популяризації імені Д. І. Яворницького. Це було 

перше видання в літературі, яке висвітлило образ невтомного 

вченого, дослідника запорозького козацтва. Основна мета книги - показати з якою 

любов’ю Д. І. Яворницький збирав, оберігав і вивчав народні скарби, яку проявляв 

винахідливість під час збирання рідкісних колекцій з народної творчості, як служив він 

науці, а отже і народові.  

Передмову  «Запорозький характерник» і спогади  про вченого написав М. Т. 

Рильський.  

Книга витримала сім перевидань. Була перекладена російською і польською 

мовами. 

 

 

Бібліографічний огляд представляє документи із фондів Бібліотеки    

ім. М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 

Для пошуку інших видань радимо скористатися електронними 

ресурсами бібліотеки та традиційними картковими каталогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Огляд підготувала завідувач інформаційно- 

                                                                           бібліографічного відділу Мухомодєєва Н. В. 
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