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Історія однієї людини  
(передмова упорядника) 

З малих літ йому було не все одно, скільки місяців в році,  
які на другий тиждень уроки, де знаходиться Париж...  
(з розповіді Людмили Олександрівни Кондратенко) 

 

Поява у науковому товаристві України Олександра Кондратенка ознаменувала новий 
період зоологічних досліджень на сході нашої країни загалом. Життя ми всі міряємо подіями. 
Величні постаті наукових зубрів і авторитет вчителів — щось недосяжне і не наше. Так ча-
сом здається. Треба відмовитися від усіх благ життя, працювати днями і ночами, виховати 
сотні учнів, мати звання професорів і академіків, написати кілограми книжок. Тоді історія 
вас відмітить. Проте хто цього прагне. Справжнє життя в колі друзів, у здоланні перешкод, 
створенні свого власного світу, кола спілкування, родинного затишку, цікавих подорожей і 
вражень. Це наче різні боки одного люстерка, однієї монетки, яку кидає наше життя. Чи мо-
же бути все разом, в одній долі? Звісно, що може. Бути сонцем для великого кола друзів, 
вчителем для школярів і студентів, колегою для професіоналів, сином для мами і тата...  

Олександр Кондратенко прожив неповні 30 років. Ми часто із захопленням знайомимося 
з працями величних попередників, забуваючи, що такі ж високо професійні люди є поряд з 
нами. Олександр з повагою читав і цитував праці Сомова і Черная, Мигуліна і Зубко, бага-
тьох інших, хто створив базове знання щодо фауни рідного йому краю. Але його власний 
доробок хіба менший? Хіба неповні 30 років є забороною для хоча б попередньо високої 
оцінки доробку? Годі казати про коло і дух! Важко назвати хоч одного успішного зоолога 
або краєзнавця, який прагнув би здобути нові знання про східні терени України і обійшовся 
би без участі Олександра. І як можна було уявити собі успіх Теріологічної школи без його 
участі? Як організаційний, так і емоційний. А експедиції: у пошуках хохулі, у вивченні ка-
жанів заплави Дінця, у оцінках різноманіття теріофауни степів.  

Є про що згадати і що вивчати не одному поколінню. Час енциклопедичних зубрів від-
ходить. Суцільна соціальна і професійна спеціалізація залишають мало місця для таких по-
статей, якими були Іван Підоплічко, Кость Татаринов, Микола Шарлемань, Микола Щербак, 
Михайло Воїнственський. В цьому ряду мав бути для всіх (а для нас таким є) і Олександр 
Кондратенко, якого знали, цінували і поважали багато колег. Тут зібрано всі його теріологіч-
ні праці та найбільш вагомі частини дисертації, що так і не було оформлено у вигляді публі-
кацій. Спогади колег мають на меті показати, як і за яких умов формувалися і реалізувалися 
високі людські і професійні якості звичайної людини. Нашого друга.  

Якого тепер немає з нами... Є лише відчуття пережитого щастя знати таку людину. Тут 
вміщено не тільки наукові праці, але й спогади різних людей: мами, Людмили Олександрів-
ни, з якою Олександр радився про все; Лариси Душинової, з якою Саша прийшов на кафедру 
одночасно і працював пліч-о-пліч останні два роки, Ані Зайцевої, яку він опікав на всіх тері-
ологічних школах, Юлії Зізда, з якою разом «витягав» всі складні оргкомітетівські задачі на 
двох останніх Школах, Володимира Тимошенкова, який проклав перші теріологічні стежки у 
Луганському заповіднику і якими у подальшому неодноразово ходив Саша та всі ми.  

Щиро дякую усім колегам за допомогу в упорядкуванні цього випуску Праць школи. 
 

Ігор Загороднюк 
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