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СЕКЦІЯ IV.
ІСТОРІЯ ДОНБАСУ

ПІДСЕКЦІЯ 1. СОЩАЛЬНО-ЕКОНОМРШИЙ РОЗВИТОК ДОНБАСУ

В історичній науці існує безліч позицій, по яких характеризуються ті 
або інші етносоціальні процеси, що відбуваються у світі. Особливе місце 
серед них займають питання, пов’язані з формуванням і розвитком регіо
нів компактного проживання різних етнічних груп. На сьогодні у світі 
практично не існує держави, в якій би проживали представники лише одні
єї національності. З огляду на це проблема створення умов для повноцін
ного розвитку національних меншин викликає істотний інтерес.

Для української держави звернення до досвіду інших держав, аналіз і 
пошуки найбільш раціональних підходів щодо створення сприятливих 
умов для розвитку всіх національностей має велику цінність.

Надзвичайно актуальними ці питання є для Північного Приазов’я, 
оскільки саме Маріупольський повіт був одним із найбільш багатонаціона
льних у Російській імперії. Цей чинник істотно вплинув на соціально- 
економічний розвиток Приазовського регіону.

Метою дослідження є висвітлення політики російського уряду щодо 
заселення земель іноземними колоністами у кінці ХУШ в. Важливим аспе
ктом є з’ясування причин, що спонукали іноземців залишити обжиті місця 
і переселитися на нові землі.

Наукова новизна дослідження полягає у вивченні соціального, націо
нального, конфесійного складу населення Маріупольщини кінця ХУШ- 
XIX ст. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з появи пер
ших грецьких переселенців на території Північного Приазов’я в кінці 
ХУШ ст. до 1897 р. -  першого Всеросійського перепису населення.

Процес переселення іноземців на територію Катеринославської губер
нії був частиною плану освоєння південних земель Російської імперії. 
Провідником цієї політики виступив російський уряд на чолі з Катериною 
П. В грудні 1862 р. Маніфест Катерини П запрошував переселитися в Ро-

Кухаречко М.К. 
(м. Маріуполь)

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МАРІУПОЛЬЩИНИ 
(К. XVIII -  XIX СТ.)
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сію «всех желающих иностранцев». Таким чином, запрошення, підкріпле
не законодавчо, гарантувало значні права і привілеї всім бажаючим освоїти 
малозаселені райони Росії.

В південній частині України цей процес розпочався дещо пізніше, оскі
льки до 1775 р. тут існувала Запорізька Січ. Лише після її ліквідації виникла 
необхідність у заселенні порожніх та приєднаних земель Новоросії. До кінця 
70-х рр. ХУШ ст., по суті, основними жителями запорізьких земель були 
українські і російські селяни-втікачі, але переважали українці, які становили 
64,36% всього населення регіону. Оскільки темпи освоєння південних земель 
були дуже низькими, уряд Росії прийняв рішення про заселення цієї території 
іноземними поселенцями

Першими офіційно запрошеними іноземцями були греки -  християни, 
місця розселення, пільги і привілеї яких визначалися грамотою Катерини П 
від 21 травня 1779 р.

Важливим чинником у справі виведення греків з Криму в Росію було 
те, що вони були православними. Соціальний склад їх був неоднорідний. 
Переважали заможні греки, для яких переселення мало насильницький ха
рактер [15, с.10]. У Криму вони залишили будинки, крамниці, млини, ви- 
ноградники і багато іншого майна. Лише національні й релігійні гасла, під 
якими проводилося переселення, дозволили його здійснити.

Всього Крим покинули 18391 греків, серед яких налічувалося 87 ду
ховних осіб. Згідно з Дарованою грамотою Катерини П всі прибулі греки 
поділялися на купців, міщан і мешканців повіту. У правах вони прирівню
валися до корінних жителів імперії [2, с.58]. Грекам надавалися пільгові 
умови для заселення території в 744384 дес. землі. По закінченні терміну, 
землі що залишилися, були роздані представникам інших етносів. У 1824 
р. греками були заселені лише 518 дес. [8, с.65]. Інші ж 206 дес. були пове
рнені до державної скарбниці. В 1831 р. Бердянська частина ділянок була 
передана вихідцям з Задунайської Січі -  козакам, які заснували Азовське 
козацьке військо [8, с.66].

В 1779 р. в Катеринославській губернії греки складали 9005 душ ч.с. 
(13, 76%), 6947 душ ч.с. (10,61%) -  вірмени, що вийшли з Криму разом з 
греками, росіяни становили 5297 душ ч.с. (8, 09%), молдавани, грузини і 
інші етнічні меншини складали майже 3% населення [6, с. 133].

З 1803 р. на території Маріупольського повіту з’явилися німецькі пе
реселенці. Це було зумовлене, з одного боку, демографічною напруженіс
тю в Європі, важким економічним становищем у німецьких державах, а з 
іншою -  опублікуванням в грудні 1762 р. Маніфесту Катерини її. На за
прошення російського уряду відгукнулися люди різних станів. Видатний 
дослідник XIX ст. О. Клаус досить категорично заявив: «Огромное количе
ство этих дюдей представляло собой ни что иное как самый разнохаракте
рный и обнищалый сброд» [7, с. 119]. Тут знаходилися офіцери- 
марнотратники, художники, студенти, купці, ремісники і навіть злочинці,
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які тікали від правосуддя. Німецькі переселенці отримали в Росії особли
вий статус -  «колоніст», що відводило їм своє місце в російському суспі
льстві і дозволяло зберегти етнічну специфіку. Серед німців були перева
жно лютерани і католики. До німців прирівнювалися також і меноніти [4, 
с.76]. Менонітами називалися сектанти-анабаптисти голландського похо
дження, які займалися виключно землеробством [6, с. 153]. У 1823 р. ство
рений Маріупольський колоністський округ, в якому нараховувалося 17 
німецьких колоній [7, с.32]. Таким чином, на початку XIX ст. в Маріуполь
ському повіті проживало майже 20 тис. жителів німецької національності 
[З, с.51]. Права та обов’язки німців були зібрані в окремий «Устав о коло
ниях» [13, с.409], на підставі якого поселенці мали певні пільги. В докуме
нті визначені питання земельного успадкування, вільного використання 
майна та торгівельні пільги.

Суттєві майнові та соціальні відмінності в кінці 60-х рр. XIX ст. були 
обумовлені станом німецьких колоністів по відношенню до землеволодін
ня. Можна виділити 3 верстви німців -  землевласників:

1. німці -  колоністи, з наділом 60 дес. на кожен двір;
2. німці -  неповні власники;
3. німці -  повні власники, поселені на землі, придбаній у від приват

них осіб.
Так, за даними статистико-економічних таблиць по Катеринославсь

кій губернії за 1885-1886 рр. в Гранузькій волості з 987 земельних та 583 
безземельних сімей, орендарі становили близько 1467 чоловік з загальною 
кількістю орендованої землі 9748 десятин [13, с.25].

Перша поява євреїв у м. Маріуполі позначена 1820 р. Євреї приїздили 
сюди з північно- і південно-західних губерній Росії [9, с.151]. Євреї Марі
упольського регіону -  нащадки вихідців з Польщі, а ті в свою чергу -  з 
Німеччини [3, с.51]. Перші поселення тут утворилися в 1846 р. Через 5 ро
ків число колоній досягло 17, в яких нараховувалося 566 дворів з населен
ням в 4780 чоловік [1, с.38]. З 101088 євреїв (4,8 % загальної чисельності 
населення Катеринославської губернії, 26880 осіб (26,6 %) мешкали в 9 мі
стах губернії, 6770 осіб (6,7 %) -  у 13 містечках, і лише 1820 осіб (1,8 %) -  
у селах. Таким чином, основна маса єврейського населення прагнула до 
міст, сільське життя для них було обтяжливим. З 1859 р., коли в місті Ма
ріуполі було дозволено селитися представникам негрецької національнос
ті, число городян-євреїв збільшилося і в 1890-х рр. їх нараховувалося по
над 650 осіб [4, с.76]. У своїй більшості євреї були іудеями, в містах вони 
переважно займалися ремеслами.

Однією з найважливіших причин переселення болгар до Приазов’я стали 
результати Кримської війни, внаслідок якої Росія втратила молдавську частину 
Бессарабії і таким чином, 40 з 83 колоній Бессарабського болгарського округу 
опинилися за кордоном. Через декілька років, у 1860 р., ставлення молдавсько
го уряду до болгар погіршилося: підвищилися податки, почалася їх румуніза
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ція. Отже, ускладнення внутрішнього становища болгар з одного боку, і акти
вність Росії в справі переселення їх -  з іншого, підштовхнули болгар до пере
селення в Приазов’я. У 1862 р. сюди прибули 13288 чол., які заснували 6 коло
ній і отримали статус іноземних колоністів.

У Маріупольському повіті з 149 населених пунктів 47 мали офіційний 
статус «колоній». Представники колоніальних кіл намагалися забезпечити 
можливість для нормального розвитку: їх привертала ідея на ґрунті еконо
мічної самостійності здобути автономію -  хоча б на регіональному рівні -  
й права самоврядування.

До 1896 р. з 215422 душ населення (без урахування тих, які прожива
ли в самому місті) іреки становили 62214 чол. (28,9% від загальної кілько
сті), німці -  23366 (10,8%), євреї -  10488 (4,9%), болгари -  616 чол. (0,3%), 
інші народи -  360 чол. (0,2%) [12].

Неоднорідність у національному складі відзначалась також різномані
тністю конфесій. У 1897 році за даними статистичних матеріалів їх спів
відношення було таким: лютерани -  11,7 тис. осіб (4,6 % від населення по
віту, що складало 254056 осіб), іудеї -  10,7 тис. осіб (4,2 %), католики, ме
ноніти -  6 тис. осіб (2,4 %) [3, с.50].

Таким чином, до середини 60-х рр. XIX ст. завершився процес масо
вого заселення півдня Росії. До цього часу у значної частини населення 
сформувалися свої господарські традиції. Між етнічними групами встано
влювалися частіше за все економічні зв’язки. їх господарська спрямова
ність сформувалася у відповідності до психолого-етнічних особливостей. 
Протягом сторічного періоду зберігалася побутова ізоляція етнічних груп. 
Причин цьому було декілька: територіальна роз’єднаність, обмежені тор
говельні зв’язки, мовний і конфесійний бар’єр. Багато в чому ізоляція під
тримувалася штучно, що також було частиною урядового плану. Позначи
лась також нерівність етнічних груп перед законом: привілейоване стано
вище греків і менонитів.

Отже, за сто років сталися значні зміни у етнічному і соціальному 
складі жителів Маріупольщини. Зрушення сталися як у кількісному, так і в 
соціальному відношенні. Процес заселення цих земель відзначався нерів
номірним соціальним і економічним розвитком, нерівним правовим стату
сом різних етнічних меншин. Строкатий етнічний портрет Маріупольщини 
сприяв як господарському, так і економічному розвиткові регіону. Відбу
вався обмін досвідом у веденні господарства представниками різних етні
чних груп. Вони вчилися мирно співіснувати, зберігаючи, розвиваючи і 
збагачуючи кожен свою етнічну культуру.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ГРЕЦЬКИХ 
СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я

(ІІ-а  ПОЛ. X IX  СТ.)

З середини ХУШ століття в політиці Російської імперії з’являється 
намір знайти вихід до Чорного моря. Ці політичні плани отримали назву
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«грецький проект», який проголошував протегування російського уряду 
християнам, що знаходилися під гнобленням Оттоманської Порти. Геопо- 
літичним наслідком цієї політики стало входження Північного Приазов’я 
до складу Російської імперії після укладення Кючук-Кайнарджийського 
миру 1774 р.

Заселення нових територій стимулювалося економічними, стратегіч
ними, етнічними та демографічними причинами. Правовою основою полі
тики заселення Приазов’я став виданий 22 березня 1764 р. «План о раздаче 
в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению» [1]. Після 
видання цього документу почалося інтенсивне заселення Новоросії.

Хоча переселенці набували російського підданства, за ними закріплю
валася назва «іноземні колоністи», тому що вони відрізнялися від оточую
чого російського та українського населення мовою, релігією, побутом, а 
головне -  специфічними правами.

Особливу категорію населення, яку не завжди називали колоністами, 
але яка нічим не відрізнялася від них, становили маріупольські греки. Три
вале перебування в Криму наклало відбиток на їх мову, побут та звичаї. 
Саме вони і склали основну масу колоністів, які були розселені на землях 
Північного Приазов’я.

Ідея переселення християн з Криму в Російську імперію належала го
ловнокомандуючому російською армією на півдні генерал-фельдмаршалу 
П.Румянцеву-Задунайському. Її підтримала імператриця Катерина П, яка в 
наказі від 9 березня 1778 р. наміснику південних губерній князю Г. По- 
тьомкіну розвинула цілу програму організації переселення та влаштування 
християн в Азовській або Новоросійській губерніях [2]. Головним вико
навцем цієї ідеї було обрано командуючого російським корпусом у Криму 
генерал-поручика О.Суворова. Влітку та восени 1778 р. з Криму під його 
керівництвом були переселені греки, грузини та волохи, чисельність яких 
становила відповідно 18395 (з них 95 священиків), 219 та 161 чол. [3]. 
Всього пройшло 58 партій загальною кількістю ЗО 684 чоловік, з них не 
дійшли до місця 406 [4].

Коли була закінчена підготовка всіх документів, пов’язаних з пересе
ленням греків у Приазов’я, у Санкт-Петербурзі завершилося виготовлення 
для них Жалуваної грамоти, основою якої став наказ Катерини П від 21 
травня 1779 р. [5]. Грецьким переселенцям відводили землі узбережжя 
Азовського моря для рибних промислів без сплати державних податків, що 
було одним з найзначшпшх привілеїв, отриманих греками від російського 
уряду. Для створення поселень дозволялося обирати місця за бажанням 
самих греків. Кожному селу, незалежно від кількості жителів, дозволялося 
нарізати ділянки у 12 тис. десятин [6].

Приділяючи велике значення колонізації краю, уряд докладав великих 
зусиль для заселення рідконаселених та пустих земель Маріупольського 
грецького округу і постійно вимагав від Грецького суду заселення цих зе-
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мель греками, які походили з Греції, Туреччини та інших країн. У 1808 р. 
було ухвалене рішення вимагати від Грецького суду заселити край протя
гом наступних трьох років, а якщо по закінченні цього терміну вимоги 
уряду не будуть виконані, було наказано «...все лишние земли отобрать 
тогда на поселение других колоний» [7]. Оскільки ці вимоги не були вико
нані, в 1816 р. для розгляду' справи був створений спеціальний комітет [8]. 
Після тривалого розгляду урядом було ухвалене таке рішення: грецьким 
поселенцям відводилося по ЗО десятин землі на кожну ревізьку душу, 12 
тис. десятин для вигону та 6 тис. десятин берегової смуги для рибного 
промислу. Крім того, відводилося 150 тис. десятин для заселення іншими 
грецькими переселенцями, які ще прибудуть; інші землі поверталися до ка
зни [9]. Для практичного втілення в життя цього рішення була створена 
спеціальна комісія. За результатами її роботи всі «излишние» землі були 
роздані іншим переселенцям.

Однак греки не виконали умов закону про заселення ними пожалува- 
них земель у визначений термін, через що в подальшому у них виникли 
великі складності. Згідно з затвердженим 19 лютого 1824 р. положенням 
Комітету міністрів про землі Маріупольських греків, було вирішено відрі
зати близько 350 тис. десятин для існуючих 23 грецьких сіл та 150 тис. де
сятин для поселення протягом наступних 10 років грецьких родин, які ще 
прибудуть, по 30 десятин на душу. Незаселена протягом цього терміну зе
мля з 150 тис. десятин повинна була повернутися до казни [10].

В 1829 р. у Маріупольському грецькому окрузі виникло село Анадоль, 
до якого була відрізана згідно з законом необхідна кількість десятин. Після 
пільгового, терміну до села були причислені ще 56 душ «вышедших из-за 
границы греков», але ці переселенці залишилися без ділянок. У 1865 р. 
уповноважені від цих переселенців зверталися з проханням до губернської 
влади про наділення їх землею, яке було відхилено [11]. У 1868 р. сільська 
громада Анадоля уповноважила односельців Харлампія Мадіна, Миколая 
Яйлу та Миколая Куртоглу знов звернутися до влади з тим самим прохан
ням, про що свідчить уповноважений присуд від 1 травня 1868 р. [12].

Уповноважені подали прохання Новоросійському та Бесарабському 
генерал-губернатору, де зазначали, що згідно з розпорядженням російсько
го уряду греки переселилися до Анадоля в 1833 р. З Кримської Анадолії 
переселилося 108 душ, для яких і була виділена певна кількість землі. Але 
за розпорядженням міністра фінансів від 1833 р. з села Константинополя в 
Анадоль переселили ще 45 грецьких родин (124 особи), які недоотримали 
землі на 16 душ. Незважаючи на неодноразові клопотання, в яких греки 
спиралися на Жалувану грамоту 1779 р. та положення Комітету міністрів 
від 19 лютого 1824 р., необхідна кількість землі так і не була виділена, що 
ставило анадольців у досить скрутне становище: «...мы не только стесня
емся в хлебопашестве и скотоводстве, единственных источниках нашего 
благосостояния, но даже служим к обременению Анадольского общества,
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вынужденного уделять нам из отведенной им земли выгон для пастьбы 
нашего скота и часть хлебопахотной и сенокосной земли, хотя за извест
ную плату, для земледелия и сенокошения...» [13]. Враховуючи те, що їх 
прохання знов може бути відхилено, греки погоджувалися на переселення 
на інші вільні землі на тех же умовах і з тією ж кількістю десятин, «хотя 
это переселение должно будет на первых порах послужить нам разорени
ем, так как мы вынуждены будем оставить нынешние наши хозяйственные 
обзаведения и строиться вновь на новых участках» [14].

З подальшого листування з’ясувалося, що підчас переселення до Ана- 
доля селян з Константинополя повинні були відмежувати з константино
польської до анадольської дачі необхідні десятини землі, чого так і не від
булося . Але уряд суворо дотримувався ухваленого стосовно переселенців 
закону і прийняв таке рішення: «...по неимению означенными греками 
права на получение ЗО десятин надела из пространства в 150 000 десятин, 
определенного для поселения греков, прибывших из-за границы до 19 фев
раля 1834 года, поселенцы эти могут быть отнесены к числу безземельных, 
вследствие чего вместе с сим предписано Управляющему государствен
ными имуществами в Екатеринославской губернии, в виду необходимости 
дать этим людям, как сельским обывателям, земельный надел, войти в со
ображение о наделе этих греков из смежных с селением Анадолиею сво
бодных казенных земель, применительно к размеру, установленному в 
Александровском уезде для надела временнообязанных крестьян по 
Положению 19 февраля 1861 года, т.е. по 4 или по 4,5 десятин на душу...» 
[15]. В середині XIX ст. греки були вимушені звернутися до землеробства. 
Саме в цей час, наслідуючи приклад своїх сусідів (українців, росіян, нім
ців), греки здійснили перший розподіл землі згідно уставу на кожну реві
зьку душу. Від спільного використання степовими вигонами вони перейш
ли до общинного землеволодіння. Кожний, хто отримав свою ділянку, не 
відоіфемився від групи інших власників, а залишився підпорядкованим 
всім умовам подальшого існування та розростання общини. Зі збільшенням 
кількості числа членів общини з’явилася необхідність у перерозподілах 
землі, яких у греків було декілька. Прикладом такого способу землекорис
тування може бути село Керменчік. Громаді села належало 19,2 тис. деся
тин землі, крім церковної та незручної. З цієї кількості 2 тис. десятин були 
відрізані в запас і розподілені на ділянки у 250-300 десятин, які віддавали
ся в аренду з торгів. Уся інша земля розподілялася між чоловічім населен
ням однаковими ділянками [16].

В 1858 р. був проведений народний перепис. Тоді ж греки вдруге роз
ділили свою землю між 867 душами. В 1874 р. було складено списки для 
відбування загальної військової повинності і греки вирішили за необхідне 
знов переділити свою землю між 1 125 душами, як дорослими, так і непов
нолітніми. Кожний отримав по 15 десятин. Цей факт є уже цікавим, тому 
що інші народи, сусіди греків, завжди чекали нової ревізії та перерозподілу
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землі, а греки через відбування військової повинності зробили це самі, на
діливши землею навіть неповнолітніх.

На початку 70-х років XIX ст. через неврожаї греки виділили з оранки 
2 тис десятин для відпочинку у вигляді перелогу. Вся оранка була розді
лена за якістю та відстанню від села на 4 ділянки, тому кожний отримав 
свою ділянку не менше як у чотирьох місцях. На той час у Керменчику іс
нувало 410 дворів з населенням 1 125 ревізьких душ. З цього виходить, що 
у кожному дворі було у середньому 3 ревізькі душі, які користувалися ді
лянкою у 36 десятин орної землі з урахуванням садиби, сінокосної землі, 
крім вигону. Ці ділянки знаходилися у користуванні тих самих осіб понад 
десять років [17]. Користування орною землею було вільним, загальної пе
ріодичності посівів не простежувалося, заміна одних рослин на інші на по
лях залежала від бажання самих власників. У цей час у грецьких господар
ствах лише з’явилися перші спроби чергування рослин, але через те, що 
більша частина землі була зайнята ярими, правильного сівообігу ні на при
ватних ділянках, ні на спільних бути не могло [18].

Обробка землі та посівів відбувалася таким самим чином, як і в украї
нських господарствах, але поля греків виділялися особливою недбалістю. 
Багато землі займали межі між приватними ділянками, серед оброблених 
ланів залишалися клаптики незораної землі, які заросли степовими травами 
і вже не піддавалися обробці; оранка була дуже поганою, насіння погано 
прикривалося землею, з якої не прибиралося каміння. Незаоране насіння 
лежало майже на поверхні і приваблювало зграї гав. Отже, всюди поміча
лася відсутність любові до праці та уваги греків до землеробства [19]. Така 
неуважність до своєї землі та до свого господарства (за оцінками багатьох 
дослідників того часу) відповідала звичаям греків та способу життя, як ре
зультатам національного характеру, що склався під впливом умов життя в 
їх колишній батьківщині -  Криму. Розведення худоби, яким вони займали
ся практично всі, легко забезпечувало їх існування, тому греки так і не 
звикли до важкої фізичної праці.

Всю свою землю греки обробити самі були не в змозі і віддавали її в 
оренду вартістю від 1,5 до 3 руб. за десятину, або «з копни» -  за третину 
врожаю [20]. Навесні, коли у греків вже не вистачало продовольства, вони 
віддавали землю майже за безцінь. Селяни росіяни та українці навмисне 
чекали саме цього часу і отримували десятину землі за мішок картоплі та 
півкварти разом випитого вина, знаючи слабкість греків до пияцтва. Але й 
після цього греки лінилися вказати орендарям їх ділянку безпосередньо в 
полі, а лише називали прикмети. Орендарі, які дуже добре знали їх поля, 
виїжджаючи на роботи, намагалися вибрати собі кращі десятини під при
водом того, що вони не знають своїх ділянок, тому часто траплялися непо
розуміння між ними і тими греками, які самі обробляли свою землю. Та
кож дуже рідко греки перевіряли врожай, отриманий «з копни» і задоволь
нялися тим, що їм залишали або привозили орендарі.
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Звісно, що через такий спосіб життя та від такого господарювання ви
ходили погані результати. Незважаючи на те, що кожний двір мав до 50 
десятин, злидні царювали в грецьких селищах, багато хто з греків- 
переселенців не мав навіть чим обробити землю. Були між них і багаті лю
ди, але це багатство було отримане не завдяки землеробству, а завдяки 
розведенню худоби, торгівлі та промислам.

Отже, ми бачимо, що після багатьох років землеробської праці греки 
не досягли в ній особливих успіхів, але там, де було необхідним визначен
ня майнових відносин, вони виявили притаманну суто грекам кмітливість 
та комерційний склад мислення.

Таким чином, греки не виправдали сподівань російського уряду на шви
дке засвоєння земель Південної України, тому й були забуті обіцянки та при
вілеї, надані Жалуваною грамотою 1779 р. До того ж швидкі темпи розвитку 
сільського господарства, перехід до нових, капіталістичних, відносин, надан
ня переваги хліборобству як основній галузі, що сприяє розвитку внутрішньої 
та зовнішньої торгівлі, вимагали від уряду саме такого рішення. Через це від
дають перевагу не грецьким господарствам, орієнтованим всю першу поло
вину XIX ст. переважно на тваринництво, а починають заселяти край німця
ми, росіянами та українцями, які і зробили головний внесок у сільськогоспо
дарський розвиток Північного Приазовья у цей час.
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Темірова Н.Р. 
(м. Донецьк)

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ПОМІЩИКІВ ДОНЕЧЧИНИ 
(II ПОЛ. XIX -  поч. XX ст.)

У П половині XIX ст., незважаючи на достатньо інтенсивний процес 
формування промисловості, домінуюче місце в економіці краю, як і рані
ше, посідав аграрний сектор. Отже, процеси, які відбувалися тут, не менш 
важливі для розуміння особливостей історичного розвитку Донеччини. 
При цьому треба мати на увазі достатньо відчутний зворотній вплив про
мисловості на зрушення в сільському господарстві. Складовою аграрного 
сектору виступали поміщицькі господарства, частина яких послужила ос
новою для розвитку сільськогосподарського підприємництва.

В загальних обрисах становище поміщицького господарства в П поло
вині XIX -  на початку XX ст. висвітлено в науковій літературі. Що стосу
ється поміщицького господарства на території сучасної Донецької області, 
то тут ми зустрічаємо поодинокі відомості в роботах узагальнюючого пла
ну [1]. Дослідити поставлену проблему дозволяють різноманітні джерела: 
офіційна та земська статистика, описи окремих маєтків, документи Дво
рянського банку.

В 1905 р. поміщицьке землеволодіння в Бахмутському повіті станови
ло 71,6% приватної землі, в Маріупольському -  34,4% [2, с. 16,18]. Така 
помітна різниця пояснюється особливостями заселення територій названих 
повітів. У Маріупольському повіті велику роль відігравало землеволодіння

13



Історія України

іноземних переселенців, державних селян, колишніх козаків. Поміщицьке 
землеволодіння тут було не настільки масштабним, як, наприклад, на Пра
вобережжі -  тут переважали середні поміщицькі господарства. В цілому в 
названих повітах поміщицьке землеволодіння в 1905 р. складало 353,4 тис. 
дес. Сільськогосподарський перепис 1917 р. показав його скорочення до 
192,8 тис. дес. (на 45,4%) [2, с. 16,18; 3, с. 28-33, 130-133]. Це загальна тен
денція, характерна для поміщицького землеволодіння Росії початку XX ст. 
Розглянемо організацію виробництва в поміщицьких маєтках Донеччини.

В маєтку К.І.Карпова (Бахмутський повіт) площею 1,7 тис. дес. госпо
дарство велося шляхом віддачі в оренду: 152 дес. -  в довгострокову орен
ду, решта -  роздавалась під посів з долі врожаю (2/5 -  власнику) і під ви
пас худоби. Прибуток формувався з надходжень орендних платежів, від 
організації господарства за власний кошт господаря. В іншому маєтку ро
дини Карпових -  с. Трудовому площею 1,9 тис. дес. прибутковими були 
хліборобство, продаж сіна, оренда землі, а також промислові заклади: па
ровий млин, цегельний завод, каменоломня, оптове сховище спирту' [5, 
арк.5; 6, арк. 4, 29]. Маєток графині О.Гейден обіймав 2,9 тис. дес., з яких 
1,3 тис. займала рілля. До 1892 р. господарство велося за рахунок власни
ка, після чого віддано в оренду. В маєтку утримувалась робоча худоба (80 
волів, 12 коней) та набір реманенту й сільськогосподарської техніки. При
буток надходив від хліборобства частково за кошти власниці, частково -  з 
віддачі землі під скогацину. В маєтку працював паровий вітряк. Господар
ством керувала адміністрація, яка складалася з управителя, отамана, ключ
ника, конторника, вівчаря, сторожа В господарстві культивувалися тради
ційні зернові культури: жито, пшениця, ячмінь, овес, просо. Врожайність в 
даному господарстві була нижчою від пересічної: жита -  15, яра пшениця -  
50, ячмінь -  43, овес -  34. Порівняння з середніми показниками врожайно
сті в регіоні показує, що в розглядуваному' маєтку цей покажчик був ниж
чим (таблиця 1). Через гостру потребу в землі навколишніх селян широко 
практикувалась роздача землі як здольно, так і за відробітки, і за гроші. 
Система землеробства -  перелогова. Добрива не застосовувались. В маєтку 
працювали три строкових робітники й до 40 строкових. Збирання врожаю в 
основному' здійснювалося за віддачу близько 400 дес. під ріллю. 36 тис. 
пудів сіна застосовувались для відгодівлі овець. Проте кількість їх змен
шилася, внаслідок знизилась і прибутковість галузі. Чистий прибуток у 
1891 р. склав 11509 руб. [7, арк. 6-85 ].

Один з найбільших маєтків -  «Благодатний» -  належав
О.В.Михалкову. Його площа становила 8 тис. дес. Д.І.Орлов у межах Тага
нрозького округу володів маєтком «Олексієве-Орловським» площею на 5 
тис. дес. Маєток А.О.Бантиша «Прелесне» (Ізюмський повіт) обіймав 3,9 
тис. дес. Перший складався з головної економії та чотирьох хуторів. В усіх 
трьох маєтках переважну більшість землі займала рілля -  відповідно 6,8 
тис. дес. (84,6%), 4300 дес. (86%) та 2,8 тис. дес. (70,1%). У перших двох
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маєтках господарством керував управляючий, Бантиш сам займався госпо
дарськими справами. У двох маєтках панувала перелогова система госпо
дарства, у третьому застосовувались раціональні сівозміни: 2-, 3-, 7-, 9- 
пілля. В Олексієво-Орловському господарстві 2,8 тис. дес. (65,1%) ріллі 
перебувало в оренді. Вирощували зернові, масляні рослини. Щорічно у 
продаж надходили тисячі пудів насіння названих культур.

Таблиця 1 [4, арк. 13 ]
Збір хлібів у 1915 р. (тис. пудів)

Культури Вироб
ники

Бахмутсь- 
кий повіт

Маріупольсь
кий повіт

Жито селяни 349,4 531,9
поміщики 385,9 151,6

Пшениця селяни 7820,0 7041,7
поміщики 2118,9 454,7

Ячмінь селяни 6240,7 11552,1
поміщики 789,9 432,6

Кукурудза селяни 1413,8 923,6
поміщики 147,5 68,6

Овес селяни 556,3 379,7
поміщики 314,2 86,1

Таблиця 2 [8. -  С. 166,173]
Пересічна врожайність за 1901-1910 рр. (пудів з дес.)

Повіти
Озиме жиго Ярова пшениця Овес

помі
щицькі

селян
ські

помі
щицькі

селян
ські

помі
щицькі

селян
ські

Бахмутський 59,5 40,7 60,4 49,0 63,7 48,9
Маріупольський 48,1 36,9 51,1 44,9 57,9 51,9
Слов’яносербсь-
кий

41,8 31,0 43,8 31,1 46,7 31,1

Ізюмський 62,7 45,8 63,4 50,9 64,8 49,8
Достатньо широко було представлене тваринництво. У «Благодатному» 

сінокіс та вигін обіймали 920 дес., у «Прелесному» -  480 дес. -  переліг і вигін 
^  377 дес. -  луки. Розводили коней, маток яких нараховувалося близько 100. 
Напівкровні верхові й рисисті та чистокровні першерони продавалися по 250- 
350 крб. Корів було близько 70, у продаж також надходили бички, корови. 
Молочна продукція реалізувалася у Таганрозі. У «Прелесному» тваринницт-
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во було представлене кінним заводом чистокровних англійських скакунів, ві
вчарством на 5000 голів, молочною худобою на 13 корів.

В маєтку Орлова на 40 дес. велося промислове городництво, продук
ція якого надходила на ринок. В обох господарствах працювали невеликі 
переробні підприємства: в «Благодатному» -  маслоробний, цегельний за
води, паровий вітряк і лісопильня в Олексієво-Орловському -  водяний віт
ряк і майстерні для ремонту техніки й реманенту; в «Прелесному» -  цегля
ний завод, який виробляв до 400 тис. цеглин на рік. Олексієво-Орловський 
вітряк щороку переробляв понад 10 тис. економічного та до 30 тис. пудів 
селянського зерна, Прелеснянський -  до 8 тис. пудів зерна на рік Великий 
успіх в маєтку Бантиша мало лісорозведення на 108 дес., у Орлова -  на 50 
дес. Тут же займалися ще й бджільництвом (12 вуликів). Господарство Ор
лова продавало поросят, посадковий садовий та лісовий матеріал [9, с.153- 
156,362-363].

У чотирьох господарствах з тих, що розглядаються, застосовувалася 
оренда. Так, маєток «Марусине» Г.Г.Єлісєєва (Бахмутський повіт) площею 
2,3 тис. дес. керувався управителем. 150 дес. землі віддавалися в оренду 
селянам за збирання врожаю, в оренді перебували і 32 дес. огороду (7,8%). 
Запроваджені 4-пільна та «вільна» сівозміни. По схилах балок поширене 
травосіяння. Із зернових культур надавалася перевага озимому житу, на
сіння якого надходило у продаж. Але провідну галузь цього господарство 
становило конярство. На території маєтку розташовувався відомий в окрузі 
Гаврилівський кінний завод, який нараховував 260 голів тварин. Цій же га
лузі підпорядковувалося й зерноводство [10, с. 128-129].

В маєтку «Дружківка» (Бахмутський повіт) О.О.Ьмайлова з 1,8 тис. 
дес. 850 (46,1%) здавалося в оренду. Господарство організовувалося безпо
середньо власником. Застосовувався вільний сівообмін. Вирощувалася 
озима пшениця, овес, ячмінь, сорго, люцерна. Під останню культуру відво
дилося 600 дес. Щорічно продавалося до 1000 пуд. її. В маєтку мався набір 
знарядь праці та робоча худоба [10, с. 316].

Маєток «Іванівський» ІЛ.Шидловського (Бахмутський повіт) займав 
3,6 тис. дес., з яких 2 тис. дес.(55,7%) здавалося в оренду. На решті землі 
управителем велося господарство за рахунок власника. Причому, госпо
дарство достатньо інтенсивне. Домінувало землеробство. Запроваджені 
були раціональні сівозміни: 3- та 6-пільна. В маєтку в наявності реманент 
(плуги, сівалки, борони, парова молотарка та інші). Важливу галузь стано
вило тваринництво. Зокрема, розводили рисистих коней, вівці, свиней. 
Продукцію тваринництва, зокрема, масло продавали в Харкові. Представ
лене було також птахівництво. На 5 дес. розмістився сад. 12 дес. займав 
ліс. Дане господарство відносилось до так званих «зразкових», адже окремі 
його галузі, зокрема молочне господарство, птахівництво, голландська ху
доба, а також насіння хлібів були премійовані на сільськогосподарських 
виставках [10, с.317]. В даному регіоні дуже поширеною була оренда за
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відробітку Таким шляхом частково вирішувалася проблема забезпечення 
господарств робочими руками. Водночас слід мати на увазі, що прибиран
ня врожаю здійснювалося із застосуванням поміщицького реманенту, тоб
то йдеться про відробітки П типу.

Маєток «Майорський» Л.І.Немчинович (Маріупольський повіт) вівся 
власником за допомогою управляючого. Площа ріллі становила 1,7 тис. 
дес. Практикувалося трипілля, травосіяння не використовувалося. Розво
дили велику рогату худобу. Приплід продавався по 50-75 крб. На території 
маєтку діяв винокурний завод, який переробляв власну і покупну продук
цію [9, с. 139].

Маєток «Торецький» (Бахмутський повіт) належав І.Я.Судерману. Го
сподарство власник вів особисто. З 1,3 тис. дес. 600 становила рілля. За
стосовувалося трипілля, вносилися в грунт добрива. Вирощувалися пше
ниця, жито, овес, ячмінь. Насіння цих культур надходило у продаж. На те
риторії маєтку розташувався кінний завод, який спеціалізувався на розве
денні арденської породи. Лоша продавалися у дворічному віці по 225-250 
крб. Продавали і племінних бичків по 200-250 крб. Було 54 корови. Моло
чні продукти реалізовувалися на місці. У маєтку був також сад (12 дес.), 
невеликий виноградник. Розташовувався на території мастку, але не нале
жав власникові акціонерний паровий завод вогнетривких виробів. Діяли 
також майстерні для внутрішніх потреб [9, с. 129].

Дані «Кратких справочных сведений о некоторых русских хозяйст
вах» і «Справочные сведений о некоторых русских хозяйствах» на прикла
ді кількох маєтків надають можливість простежити зрушення у поміщиць
кому господарстві регіону протягом 1897-1916 рр.

У маєтку А.Ю.Рафальського (Бахмутський повіт) площа в 1,6 тис. дес. 
залишилася незмінною, але за 1901-1916 рр. змінилася система сівообігу: з 
перелогової на 9-пільну. Розширилася площа ріллі (з 300 до 1320 дес.). Збі
льшилися масштаби оренди: з 450 до 600 дес. Вирощувалися озиме жито, 
яра пшениця, овес, ячмінь, просо. Розводили вівці. Слід відзначити, що по
голів’я тварин скоротилося: волів -  з 130 до 80, вівці -  з 1500 до 200. Оче
видно, це пояснюється переорієнтацією господарства на зерноводство. А 
разом із скороченням поголів’я тварин зменшилась площа вигону -  з 450 
до 200 дес. Правда, почали розводити свиней, а також зайнялись птахівни
цтвом. Не згадується під 1916 р. про бджільництво, хоча раніше нарахову
валося 120 вуликів. Розширилося садівництво (з 14 до 60 дес.). В маєтку -  
розсадник дерев. Привиті дерева продавалися по 20-50 коп. за штуку. В не
великих розмірах в 1916 р. представлено виноробство. Займалися на 16 
Дес. лісоводством. Саджанці продавалися. У ставках розводили рибу [9, с. 
!27; 10, с.315].

У східній частині сучасної Донеччини поміщики також розробляли 
корисні копалини. Найвідомішою є діяльність великих землевласників Іло- 
вайськи*. їТцин з  маєтків Миколи Григоровича, а пізніше Івана Григорови
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ча Іловайського займав 4118 дес., з яких 3985 дес. становила рілля, 70 дес. 
перебували під садибою й лісом, на 63 дес. було організоване добування 
каменю, який продавався по 1 крб. за сажень. «Маєток оснащений великою 
кількістю реманенту й різної худоби як то: робочих волів 114; коней 52; 
табунних коней 153; гулевої рогатої худоби 224; і овець іспанської породи 
4403; дві парових молотарки... Система хліборобства переложна. Під по
верхнею Григорівки залягає кам’яне вугілля й на кордоні маєтку на ділян
ці, яка орендується Військом (по V* копійки з виробленого пуда вугілля) 
здійснюється добування вугілля, крім того є поклади залізної руди, до роз
відки якої приступили в теперішній час», -  такий опис господарства даний 
оціночною комісією Харківського земельного банку, куди власник збирав
ся закласти маєток [11, арк. 8 -  8,зв. ].

Отже, частина поміщицьких господарств еволюціонувала в напрямку 
підвищення підприємницького рівня. Все сказане вище дозволяє дійти на
ступних висновків. Відносно невеликі розміри поміщицького землеволо
діння на території сучасної Донецької області у порівнянні з іншими регіо
нами України пояснюються пізнім формуванням його, наприкінці ХУШ ст. 
Поміщицькі господарства спеціалізувалися на зерноводстві. На це вказу
ють значні площі, відведені під ріллю. Воно мало промисловий характер і 
залишалося основною статтею прибутку. Наступною важливою галуззю 
було тваринництво. В маєтках також представлені переробні підприємства, 
розраховані на задоволення потреб власника маєтку та навколишніх селян. 
Частина поміщиків запобігала до здачі землі в оренду, що, однак, не озна
чало повного згортання господарства за рахунок власника. Напроти, в має
тках, котрі нами розглянуті, інтенсивно розвивалося підприємницьке гос
подарство. Частина землевласників з огляду на багатство корисними копа
линами донецької землі розвивали промислове підприємництво. Керівниц
тво розглянутими маєтками здійснювали їхні власники чи управителі.
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ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ У ЗАЛІЗОРУДНІЙ ТА МАРГАНЦЕВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ 

(II под. XIX ст.)

Для розвитку металургійної галузі необхідне утворення потужної гір
ничодобувної галузі, насамперед, залізорудної та марганцевої. Становлен
ня залізорудної та марганцевої промисловості Донецько-Криворізького ба
сейну безпосередньо пов’язане з використанням іноземного капіталу. Під
твердженням цього є слова М.Туган-Барановського: «Надходження інозе
мних капіталів та іноземної заповзятливості є могутнім стимулом промис
лового розвитку останнього часу... Без допомоги іноземного капіталу кри
ворізьким рудам ще довго прийшлось би перебувати в спокої під чорнозе
мними полями Придніпровського краю» [1, с. 299-301].

Спеціальної розвідки, яка б досліджувала іноземний капітал регіону в 
цих галузях гірничодобувної промисловості даного періоду, в історіографії 
немає. Існують монографії В.С.Зіва, П.В.Оля, І.В.Фолюшевського,
О.Г.Донгарова і колективна праця російських та іноземних авторів, в яких 
є розділи або параграфи, присвячені іноземному капіталу в залізорудній і 
марганцевій промисловості Донецько-Криворізького басейну [2-6].

Донецький залізорудний басейн охоплював Бахмутський, Маріуполь
ський, Слов’яносербський повіти Катеринославської та Ізюмський і Старо- 
більський повіти Харківської губерній. Поклади залізної руди в Донецько
му басейні були незначними та невисокої якості, що не вирішувало про
блеми сировинної бази для металургії регіону [7, с. 250-253; 8, с.71-73]. 
Криворізький залізорудний район обмежувався Херсонським, Олександ- 
рівським повітами Херсонської, Верхньодніпровським повітом Катеринос
лавської та Бердянським повітом Таврійської губерній.

Першим у галузі іноземним підприємством стало утворене в 1880 р. 
французьке «Акціонерне товариство Криворізьких залізних руд» з основ
ним капіталом у 5 млн. фр. [9, с.50]. З 1881 р. товариство приступає до роз
робки залізної руди. На 1899 р. йому належали сім залізорудних рудників у
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Криворізькому басейні: Саксаганська, Руднєвська, Тарапакі, Інгулецька, 
Добровольська та розташовані у районі р. Жовтої, на пластах Червоної Ба
лки, де працювало 850 робітників, що видобули 25,5 млн пуд руди [8, 
с.72]. Підприємство отримало в 1900 р. прибуток у 673646 фр., дивіденд 
склав 12%; основний капітал нараховував 5 млн. фр., резервний -  550536 
фр., оборотний -  600000 фр. [10, с. 84-85].

Наступним іноземним підприємством було також французьке акціо
нерне товариство «Дубова Балка», засноване 21 жовтня 1892 р. для розро
бки залізорудних покладів у Верхньодніпровському повіті Катеринослав
ської губернії. Основний капітал підприємства складав 2500000 фр., розді
лений на 5000 акцій по 500 фр. [11, ф.23, оп.24, спр.134, арк.1-4]. Офіційна 
позиція що до дозволу діяльності залізорудного товариства «Дубова Бал
ка» була позитивною: «будь-яке збільшення продуктивності вже діючих 
гірничопромислових підприємств, особливо виникнення нових, є найбільш 
бажаним». Міністр державного майна наголошував далі на небажанні віт
чизняних підприємців розробляти цю галузь промисловості та робив ви
сновок, що «за таких обставин заборона іноземним гірничопромисловим 
компаніям спрямувати свою діяльність у Росію й використовувати з цією 
метою рудоносні земельні ділянки було б заходом надзвичайно шкідливим 
і не може бути виправдана бажанням зберегти наші надра за вітчизняними 
гірничопромисловцями. Для останніх залишається ще широке поле діяль
ності в усіх частинах Імперії і в тому числі на Півдні Росії, де розробка 
надр землі тільки ще починається» [11, ф.23, оп.24, спр.134, арк.24 зв.]. 
Підприємству на 1898 р. належало чотири рудники , де працювало 897 ро
бітників, на яких видобуто 21321434 пуд. сировини на загальну суму 
852857 крб. Повіреним товариства став французький громадянин 
Е.К.Пастер [7, с.250; 11 ,ф.23, оп.24, спр.134, арк.27]. В 1899 р. товариство 
отримало прибуток 558271 фр., дивіденд видано по 75 фр. на акцію, що 
складав 15%; основний капітал нараховував 2,5 млн. фр., запасний-56357 
фр., надзвичайний -  125000 фр. [12, с.1774-1775].

У другій половині 90-х років гірничодобувні галузі Донецько- 
Криворізького басейну охопила «рудна лихоманка». З цього часу невпинно 
виникають товариства й розробляються нові рудники. Першими в період 
піднесення галузі стають бельгійські компанії. У січні 1898 р. було засно
ване бельгійське товариство «Рахманівка-Кривий Ріг» із основним капіта
лом 1687542 фр. Директором товариства в м. Кривий Ріг став ІЛ.Друе [13, 
с.42; 8, с.62]. Товариству через рік належали рудники Саксаганської групи: 
Рахманівська, Червона Балка, на яких працювало 281 робітників, що видо
були 7,2 млн. пуд. руди загальною сумою 1152300 крб. [9, с.76]. Підприєм
ство мало на другий рік своєї діяльності основний капітал 2250000 крб., 
прибуток складав 98711 крб., отримано дивідендів 3,5% [14, с.59].

У жовтні 1899 р. французьке Генеральне товариство «Омніум» засну
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вало в Бельгії гірничопромислове підприємство «Жовта Ріка ( Кривий Ріг)» 
із основним капіталом 6 млн.фр. Товариству належали залізорудні копаль
ні у Верхньодніпровському’ повіті Катеринославської губернії. За викорис
тання 1425 дес. землі сіл Веселої Іванівки, Хрисанівки, Деркачівки і в по- 
містях М.С.Кулінської та Н.А.Сухіно, терміном від 20 до 26 років випла
чено 3 млн. фр. готівкою і 20.000 акцій по 100 фр. [15, с.2130]. Наступного 
року підприємством видобуто 5841477 пуд. руди, отримано прибуток 
88400 крб. Управителем був К.В Размариця в м. Веселі Терни [6, с.62; 16, 
с.1709]. Французьке товариство «Омніум» використовувало компанію 
«Жовта Ріка» для здійснення у досліджуваному регіоні дій сумнівного фі
нансового характеру [6, с. 166].

У розробку родовищ залізної руди включалися нові компанії, в тему числі 
й суто металургійні. Це надавало їм можливість стати багатогалузевими підпри
ємствами, що об’єднували в собі виробництва від видобування сировини до її 
переробки. Наприкінці XIX сг. залізними рудниками в регіоні володіли 19 мета
лургійних товариств, що були утворені в результаті залучення іноземного капі
талу. З групи металургійних підприємств виокремлюються за своєю потужніс
тю англійське «Новоросійське товариство» (17,8 млн. пуд.), бельгійське «Пів
денно-Російське Дніпровське металургійне товариство» (25,4 млн. пуд. видобу
тої залізної руди за 1899/1900 р.) [9, с.76-77,81].

Труднощі забезпечення сировиною металургійних заводів Царства 
Польського спонукало приступити до перенесення видобування руди в 
Донецько-Криворізькому басейні. Першим було «Товариство Островець- 
ких чавуноливарних і залізовиробних заводів», в якому сума французької 
частки складала 3 млн. крб. із 6 млн. крб. основного капіталу. Підприємст
во володіло трьома копальнями, на яких в 1900 р. видобули 3145272 пуд. 
руди [3, с.13; 8, с.67-68].

Дослідження історії іноземного капіталу в залізорудній галузі регіону 
свідчить, що побоювання стосовно однобічного розвитку промисловості, 
зокрема тільки вивіз сировини, не підтвердились. Матеріали свідчать, що 
іноземні підприємства задовольняли, насамперед, потреби металургії ба
сейну’, а тільки потім потреби світового ринку. На 1900 р. у Донецько- 
Криворізькому басейні було видобуто 168495578 пуд. залізної руди, а екс
порт складав менше 1% за рік, або 0,8 млн. пуд [9, с.167]. В 1900 р. на час
тку підприємств з іноземним капіталом припадало 66% (110,9 млрд. пуд.) 
видобутої залізної руди в басейні [8, с.61-72].

На території Донецько-Криворізького басейну в 1900 р. діяло 38 фірм 
у залізорудному виробництві, з яких 23 були іноземними. З останніх тільки 
4 підприємства мали спеціалізоване залізорудне виробництво. Три францу- 
зьких становили виняток (з 1892 р. «Акціонерне товариство Криворізьких 
залізних руд» налагодило металургійне виробництво, що ускладнює назва- 
ти величину капіталу, задіяного в галузі) з основним капіталом 5062500
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крб., запасним -227584 крб., обіговим -  225000 крб., надзвичайним -  46875 
крб., одне бельгійське підприємство мало 2250000 крб. Загальна сума іно
земних інвестицій складала 7312500 крб. основного капіталу’, 227584 крб. 
запасного, 225000 крб. обігового, 46875 крб. надзвичайного.

Нікопольський марганцевий басейн охоплював межі Катеринославсь
кого повіту Катеринославської губернії, Херсонського повіту Херсонської, 
Мелітопольського і Бердянського повітів Таврійської губерній.

Однією із перших іноземних компаній, яка розпочала видобуток мар
ганцевої руди стало «Гірничопромислове товариство Друцьк- 
Жолтинське». Компанія була організована в 1898 р. у Бельгії з основним 
капіталом 4350000 фр. До складу підприємства входило два рудники та 
будувались нові в Катеринославському повіті Катеринославської губернії 
[17, с.376-377].

Іншим підприємством, що зосередило свою діяльність в цій галузі, 
було бельгійське «Гірниче анонімне товариство «Миколаївка», розташова
не на 152 дес. землі сіл Миколаївка №1 та Миколаївка №2 Анастасіївської 
волості Катеринославського повіту Катеринославської губернії. Утворена 
1900 р. компанія мала основний капітал 5 млн. фр., який складався з 50000 
акцій по 100 фр., крім того, встановлено 50 тис. засновницьких паїв без ви
значення вартості [15, с.2063].

Найбільший внесок у розвиток марганцевої галузі зробили металур
гійні товариства, що поєднували видобування цього виду сировини і спо
живання її до 95% видобутку. В 1887 р. бельгійським товариством Коке- 
ріль, Лільпоп-Рау було засноване «Південно-Російське Дніпровське мета
лургійне товариство» з основним капіталом 5 млн. крб.[11, ф.23, оп.24, 
спр.42, арк.1-4 зв.]. У 1891 р. компанія заклала Городшцевський марганце
вий рудник, що незабаром перетворився на найбільший у галузі -  з потуж
ністю 77231,7 т. марганцю (1897 р.) [18, с.77].

Північно-американське «Нікополь-Маріупольське металургійне това
риство» в своїх уставних документах затверджує, що воно відкриває діяль
ність у сфері видобутку марганцевої руди на землях помість Його Імпера
торської Величності Великого князя Михайла Миколайовича і графині 
д’Уссо, що розташовані в Катеринославській губернії. У квітні 1896 р. під
приємство орендувало Покровський марганцевий рудник, на якому було 
видобуто 43514,31 труди [11, ф.23, оп.24, спр.332, арк.1,48; 18, с.77].

Слід підкреслити, що з 1898 р. в Нікопольському басейні починається 
збагачення марганцевої руди, при якому на один пуд потрібно три пуди за- 
бойної руди. В 1898 р. в Російській державі було видобуто 20102322 пуд. 
марганцевої руди, збагаченої руди в Катеринославській губернії -  3640475 
пуд, в Кутаїській -16065604 пуд. незбагаченої руди. Продовжуючи аналіз 
підрахунків, зазначимо, що в Катеринославській губернії було видобуто 
10921425 пуд. незбагаченої руди, що збільшує частку українського басей
ну в масштабах країни до 54%, але більшу вартість має збагачена руда. За
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в дяки трьом бельгійським та одному північно-американському товарист
вам, що зосередили на чотирьох рудниках майже весь видобуток марган
цевої руди регіону, Російська держава посіла перше місце в світі за її видо
бутком [7, с.ХХХЇЇ-ХХХШ].

Ще однією особливістю було те, що марганцева руда Нікопольського ба
сейну використовувалася металургійними заводами регіону та країни (експорт 
становив близько 25% всього видобутку). На 1900 р. у басейні видобули 
90217,62 т марганцевої руди, а експортували -  21444 Д4 т. [18, с.41-44].

Суми двох бельгійських компаній, що займались суто марганцеворуд
ною діяльністю, становили 3506250 крб., а загальну величину іноземних 
надходжень у промисловість установити досить проблематично тому, що 
вони були багатогалузеві («Південно-Російське Дніпровське металургійне 
товариство» і «Нікополь-Маріупольське металургійне товариство»).

Таким чином, франко-бельгійські та північноамериканські надхо
дження сприяли становленню залізорудної та марганцевої галузі Донець
ко-Криворізького басейну, що надало можливості створити сировинну базу 
для подальшого розвитку металургії.
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Щербініна О.В. 
(м. Донецьк)

ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМЦІВ В 
ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ (1861-1914)

Економічна політика Російської держави в останній третині XIX -  
початку XX ст. була спрямована на стимулювання росту вітчизняної 
промисловості, на залучення іноземних капіталів в економіку країни. 
Необхідність цього була обумовлена слабким розвитком внутрішнього 
ринку, нестачею власних капіталів, а також їх слабкою підприємницькою 
активністю. Завдякі цьому у побудови металургійної та вугільної бази в 
Донбасі та Придніпров’ї велику роль зіграли іноземні капітали.

Питання формування та діяльності буржуазії в Україні на прикінці 
XIX -  початку XX ст. стали привертати увагу дослідників в 90-ті рр. У 
попередні роки, як відомо, у центрі уваги був робітничий клас, його 
боротьба і досягнення в соціальній сфері. Все це приводило до однобокого 
висвітлення дійсності того періоду. Тільки різнобічне вивчення всіх 
чинників здатне показати усі плюси і мінуси від діяльності як іноземної, 
так і вітчизняної буржуазії.

В сучасний період важливим напрямком дослідження проблеми стало по
глиблене вивчення формування буржуазії. Український вчений В.В.Крутиков 
у монографії «Буржуазія України та економічна політика царизму в порефор- 
мений період» [1] вперше наводить біографічні дані ряду іноземних підприєм
ців гірничопромисловців. Ця тема представлена також у монографіях
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А.НБоханова, де подається поширений перелік ділової еліти Росії, в тому чис
лі іноземних підприємців [2]. У роботі розглядаються питання, які торкаються 
принципів комплектування і основних соціально-економічних параметрів 
управлінського контингенту акціонерних компаній. Не можна обійти увагою і 
колективну монографію «Предпринимательство и предприниматели России от 
истоков до начала XX века» [3], що вийшла в 1997 р. і характеризує іноземні 
інвестиції в російську промисловість. У книзі висвітлюється вплив іноземного 
капіталу на розвиток російської економіки, показується його переплетення і 
зрощення з вітчизняним капіталом.

Розвиток крупної індустріальної бази на Південному Сході України 
привел до появи тут іноземної буржуазії. Крупна буржуазія у вугільній і 
металургійній промисловості регіону формувалася з досить різнорідних 
елементів. Але якщо серед власників шахт можна було зустріти поміщиків 
(ІГ.Іловайський, В.П.Рутченко, ПО.Карпов), великих дипгів-кутцв (А.К.Ал- 
чевський, С.С.Поляков), гірничих інженерів (ДС.Авдаков, ШіГорлів), селян, 
що розбагатіли (І.Я.Древицький), вихідців із донських козаків (С.Н.Кошкін) 
[4], то характерною рисою створення металургійних підприємств була колек
тивно-капіталістична форма. Не можна не відзначити, що в кам’яновугільній 
післяреформенній промисловості також переважали асоційовані структури У 
зв’язку з такими особливостями розвитку важкої індустрії Південно-Східної 
України в цілому і регіону зокрема, вищий прошарок буржуазії тут був 
нерозривно пов’язаний із вищим типом асоціації капіталу -  акціонерною 
компанією. Значна частина підприємств у цих галузях промисловості була 
утворена з більшою або меншою часткою іноземної участі -  14 металургійних 
і 29 кам’яновугільних. Група капіталістів, причетна до діяльності акціонерних 
компаній, включала верхівку буржуазії регіону. Основна частина підприємців 
була росіянами й іноземцями [5], але до початку XX ст. намічається процес 
формування в їх середовищі національної української буржуазії (яка в 
основному переважала в цукровій і текстильній промисловості) [6].

Завдяки такому процесу значний вплив одержує верхівка керуючих 
акціонерними підприємствами, яка складалася з директорів, членів правлінь, 
рад акціонерних товариств, директорів промислових підприємств та ін.

Загальна картина основних етапів і джерел формування гірничопро
мислової буржуазії України була досліджувана Т.І.Лазанською. Її кількість 
за майже три десятиліття (з 1872 по 1900 рр.) виросла в чотири рази з 79 до 
316 чол. У цей період відбувається поступовий процес зміни в структурі 
вуглепромисловців. Зменшується кількість поміщиків, козаків, селян, що 
займаються цим родом діяльності, а з 90-х рр. XIX ст. збільшується 
кількість великих акціонерних компаній. Саме в цій асоційованій формі 
відбувається приток іноземних підприємців, у якому переважали 
представники франко-бельгійських фінансових груп.

На території Росії до початку XX ст. А.Н.Боханову вдалося виявити 312 
підприємців -  іноземних підданих, залучених до різноманітних сфер діяль
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ності. Серед іноземців найбільша кількість приходилася на німецьких підда
них (25 %), потім йшли французи (22 %), англійці (15 %), бельгійці (14 %) і 
невеличке число підданих Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Греції, Швеції, 
Данії, Італії і США [7]. Проте, у регіоні, складається дещо інша картина.

Таблиця № 1. Підданство осіб, що складали верхівку кам’яновугільних і 
металургійних підприємств Донбасу і Придніпров’я в 1914 р. [8]

Підданство абс. %
Російське 50 58,8
Французьке 18 21,1
Бельгійське 11 12,9
Німецьке 4 4,8
Нідерландське 1 1,2
Англійське 1 1,2
Всього 85 100

На підставі таблиці, видно, що основна маса представників гірничо
промислової буржуазії (58,8 %) мала російське підданство. Проте інозем
ний загін був також значним у кількісному а, також якісному відношенні 
41,2 % (35 чол.). В складі іноземної буржуазії простежується перевага 
французьких (22,1 %) і бельгійських (12,9 %) підданих, але є й громадяне 
Нідерландів, Великобританії, Німеччини. Настільки різнорідний склад 
іноземної буржуазії регіону був обумовлений специфікою гірничого і 
гірничозаводського виробництва, яке могло діяти, розвиватися і приносити 
більші прибутки тільки на основі сукупного досвіду промисловців.

Для керування заводами і шахтами, що належали даним товариствам, 
призначалися спеціальні керуючі або директори-розпорядники. Ці особи 
мали великі права розпорядження на місцях і в зв’язку з віддаленностю 
правлінь, користувалися необмеженими можливостями для реалізації своїх 
планів. У акціонерних товариствах менеджери вищої керівної ланки 
нерідко були одночасно і власниками частини їх майна.

Найбільш яскравим у цьому відношенні являється приклад керуючого 
Юзівським заводом (НРО) -  Джона Юза (Хьюза), що був техніком 
Мільвельського заводу в Лондоні. Йому вдалося з часом стати одним із 
власників основного пакету акцій підприємства, а його діти до 1888 р. 
займали відповідальні посади на заводі [9]. У 1903 р. всі Юзи через 
некомпетентність були змушені залишити завод, на їх місце прибув новий 
англійський керуючий Л.І.Андерсон. У 1910 р. його замінив російський 
інженер А.А.Свіцин. Для гірничих галузей промисловості прослідкову- 
ються дві тенденції в призначенні керуючих підприємствами. По-перше, 
добір висококваліфікованих кадрів (в основному усі вони -  гірничі 
інженери), а по-друге, характерна заміна іноземних громадян російськими 
на цих посадах і навпаки. Все це свідчить про прагнення удосконалити
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систему управління підприємством, підбирати висококваліфіковані кадри, 
використовувати як закордонний, так і російський досвід.

У Донецько-Придніпровському регіоні, металургійна промисловість 
до створення Юзівського заводу Новоросійського товариства була роз
винута слабо. Природньо, що тут були відсутні інженерно-технічні кадри. 
З цієї причини іноземні підприємці змушені були привозити з собою не 
тільки інженерів і техніків, але і кваліфікованих робітників, що особливо 
характерно для початкового етапу розвитку підприємства. Так, з Дж. Юзом 
у 1869 р. приїхало біля 100 робітників -  англійців. Британські робітники 
займали багато ключових технічних і адміністративних посад [10]. У 
більшості своїй, як відзначав у 1899 р. Є.І.Рагозін, на Юзівському заводі 
працюють майстри з англійців переважно практики, так що на усім заводі 
немає ні одного вченого інженера або техника [11]. У 1907 р. становище 
стало змінюватися на краще.

Таблиця № 2. Інженерно-технічний склад іноземного походження на 
Юзівському заводі в 1907,1909,1914 рр. [ 12]

Роки Інженерів Техніків Техніків без диплома Всього
1907 2 15 49 66
1909 10 7 16 33
1914 5 12 9 26

Аналіз цієї таблиці свідчить, що до 1907 р. іноземних спеціалістів на 
заводі було 66, причому’ тут є й кваліфіковані кадри. 1909 р. характерний 
зменшенням кількості іноземних техніків без дипломів до 16, а в 1914 р. 
спостерігається різке скорочення серед цієї ж категорії працівників. 
Загальна кількість іноземних спеціалістів скорочується до 26, причому 
залишаються в основному дипломовані спеціалісти. Цей процес був 
характерний і по регіону в цілому.

Таблиця № 3. Кадри інженерно-технічного персоналу 
металургійних заводів у 1914 р. [13]

№ Назва заводу

Інжене
ри 3 
вшц. 

освітою

Тех-
нікив

Контор
ські

служ
бовці

За
техніч

ним 
цензом 

і без

Всього
іноземних

Всього
ро

сійських

1 Юзівський 5 12 9 6 32 858
. 2 Олександрівський - 2 1 2 5 670

3 Дніпровський 2 - _ - 2 291
_ 4 Дружковський 6 6 23 26 64 146

5 Петровський 4 - 12 37 53 108
6 Донецько-

Юрьївський
6

_ _ і
3 - 4 13 208
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7 Нікополь-
Маріуполь.

4 2 - - 6 192

8 Російський
Провідане

5 3 10 17 35 82

9 Констянтинівський - 4 10 15 29 22
10 Ольховський - - - - - 24
11 Макіївський 5 - 35 25 65 389
12 Краматорський 4 5 - - 9 242
13 Катеринославський 3 8 3 - 14 236
14 Гданцевський 2 - 1 2 4 31
15 Кадіївський - - - 1 2 10

Разом 49 45 104 135 378 3.582

Базуючись на даних статистики, можна сказати, що в 1914 р. на 
металургійних заводах Півдня Росії працювало 58 іноземних інженерів 
[14], із них на Донбас і Придніпров’я приходилося 49 чоловік або 84,4 % 
від сукупної кількості іноземців. Таблиця наочно показує зміни у 
національному складі спеціалістів. Прослідковується тенденція заміни 
некваліфікованих кадрів на більш кваліфіковані, що мають вищу або 
середню технічну освіту. Найбільша їх кількість приходиться на 
російський персонал: 3.582 чол. проти 378 іноземців, останні складають 
усього 10,5 % від сукупної кількості працюючих.

Таким чином у досліджуваний період іноземні підприємці займали 
провідне місце у середовищі буржуазії Донецько-Придніпровського регіо
ну. Вони відіграли велику роль у промисловому освоєнні краю, за корот
кий відрізок часу створили в Україні великий промисловий комплекс. Іно
земці, опановуючи новий для них життєвий простір, привносили сюди на
вички передових форм виробництва, сучасну техніку і технологію, новий 
тип культури. Специфіка гірничого і гірничозаводського виробництва, що 
могло діяти, розвиватися і давати великі прибутки тільки на основі спіль
ного досвіду підприємців, визначила і строкатий склад іноземної буржуазії 
регіону': 51, 6% її складали французи, 26,5% -  бельгійці, 10 % -  німці, 1,6% 
-  австрійці, 1,6% -  американці, 1,6% -  громадяни Нідерландів.

Соціальна політика іноземних акціонерних товариств була спрямова
на на забезпечення необхідних умов життя та праці робітників з метою 
одержання високих дивідендів. Виділялися безкоштовні казарми робітни
кам, а для сімейних -  будиночки, видавалося вугілля. Разом з тим вони не 
могли не вирішувати і соціальні питання. Номінальна і реальна заробітна 
плата тут була найбільшою не тільки в Україні, але й в Росії. Вона мала 
тривалу тенденцію до збільшення. Крім того, робітники одержували пре
мії, різноманітні доплати.
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Іноземці стали фундаторами інфраструктури, що виникла навколо фабрик і 
заводів. Джерела показують, що вони створили в них медичну, навчальну і 
культосвітню мережу. За їх сприянням з’явилися парки, водойми тощо.

В результаті до 1914 р. у Донецько-Придніпровському регіоні склався 
унікальний комплекс, у якому в тісному взаємозв’язку існували кілька різ
номанітних культур, що взаємозбагачували одна одну.
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Сусликов В. Є., 
(м. Горлівка)

РОЛЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТКУ 
ГОРЛІВСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО РАЙОНУ (1860-1910 РР.).

Швидкий промисловий розвиток Донбасу П пол. XIX ст. чітко виявив 
сильні та слабкі боки капіталістичної індустріалізації в Росії. Типовим 
прикладом цього суперечливого шляху є розвиток Горлівського (Центра
льного) вугільного району, де існували сприятливі умови для приватних 
інвестицій у промисловості. На жаль, історіографія проблеми ролі недер
жавних підприємств в освоєнні краю та співвідношення вітчизняного й 
іноземного капіталу досі не привернула достатньої уваги до окремих райо
нів. Більшість дослідників вивчають регіон в цілому або звертаються не до 
соціально-економічного, а до технічного аспекту [10].

Джерельною базою даного дослідження є опубліковані звітні та рек
ламні матеріали акціонерних товариств Горлівського району [4, 5, 8, 12], а 
також матеріали земської статистики Бахмутського повіту [6, 9].

Як це типово для Донеччини, розвиток Горлівського району почався з 
будівництва відповідної ділянки Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. 
Саме голова Товариства Азовського рейкового заводу' С.С.Поляков після 
відбудови на орендованій ним землі П.М.Горловим вельми прибуткової 
шахта -  «Корсунської копальні №1» наважився 25 жовтня 1871 р. подати 
до Міністерства фінансів проект статуту Товариства Південноросійського 
кам’яновугільного виробництва (ОЮРКП) -  першого подібного в Центра
льному Донбасі. Товариство мало 1,7 млн. крб. акціонерного капіталу та 
облігації на вдвічі більшу суму (12, с. 2). Це дозволило Полякову закласти 
нову копальню (Чагарі) і довести загальний видобуток вугілля до 3 млн. 
пудів на рік.

Приклад Товариства ОЮРКП залучив до Центрального Донбасу ін
ших підприємців. Відкриття в 1879 р. Микитівського ртутного родовища 
знаменувало перехід Горлівського району в статус одного з найпривабли- 
віших для вкладень капіталу. Першовідкривач ртуті А.Міненков намагався 
самотужки розпочати розробку руди, але фінансові негаразди змусили йо
го звернутися за допомогою до підприємця та вченого О.Ауербаха. Ство
рене товариство «Ртутна справа Ауербах та К°» спромоглося побудувати 
ртутну копальню та довести виробництво до 500 пудів на рік.

Переломним моментом для Горлівського району став кінець 1880-х рр. 
Тривалий економічний спад позначився втратою значної частки капіталу 
для обох товариств. У 1889 р. Полякову та Ауербаху довелося передати ко
нтрольні пакети підприємств французьким та бельгійським акціонерам. Іно
земні інвестиції були значними -  лише на побудову шахта №5 та поліпшення 
робота копальні №1 ОЮРКП 1891 р. виділялось близько 440 тис. крб.
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[8, с. 2]. Це, а також запровадження урядом протекціоністського мита на ім
порт вугілля дозволило не лише подолати кризу, але й досягти нових здобут
ків. ОЮРКП на поч. XX ст. лише в Горлівському районі мало 4 копальні з за
гальним видобутком 85 млн. пудів на рік. [7,с.142]. Бельгійські гроші дозво
лили товариству Ауербаха приступити в 1889 р. до експлуатації двох вугіль
них шахт на 20 млн. пудів на рік. З промислових об’єднань, створених за 
іноземної ініціативи, слід назвати Товариство для розробки солі та 
кам’яного вугілля на Півдні Росії (створене в 1884 р. із статутним капіталом 
в 29 млн. франків) [1, с. 68], а також Акціонерне товариство машинобудів
них заводів у Горлівці (створене в Бельгії 25 квітня 1896 р. з капіталом в 2,6 
млн. франків) [11, с. 10].

З середини 1890-х рр. вітчизняна ініціатива значно підупадає. Створене 
в 1895 р. Товариство Государево-Байрацьких копалень втрималося без іно
земної підтримки лише кілька років, у 1900 р. потрапивши під бельгійський 
контроль. Подібна історія сталася з Товариством Микитівських 
кам’яновугільних копалень, що з того ж 1900 р. перейшли до французького 
товариства з капіталом у 6 млн. франків [3, с. 92].

Потужна криза 1901-1903 рр. визначила шлях нового перерозподілу 
ролей. Лише ОЮРКП за два роки втратило 280 тис. крб. та змушене було 
припинити діяльність Санкт-Петербурзької контори [5, с. 10]; в Микитівці 
стояв ртутний рудник; на межі банкрутства перебував машинобудівний за
вод. Іноземний капітал починає згортати позиції і подальше піднесення 
виробництва пов’язане більшостю з вітчизняними приватними чи держав
ним, як у випадку з машинобудівним заводом, інвестиціями.

Приблизно у 1904-1905 рр. виявилась тенденція швидкого зростання 
ролі заможних селян-підприємців у промисловому розвиткові. На 1914 р. в 
Горлівському гірничому окрузі нараховувалася 31 селянська шахта 
[2; 6, стр. 134]. Не обминули можливості підробити і місцеві посадові особи -  
скажімо, О.Л.Янковський, голова представництва ОЮРКП в Горлівці, в 1908 
р. створив власне Акціонерне товариство Микитівського №2 Рудника 
[6, с. 102]. Про потужність місцевих підприємств свідчить той факт, що 
ОЮРКП та AT Государево-Байрацьких копалень складали 12% капіталу си
ндикату «Продвугілля» (Горлівський район загалом -  20,75%) [13, с. 43].

Отже, виходячи з вищезгаданих фактів, можемо зробити висновок про 
вирішальну роль приватної ініціативи в розвитку промисловості Горлівсько- 
го вугільного району -  на 1916 р. лише викуплена залізниця та частково 
машинобудівний «Артилерійський» завод перебували в державній власно
сті. Ініціатива в розвиткові району належала вітчизняному капіталу.

І лише відсутність потужних інвесторів та досвіду в подібних справах 
місцевих підприємців зумовили прихід до Донбасу іноземного капіталу. До 
всього, позиції останнього виявились нестійкими і на поч. XX ст. російський 
капітал знов почав відвойовувати провідні позиції.
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СПРИЙНЯТТЯ СЕЛЯНАМИ ТА РОБІТНИКАМИ 
ДОНБАСУ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

(ЗА  ДАНИМИ, ПРАВООХОРОННИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ ОРГАНІВ)

Нова економічна політика внесла значні корективи в суспільство 
1920-х років, ускладнила суспільні відносини. Надання відносної економі
чної свободи та права на підприємницьку діяльність, з одного боку, нашто
вхувалося на інший бік радянської політики -  небажання відмовлятися від 
надбань революції. Подвійність радянської політики цього часу призводи
ла до непорозумінь між тією частиною населення держави, що сприйняла 
перетворення, та політичною владою, яка розглядала ці перетворення як
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компроміс. У цих умовах більшовицькому урядові довелося лавірувати 
між новими підприємцями (які отримали в суспільстві напівнегативну на
зву «непмани»), селянством (яке оптимістично сприймало неп після полі
тики «воєнного комунізму») та пролетаріатом (що почав замислюватись 
над тим, заради чого ж були всі ці роки кровопролить, жаху, голоду тощо).

В цих умовах на правоохоронні органи було покладено досить склад
не завдання -  зовні декларувалося надання економічної та суспільної сво
боди, але при цьому робилося все, щоб зберегти основи революційних за
воювань. Місцеві правоохоронні органи отримали спеціальні партійні вка
зівки про те, як саме слід сприймати неп. Також ці ідеї були ще раз підкре
слені у виступі Д.З. Манільського на першій Всеукраїнській нараді пра
цівників міліції 18 березня 1922 р.: «У зв’язку з переходом до непу на мі
ліцію випадає особливо важка та відповідальна задача. При новій економі
чній політиці міліція повинна твердо обороняти інтереси пролетаріату, 
спроби ущемити інтереси якого можуть бути здійснені з боку буржуазії, 
що народжується...Сьогодні ми взяли курс, який може бути неправильно 
розцінений нашими ворогами. Ми пішли на економічні поступки. Скрізь 
стіни цієї зали я від імені уряду роблю заяву: більше жодної поступки не 
буде. Політична диктатура пролетаріату власних позицій не віддасть ані на 
крок». Товариш Іванов, делегований на цю нараду від ВУЦИКу, в своїй 
промові був ще відвертішим: «Міліція повинна підготуватися та дати по 
черепу тим, хто всередині буде робити спроби створити ускладнення в на
шій мирній ситуації» [1].

Проведення такої подвійної політики в Донбасі наражалося на значні 
труднощі. На загальному тлі аграрної України Донбас був промисловим 
регіоном. На сільськогосподарському виробництві спеціалізувалися Бах- 
мутський, Маріупольський, Слов’янський, Старобільський та Таганрозь
кий повіти Донецької губернії. Промисловими повітами із значною кількі
стю міських жителів були Дебальцівський та Юзівській. Змішаний харак
тер мали Луганський і Шахтинській повіти. Саме ця неоднорідність насе
лення Донбасу ускладнювала перехід до нової економічної політики, яку 
по- різному' сприймали селяни та робітники.

Селянство Донбасу вкрай вороже ставилося до політики «воєнного 
комунізму». Реакцією сільського населення став так званий «політичний 
бандитизм». Тлумачення цього виду злочинів було політизовано. Бандити
змом вважалися пограбування або замах на життя особи, вчинене одним чи 
кількома злочинцями з метою дезорганізації державної або господарської 
діяльності радянської влади [2]. За цей вид протиправних дій встановлю
валося суворе покарання -  за створення банди та участь у нападах (незва
жаючи на те, відбулося пограбування чи ні), звинувачених засуджували до 
вищої міри покарання -  розстрілу. Ця кара однаково чекала як на криміна
льних бандитів, так і на лідерів повстанських селянських загонів.
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Ця селянська непокора набула такого масштабу і значення, що навіть 
стала однією з причин введення непу. Але, оскільки в Україні продрозкла- 
дка замінювалася продподатком не з початку 1921 р. (як то було в Росії), а 
з нового врожаю та більшовики не відмовились від військових заходів по
долання цього виду протиправних дій, 1921 р. став піком селянського по
встанського руху та, водночас, і роком його поступового спаду. Розгляне
мо динаміку розвитку так званого бандитизму на території УСРР у травні- 
листопаді 1921 р.:

Таблиця 1. Кількість бандитських нападів на території УСРР 
з травня по листопад 1921 р. [3]

Г убернія / Місяць Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. РАЗОМ
Волинська - - - - - -

Донецька 1 5 35 91 15 5 152
Запорізька 15 3 10 11 10 5 54
Катеринославська 12 8 18 - 7 - 45
Київська 22 39 17 - - - 78
Кременчузька 15 3 20 32 10 2 82
Миколаївська 4 3 3 8 3 3 24
Одеська 5 12 10 ЗО - 57
Подольська 2 2 2 19 - _ 25
Полтавська _ _ 7 8 - _ 15
Харківська 35 20 19 ЗО 20 16 140
Чернігівська 6 - _ 5 3 _ 14
РАЗОМ 147 95 141 234 68 31 686

Розглянувши наведені дані, ми бачимо, що в 1921 р. найвищих пока
зників активність «банд» в Україні досягла у липні-серпні 1921 р., а після 
цього почала знижуватись. Тут простежується чітка залежність від держа
вної економічної політики -  після збору врожаю 1921р. відбувся перехід 
від продрозкладки до продподатку, що відчутно підірвало повстанський 
рух -  більшість селян відійшла від нього та повернулася до мирного життя. 
Спираючись на ці дані, доречно також поставити питання і про політичний 
характер переважної більшості цих виступів, їх антибільшовицьку спрямо
ваність. Адже головні бої точилися в Харківській губернії -  місці розташу
вання більшовицького уряду України, та Донецькій -  економічній базі Ра
дянської держави.

Те, що було загальним для всієї України, було притаманним і Донба
су. З липня спостерігалося систематичне зменшення кількості учасників 
«політичного бандитизму»:
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Таблиця 2. Кількісний склад банд Донецької губернії [4]

Місяць Зареєстровано
банд

Кількість учас
ників

Кількість куле
метів

Липень 18 1042 19
Серпень 21 953 ЗО
Вересень 16 545 15
Жовтень 11 383 20
Листопад 8 261 15
Грудень - - -

До кінця 1921 р. дані правоохоронних органів про бандитизм були пе
редусім даними про бандитизм політичний. Якщо розглянемо місця найбі
льшої концентрації «політичних банд», то побачимо, що це в основному 
повіти, які спеціалізувалися на виробництві хліба -  Старобільський, Лу
ганський, Маріупольський, Таганрозький та Слов’янський. Таке розташу
вання селянських загонів було зумовлене самою суттю конфлікту між се
лянами України, які не бажали віддавати хліб з власних зголоднілих сіл, та 
владою більшовиків, яка за будь-яку ціну намагалася нагодувати українсь
ким хлібом північні столиці.

Майже весь 1921 р. залишався неспокійним у цьому відношенні. Але 
поступово запровадження непу помітно змінило ситуацію. Відновлювали
ся товарно-грошові відносини, зголодніле місто ставало вигідним ринком 
збуту для села. Скориставшись амністією (яка розповсюджувалася на тих, 
хто припинив військові дії проти радянської влади до 15 квітня 1921 р.), 
селяни поверталися до своїх домівок. Повстанство, бандитизм стали чу
жим явищем для селян, зацікавлених у стабільних економічних відноси
нах. Доказом цього є те, що з листопада 1921 р. у міліцейських зведеннях 
почастішали повідомлення про здійснення селянами самосудів над банди
тами, що потрапили їм до рук [5]. Наприкінці 1921 р., за повідомленням 
штабу дивізії військ ВНК, в Донбасі вже не було жодного бандитського 
формування, яке б діяло під політичними гаслами. Саме з цього моменту 
правоохоронні органи і почали відокремлювати кримінальний бандитизм 
від повстанства.

На відміну від селян, які активно вороже зустрінули політику «воєн
ного комунізму» і заспокоїлися з введенням непу, робітники Донбасу від- 
реагували на ці зміни дещо інакше.

Із запровадженням нової економічної політики в Донбасі поширюєть
ся такий вид злочинів, як вбивства спеціалістів. Розповсюдження їх безпо
середньо було пов’язане з тими змінами в суспільних відносинах, які від
бувалися у зв’язку з переходом до непу. Наведемо декілька прикладів, які 
багато що прояснюють у цьому відношенні. В спеціальному секретному 
повідомленні для ЦК КП(б)У був описаний випадок замаху на життя упра
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вите ля копальнею інженера Алешковича з боку виключеного з партії Не
стерова. Сам факт можна було б розглядати як зведення особистих рахун
ків, якби не реакція інших робітників: «Комосередок копальні (ім.Артема) 
виніс резолюцію про те, що Нестеров діяв на підставі пролетарського ін
стинкту, наполягаючи на звільненні його. У складі осередку біля 40 кому- 
ністів-робітників». Таким чином, ми бачимо, що вчинок Нестерова не тіль
ки не був засуджений, а навпаки, ще й підтриманий щонайменше 40 робіт
никами копальні. Схожий за сценарієм випадок, який відбувся на Ольгів- 
ському руднику, але закінчився вбивством управителя копальні техніка 
Монсорова, ще більше прояснює, що ж саме відбувалося в цей час у Дон
басі. Вбивцею на цей раз був секретар кустового бюро комосередків та за
відувач оргвідділом. При цьому, в процесі переведення слідства в коло 
причетних до цього вбивства втягувалися все нові комуністи. Чим саме бу
ли викликані такі дії з боку представників Комуністичної партії, що відбу
валося в їх свідомості в умовах переходу до нової економічної політики, 
досить чітко пояснив секретар Луганського повітового парткому' Магідов, 
який прокоментував вбивство Монсорова так: «Тут ми маємо справу з гли
боким нерозумінням нової економічної політики, спецам дали права вони 
пригнічують -  треба їх вбивати. Одним словом, синдикалістський ухил ро
бітничої опозиції призвів до анархістського терору» [6]. Отже, вже навесні 
1921 р. Донбас був визначений як неблагополучний регіон відносно став
лення до спеціалістів з боку виробничих партійних осередків.

Також ми можемо стверджувати, що протягом 1921 р. цю проблему в 
Донбасі вирішено не було. На початку 1922 р. в Донбас була направлена 
спеціальна комісія у складі Д.З.Манільського, В.Я.Чубаря та 
Г.К.Орджонікідзе, яка засвідчила складнощі в продовольчому забезпечен
ні, катастрофічний стан залізниць, а також рекомендувала припинити при
тік робітників з Півночі (в Донбасі вже давало про себе знати безробіття) 
та доручила ВУНК провести розслідування по вбивствах та замахах на ін
женерів Донбасу [7]. Після цього проблема поступово вирішується, але во
роже ставлення робітників до адміністрації підприємств, технічного пер
соналу- залишається і надалі. Так, наприклад у 1925 р., в оглядах політико- 
економічного стану Донецької губернії, які складало ДПУ, знайшли відо
браження майже такі самі настрої в робітничому середовищі, які спостері
галися і на початковому етапі введення непу: «На Маріупольських заводах 
«А» і «Б» ГБвденсталі житлові умови працівників незадовільні, більшість 
робітників із родинами в 7-8 душ живуть в одній кімнаті і в антисанітарних 
умовах, в той час як адміністратори з родинами в 3-4 особи займають 5-6 
кімнат в квартирах з усіма вигодами і м’якими меблями, а робітниками 
треба чекати по півроку, щоб отримати пару табуретів», і далі «на шахті 
№19 Рутченківського рудоуправління (Сталінська округа) члени партії 
Якименко, Федоренко, Седанов і Кулішов агітують в середі робочих в то
му смислі, що робітники отримують мізерну заробітну' плату, тоді як 
технічний персонал отримує ставки до 500 рублів (зарплата робітника в
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нічний персонал отримує ставки до 500 рублів (зарплата робітника в 
кам’яновугільній промисловості складала від 45 до 65 рублів -  О.М.), і стіль
ки ж працівники партійних та професійних організацій. Ця агітація викли
кала озлоблення робітників на адресу техперсоналу, партійних та профе
сійних організацій» [8].

Таким чином, перехід до нової економічної політики по-різному 
сприймався в селянському та робітничому середовищі Донбасу. Якщо се
ляни пов’язували з переходом до непу сподівання на покращання ситуації, 
були заспокоєні переходом від продрозкладки до продподатку, то в робіт
ничому середовищі ці реформаційні процеси викликали незадоволення, 
нерозуміння такої поступки «ворогам революції». Але, незважаючи на ці 
настрої, партійне керівництво республіки дотримувалося чіткої лінії -  
пріоритетним було відтворення економічного потенціалу Донбасу, а «про
летарським почуттям» працівників відводилась другорядна роль. Те, що 
відбувалося на місцях, свідчить про нелегкий шлях непу в Донбасі, про 
подвійний характер перетворень, про існування певних розбіжностей у по
глядах на неп з боку різних суспільних груп, про нерозуміння подекуди 
цього відходу від задекларованих в ході революції ідеалів.
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Брага К.М. 
(М. Донецьк)

ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ У ДОНБАСІ 
В 20-1 РОКИ XX ст.

Перехід до нової економічної політики допоміг відродити економіку 
Радянської України, розвалену під час війн та революцій. Населення під
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тримало пропозицію радянського керівництва, що допомогло вже у 1927 
році у більшості галузей народного господарства досягнути довійськового 
рівня виробництва. Але не завжди політика, що провадилася радянською 
владою, викликала одностайну підтримку населення.

Прояви незадоволення на селі перш за все зумовлювалися економіч
ною політикою радянської влади. На початку 1920-х років на селі велася 
активна робота з перерозподілу землі, основна мета якої полягала у збіль
шенні землекористування бідняцько-середняцьких господарств. Це, зви
чайно, викликало суперечки між селянами.

Після закінчення перерозподілу землі і з введенням у травні 1923 року 
єдиного сільськогосподарського податку рівень соціальних конфліктів на 
селі значно зменшився. Але наступні перетворення в економічній політиці, 
спрямовані на зменшення податків з незаможної частини селянства, при
звели до поширення соціальної диференціації на селі та ангирадянських 
виступів. Так, наприклад, оголошення маніфесту ВЦВК у зв’язку з 10- 
річчям Жовтневої революції, що одним з положень передбачав зміну пода
тку на користь бідняцтва, викликало неоднозначний відгук на селі. Орга
нами ДПУ було зафіксовано ряд ангирадянських промов проти умов мані
фесту, заклики до перерозподілу землі з боку бідняків та незадоволення 
високим податком з боку кулаків. Останні вказували на невідповідність 
економічної політики, що провадилася: «Радянську владу ніяк не можна 
зрозуміти, з одного боку вона нагороджує середняків та заможних за ве
дення культурного господарства, тобто заохочує їхній економічний розви
ток, а інших заможних називає ворогами радвлади» [1].

В цілому економічна політика радянської влади на селі призвела до 
зменшення рівня виробництва, тому що через перерозподіл оподаткування 
заможні селяни втрачали здатність нарощувати виробництво на продаж. 
Середняцькі та бідняцькі господарства також не мали можливості забезпе
чувати необхідні вимоги до постачання сільськогосподарської продукції. 
Крім того, необхідно зауважити, що постійне зменшення податків з цієї 
групи виробників призводило до непередбачених радянською владою нас
лідків. Так, у доповіді ДПУ про вищезгаданий маніфест ВЦВК 1927 року 
констатується значне скорочення надходжень податку, що зумовлювалося 
тим, що «як бідняцькі, так і середняцькі верстви села очікують надання 
пільг та знижок» ( [2]. Через зменшення рівня виробництва та скорочення 
посівних площ у 1927 році виникають «хлібні ускладнення». Радянська 
влада повертається до «надзвичайних заходів» з вилучення хлібу з селян
ських господарств, що фактично позначало повернення до продрозкладки. 
Це призвело до посилення соціальної напруженості на селі та збільшення 
ангирадянських виступів. Причиною цих виступів, перш за все, стало збі
льшення оподаткування селян.

Як приклад такого явища приведемо виступ заможних селян у селі 
Алексіївці Андріївського району Сталінської округи у серпні 1929 року.
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Під час видачі окладних листів з сільгоспподатку заможні селяни почали 
відкрито виражати своє незадоволення великим розміром податку. Це пе
реросло у антирадянську агітацію, коли один з кулаків звернувся до селян 
зі словами: «Деруть з селян нещадно. Сідай, селянин, на коня та бій кому
ністів». Коли через кілька днів відбулося зібрання членів Алексіївського 
земельного товариства, питання про сільгоспподаток не було винесено до 
обговорення, не зважаючи на викрики з залу (кількість присутніх на зі
бранні була приблизно у шість разів більше, ніж звичайно). Селяни почали 
кидати окладні листи на підлогу, голова зібрав їх та через кілька днів пове
рнув селянам. Акція не мала успіху: селяни були змушені платити податок, 
а близько 10 кулаків було заарештовано. Але це викликало занепокоєння 
влади: у цьому, а також сусідньому районі була проведена робота «з вияву 
настроїв селян» [3].

Треба також сказати, що деякі прояви соціальних конфліктів на селі у 
Донбасі, мали національне підгрунтя. На початку 20-х років 10% селян Доне
цької губернії належали до етнічних меншин, більшість з них становили гре
ки та німці, що проживали компактними групами у селах та традиційно на
лежали до заможних верств населення. Під час адміністративно- 
територіальної реформи й у рамках зрівняльного перерозподілу землі місця
ми від наділів греків і німців було відрізано більш половини оброблюваної 
площі і передано українцям і росіянам. У деяких випадках ці заходи одержа
ли продовження у виді несанкціонованих захоплення землі, доходило іноді 
до того, що «колоністи піднімуть восени зяб, а засівають інші» [4].

Відношення до німців і греків, як до заможних хазяїв приводило до 
несправедливих умов оподатковування і кредитування, коли для них при
значали податки вище, у порівнянні з іншим населенням [5]. Відрізання 
землі, що продовжувалося до початку колективізації, призвело до збіль
шення числа безземельних і малоземельних селян, зниження прибутковос
ті господарств і, як слідство, до посилення соціальної напруженості.

На тлі економічних конфліктів починає відроджуватися і національна 
ворожість. Усі частіше в документах відзначаються випадки антисемітизму 
з однієї сторони й ангирадянських висловлень серед євреїв -  з іншої [6]. 
Загострюються конфлікти між жителями німецьких, грецьких і українсь
ких, російських сіл, відзначаються навіть висловлення про «бажання війни 
з результатами повернення старої влади» [7].

Значні зміни сталися під час непу і в промисловості Донбасу. У 20-і 
роки на його території починає активно розвиватися вугільна та металур
гійна промисловість, але соціальне забезпечення робітників було не зав
жди задовільним.

У 1920-і роки не втихають страйкові настрої, особливо сильно вони 
стали проявлятися у другій половині 20-х років. Перш за все вони були ви
кликані економічними чинниками: невиплатою заробітної платні, змен
шенням її рівня, тяжкими, незадовільними умовами праці, завищенням
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норм виробіток. Були випадки, коли економічні акції супроводжувалися 
антирадянськими та антикомуністичними промовами. Одним з питань, що 
викликало найбільше незадоволення робітників, було питання про заробіт
ною платню. У 1925 році реальна зарплата була нижча за довоєнну' та ста
новила в порівнянні із 1913 роком у відсотках: у металистів -  54%, у хими- 
ків -  93%, у гірників -  43% [8]. А з 1927 року' її починають виплачувати із 
затримками. Це призвело до посилення страйкового руху та антирадянсь- 
ких настроїв. Так, наприклад, у 1927 році на рудниках Макіївського комбі
нату через затримку зарплатні робітники влаштували волинку біля конто
ри, а один з них заявив: «Я першим піду вибивати красно-білих юнкерів та 
радянських чиновників» [9].

У 1926 році радянське керівництво запропонувало лозунг режиму 
економії. По суті це призвело до переходу від формальних вдосконалень 
до організаційно-технічного поліпшення виробництва. Але на містах ре
жим економії часто призводив до інших наслідків. Наприклад, у мілко сор
тному цеху Макіївського заводу відмічалося незадоволення високими нор
мами. Під час пуску стану’ норма виробітки була взята 1912-1916 років, ко
ли робітники працювали 14 годин, а у 1927 році ту ж саму норму потрібно 
було виробити за 8. Звичайно це викликало незадоволення. На тому' ж за
воді у літейному цеху робітники були змушені працювати не 8, а до 10 го
дин, щоб зробити норму. Спочатку їм виплачували позанормові, але потім 
відмінили, мотивуючи це тим, що норму потрібно виконувати під час ро
бочого дня [10].

Також страйки робітників викликали незадовільні умови праці, відсу
тність спецодяїу. Так, на Чистяковському рудуправлінні було зафіксовано 
кілька випадків незадоволення через те, що з лютого по квітень 1927 року' 
зарплатня впала майже у два рази. Незадоволення посилилися після того, 
як один з працівників, що не отримав спецодягу, захворів на запалення ле
генів та помер [11].

Необхідно також зауважити, що адміністративно-технічний персонал 
своєю грубою поведінкою та неповагою до зауважень робітників (часто 
справедливих) теж нерідко провокував появу конфліктів. Так, наприклад, у 
Катеринівському рудоуправлінні робітники були незадоволені розрахун
ками зарплатні. Коли розрахунки перепровірили, виявилося, що робітників 
обрахували на 600 карбованців [12]. Високий рівень безробіття посилював 
неуважне ставлення адміністрації до працівників: на Рутченковському ру
дуправлінні, коли робітники справедливо відмовилися виконувати норму, 
завідуючий шахтою № 1 сказав: «Можете йти, на ваше місце у контори 
очікує двадцять» [13].

Також необхідно зауважити на низький рівень праці профспілок, які 
часто виступали в інтересах адміністрації. Це викликало недовіру до них з 
боку робітників, тому регулювати конфлікти під час страйків вони могли 
не завжди.
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Під час 20-х років у промисловості посилюються прояви антисемітиз
му. Це сталося перш за все через те, що значна частина управлінського 
апарату була єврейською за походженням, тому більшість негараздів робі
тники пов’язували із євреями. Тому не рідкими були вислови як такий: 
«Жодного жида-комуніста немає на чорній праці, а тільки у закладах» (Ру
дник «Вітка» Сталінського комбінату «Південсгалі») [14].

Отже, ми можемо констатувати, що під час НЕПу соціальні конфлікти 
були досить поширеним явищем. Перш за все вони були викликані еконо
мічними чинниками, незадоволенням населення своїм матеріальним стано
вищем та економічною політикою радянської влади. Економічні конфлікти 
переходили на рівень побутових та виробничих, а також приводили до за
гострення національної ворожості. У другій половині 1920-х років соціа
льні конфлікти загострюються, що зумовленно збільшенням тиску радян
ської влади на селян та робітників та посиленням соціальної діференціації.
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Обидьонова О.В. 
(м. Краматорськ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ 
СЕЛИЩ ДОНБАСУ (20-ТІ РР. XX СТ.)

В історії Донбасу малодослідженою темою залишається соціально- 
економічне становище селищ представників національних меншин в 20-ті 
роки XX століття. Короткі нариси з історії селищ Донбасу -  від часів за
снування до 70-х років XX століття -  увійшли до багатотомної історії міст 
і сіл України [1]. Особливий акцент було зроблено в них на соціалістичних 
перетвореннях кінця 20-х- початку 30-х років -  проведенні колективізації, 
розкуркулення. В 90-ті роки у вітчизняній історіографії більш уваги приді
лялося національно-культурному розвитку етнічних меншин [2]. Тому є 
необхідність більш докладного вивчення соціально-економічних проблем 
розвитку національних селищ Донбасу в найскладніший і найсуперечли
віший для них період -  20-ті роки XX століття.

Протягом цього часу в Україні селищам, де компактними групами 
проживали представники національних меншин, було надано статус націо
нальних. В Донбасі були утворені німецький Люксембурзький національ
ний район та 39 національних селищ: 10 німецьких, 27 грецьких, єврейське 
та болгарське [3].

Одним з перших заходів радянської влади в національних селищах 
стало проведення землеустрою. Через непогану землезабезпеченість до ре
волюції багато господарств представників національних меншин були ви
знані куркульськими і нетрудовими. Це дало всі підстави для того, щоб по
збавити німецькі колонії значної площі земель, якими вони користувалися. 
Влаштовуючись за часів колонізації на півдні України, німецькі колоністи 
отримували на кожну родину по 30 десятин землі. Для менонітів* були 
спеціальні норми в розмірі 65 десятин на родину «на довічне володіння»
[4] . Дуже швидко німці зробилися кращими господарями в цих краях. Во
ни почали розводити плантації невеликих дерев, стали займатися шовків
ництвом, розведенням коней, скотарством, вівчарством, запровадили чоти- 
рьохпілля з чорним паром. Наприкінці XIX -  на початку XX століття пло
ща оброблювальних земель німецьких колоній зросла в три, чотири рази
[5] . Греки, орієнтуючись на німців, багато чого запозичили у них. Взагалі 
господарства національних меншин у Донбасі були більш заможними, ніж 
українські або російські, з високим ступенем товарності.

* Меноніти -  представники релігійної протестантської секти, яка виникла в Нідерландах 
на рубежі 30-40-х років XVI століття. Внаслідок переслідувань меноніти, переважно 
особи німецької національності, емігрували в північну Америку і Росію.
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У межах зрівняльного перерозподілу в німецьких і грецьких колоніях в 
20-ті роки почалася відрізка землі. На 1925 рік у німців Донбасу були вилу
чені великі масиви, які в деяких місцях складали до половини усіх земель ко
лоній. Найбільші відрізки землі сталися в Артемівській окрузі, там де знахо
дилися міцні менонітські колонії. З частини вилученої у німецьких колоній 
землі був створений державний колонізаційний фонд, який з 1926 року вико
ристовувався для переселенців або для розвитку промисловості, решта була 
передана земельним громадам українських або російських селян.

До того ж активно проводилася в німецьких національних селищах 
кампанія з виселення колишніх поміщиків. Виселятися за межі округ мали 
ті, хто до революції мав значні земельні площі та залишався на 1925 рік 
жити в своїй колишній садибі і користуватися своєю землею. Таких вже на 
той час, навіть серед німців, не було. Земля та садиби були відібрані ще під 
час революції, а вони були наділені новими земельними нормами на рівні з 
іншими. Тому виселялися ті, хто колись мав і землю, і садибу. А таких се
ред німців було багато.

Наприкінці 20-х років вилучали землю вже у тих, хто був зарахований 
до категорії куркулів. В 1928 році була зроблена чергова перевірка «вели
ких господарств». Вилучена під час неї земля зараховувалася до фонду ко
лективізації. У німців колоністів Сталінської округи було відібрано 765,83 
га землі (36% всієї відібраної землі в окрузі) [6].

Відрізки землі, що тривали до початку колективізації, призвели, по- 
перше, до збереження безземелля та малоземелля, по-друге, до зменшення 
прибутковості господарств і деякого занепаду сільського господарства в 
німецьких колоніях і, по-третє, до національних ворожнеч і еміграції нім
ців, що набувала з кожним роком все більш масового характеру. Різке ско
рочення ділянок німецьких колоністів підривало самі основи їхнього гос
подарського буття [7].

Гострий характер носили відрізки землі у греків. В 1925 році в грець
ких селах Стильського, Андріївського, Велико-Янисольського районів бу
ла розв’язана кампанія з виявлення земельних надлишків [8]. В селах Ус- 
пенівка та Улакли спалахнула греко-українська ворожнеча. Села не хотіли 
проводити землеустрій тому, що боялися відрізок землі. В 1924-1925 роках 
у Старо-Їгнатіївської громади Старо-Каранського району Маріупольської 
округи було незаконно відібрано близько третини її земель, що викликало 
штучне обезземелювання, а заборона селянам скаржитися протягом 4-х ро
ків спричинила масове незадоволення радянською владою [9]. До того ж, 
відразу на відібрані землі почали вселяти українських селян. В 1927 році 
загострився національний антагонізм між селом Ново-Карань і українсь
ким населенням Ново-Олексіївки тому, що останні відібрали у греків зем
лю. Велися розмови про захист «національних земель» [10].

Болючим було земельне питання у болгар. Найбільші їхні колонії зна
ходилися в Артемівській і Сталінській округах. До революції вони займа-
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лися виключно городництвом, орендуючи землю в поміщиків. За декретом 
від 13 серпня 1924 року болгари, які орендували землю в поміщиків, а по
тім з державного фонду, мали наділятися нею, а також отримали право 
орендувати її без торгів за встановленими цінами. Але на місцях болгари 
або зовсім не були наділені землею, або здобули крихітні дільниці. До того 
ж орендна плата була занадто високою. Така політика щодо болгар пояс
нювалася тим, що вони мали найманих робітників і тому позбавлялися 
права голосу, а внаслідок цього і права бути наділеними землею. Болгарсь
ке населення Донеччини в середині 20-х років знаходилося в дуже скрут
ному становищі. Болгари постійно зверталися до центральних і місцевих 
органів влади зі скаргами. Наприклад, в своїй заяві болгари-городники 
Слов’янського району в 1926 році просили звільнити їх від зрівняльного та 
іфибуткового податку через збитковість на той час городнього господарст
ва, надати їм права продажу продуктів городництва в закритих приміщен
нях без виплати податків та довгострокових кредитів, наділити їх землею 
кількістю довоєнного часу, зменшити орендну платню [11]. Вони доводи
ли, що наймана праця в городницькому' господарстві необхідна. Болгари 
Макіївського району Сталінської округи в 1927 році мали від 10 до 20 на
йманців, навіть бідняки мали по 3-4 робітники [12]. Однак, їхні вимоги бу
ли визнані неправомірними, а господарства -  нетрудовими.

Не менш гострим було земельне питання в селах російського козацт
ва, які знаходилися в Маріупольській та Луганській округах. Наприклад, 
козацтво Будьонівського району' Маріупольської округи до революції зда
вало землю в оренду' українським селянам. Після перерозподілу землі між 
ними спалахнула ворожнеча [13].

Порівняно кращим було становище з землею у євреїв. До революції 
кількість єврейських колоній і сільського єврейського населення в Україні 
була незначною. До того ж вони сильно постраждали під час громадянсь
кої війни. Завдяки заходам радянської влади щодо залучення євреїв до хлі
боробської праці шляхом переселення та допомозі міжнародних організа
цій, земельне влаштування євреїв відбувалося швидкими темпами. Місцеві 
органи виконавчої влади та округові бюро національних меншин проводи
ли посилену агітацію за перехід євреїв до хліборобської праці і займатися 
переселенням їх на колонізаційні фонди України. Особливо вдало велася 
робота в Маріупольській окрузі, де саме і знаходилися найбільші єврейські 
колонії Донбасу. В 1926 році в усіх семи колоніях Зеленопольскої та Зати- 
шенської сільрад вже був проведений землеустрій. В середньому євреї 
отримали по 15 десятин на двір [11]. Серед них не було малоземелля. При 
колоніях створювалися вільні колонізаційні фонди, на які поміщали євреїв- 
переселенців з різних округ України і всіх місцевих міських євреїв, які ба
жали перейти до землеробства.

Отже, відрізки землі, затримання з проведенням землеустрою загаль
мували соціально-економічне влаштування національних меншин. Однак
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їх господарства мали значний потенціал. Потягом 20-х років, незважаючи 
на непривабливі природні умови -  майже постійні неврожайні роки та жо
рстку соціально-економічну політику уряду, господарства оіфемих націо
нальних меншин швидко розвивалися. Особливо це було помітним в мено- 
нітських колоніях. Наприклад, в 13 з 15 колоній Селидівського району 
Сталінської округи в 1925 році вже був проведений землеустрій та введена 
шестипільна система обробки землі. Для сівби використовувались чисто
сортні матеріали, земля оброблялась тракторами. В 1925-1926 господарсь
кому році був зібраний дуже гарний врожай -  від 180 до 220 пудів з деся
тини. Лише у тих колоніях, де не був проведений землеустрій та домінува
ла безсистемна обробка землі, врожай досяг лише 40-55 пудів з десятини, 
але і він був вищий за пересічний [14].

Дуже розвинуте було молочне господарство. Меноніти продовжували 
займатися племінним скотарством. В зв’язку з введенням тракторів, німці 
намагалися зменшити кількість коней, залишивши лише расові породи. 
Збільшувалась кількість корів. В середньому на господарство припадало 
по 6 коней і по 5 корів. Всі коні, корови, свині були з племінними атеста
тами. В 12 колоніях Селидівського району селянство мало 80 атестованих 
племінних расових корів. Наприкінці 1926 року їх було вже 650 голів з 
атестатами «Червона німка», за що німцями було одержано 1900 карбован
ців премії [15]. Піднесення господарства супроводжувалося розвитком ко
операції. В 1926 році в Селидівському районі було кооперовано 95% дво
рів. Серед колективів переважали машинно-тракторні товариства (М П ) 
[16]. «Спілка голландських вихідців» була реорганізована у сільськогоспо
дарське кредитне товариство «Менкредит». Досить поширена була спожи
вча кооперація.

Зразковими були господарства німецького хутора Степний. 16 німе
цьких хазяїв мали тут наділи від 23 до 30 десятин. Вони перші у Сталінсь
кій окрузі організували товариство спільної обробки землі (ТСОЗ). Мали 
трактор. Запровадили восьмипільну систему обробки землі. Всі роботи ке
рувалися агрономом Трелінгом. Кращі посівні матеріали отримували від 
Всеукраїнського товариства насінниціва, який знаходився у Харкові. По
ряд з тим існували і бідні колонії. Наприклад, колонія Шапошніково Амв- 
росієвського району, незважаючи на хорошу землезабезпеченість (по 30 
десятин на господарство), була бідною. Не було реманенту, домінувала 
безсистемна обробка землі, не був проведений землеустрій, земля здавала
ся в оренду.

Розвиток господарства інших національних меншин відставав від ні
мецьких. У греків це відбувалося через наявність черезсмужжя та далеко
земелля, у болгар -  через відсутність землі, у євреїв -  через велику забор
гованість різним організаціям. Але серед національних господарств було 
помітне вирівнювання в диференціації, збільшення середняків за рахунок 
зменшення бідняків. Вони намагалися скоріш провести землеустрій, за
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провадити кращу систему обробки землі, придбати необхідний реманент, 
трактори, розводити племінних тварин тощо.

Головним гальмом для розвитку господарств національних меншин 
стала національно-класова економічна політика радянського уряду. Став
лення до німецьких колоністів як до переважно «міцних» хазяїв спричини
ло здійснення жорсткої податкової політики, огульне позбавлення їх прав 
голосу, а також застосування по відношенню до них інших форм «впливу» 
економічного і політичного характеру [17]. В 1924-1925 роках колоністи 
Бахмутської округи скаржилися на те, що вони сплачують податки за 5 та 6 
розрядах, у той час, як район мав 2 розряд, а кращі землі колоністів були 
віддані російським селянам [18]. В німецьких колоніях Луганської округи 
колоністи також були обкладені за 6 розрядом, в той час, як українські се
ляни, що мешкали поблизу, -  за 5 [19]. Упереджене відношення до націо
нальних меншин було помітне і під час проведення кредитування. Напри
клад, Кредитна спілка Маріупольської округи зовсім виключила німців з 
фонду кредитування бідноти, вважаючи їх всіх багатими [20].

Таким чином, протягом 20-х років рівень соціально-економічного роз
витку національних селищ Донбасу був різним. В деяких з них, наприклад, 
в німецьких менонітських колоніях він відбувався дуже швидко. Цьому 
сприяли великий досвід в організації міцних товарних господарств, а та
кож особливості ментальності цього населення. Соціально-економічне ста
новище представників інших національних меншин (греків, болгар, євреїв) 
було значно складнішим. Економічні заходи радянської влади призвели до 
посилення в національних селищах проблем малоземелля і безземелля. 
Знизилась кількість засівних площ, зменшилась врожайність. Через розва
лювання заможних господарств, стала незначною товарна частина хліба. 
Викорінювалися досягнення національних меншин у сільському господар
стві -  племінне скотарство, чистосортне рільництво тощо. Серед представ
ників національних меншин було багато тих, хто позбавлявся свого госпо
дарства і або емігрував, або вирушав у місто. Останнім етапом в руйнації 
господарств в національних селищах стала колективізація.
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Касперович В.М. 
(м. Горлівка)

АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНЕ КЕРІВНИЦТВО ВУГІЛЬНОЮ 
ПРОМИСЛОВІСТЮ ДОНБАСУ В 1938-1941 РР.

У процесі будівництва сильної, незалежної, соборної та демократич
ної держави в Україні дуже гостро постала проблема розвитку регіонів. 
Добробут будь-якої країни не можливий без врахування соціально- 
економічних, культурних та історичних особливостей її окремих часток: 
міст, сіл, районів, областей тощо. Тому останніми роками велика увага 
приділяється саме регіональним дослідженням.
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Соціально-економічний розвиток Донбасу в XX ст. базувався на пріо
ритетному розвитку вугільної промисловості.. В передвоєнні роки, коли 
багато зусиль спрямовувалося на зміцнення промисловості, Донбас став 
своєрідним полігоном, де сталінський тоталітарний режим випробовував 
командно-натискні засоби керівництва.

Протягом радянського періоду об’єктивне дослідження даної теми бу
ло не можливе. Лише зараз з’являються праці, що висвітлюють вади, поро
джені адміністративно-командною системою керівництва [1], але у даній 
постановці проблема не розглядалась.

Тож, метою статті є дослідження адміністративно-директивних форм 
та методів керівництва вугільним Донбасом у 1938-1941 рр. Джерельною 
базою роботи є документи КПРС, радянського і господарського керівницт
ва, які зберігаються у Державних архівах Донецької та Луганської облас
тей; а також документи, що були опубліковані в різних збірках.

На кінець другої п’ятирічки, на 1937 р., припадає одна з найсильніших 
хвиль репресій. Невиконання планових завдань промисловістю викликало 
активні пошуки «ворогів», «шпигунів», «шкідників», «зрадників», що в 
свою чергу призводило до зриву виконання державних завдань, до упові
льнення темпів промислового розвитку. Репресії виривали найбільш квалі
фікованих та досвідчених спеціалістів, що спричинялося до послаблення 
інженерно-технічної служби, до розхитування трудової і технологічної ди
сципліни. Про прямий зв’язок між репресивними заходами на шахтах і 
зменшенням вуглевидобутку говорив і керівник тресту «Чистяковантра- 
цит» на нараді, яка проходила 5 липня 1938 р. [2].

Важкі умови праці на шахтах Донбасу спричинялися до нестачі робіт
ників у вугільних лавах, що й було однією з причин невиконання планових 
зобов’язань гірниками. Нестачу робітників головних вугільних спеціально
стей -  вибійників, кріпильників, прохідників, породчиків та ін. -  компенсу
вали за рахунок залучення інших працівників [3]. Активно використовувалась 
понаднормова праця людей, а також робота у вихідні та святкові дні [4].

На XIV з’їзді КП(б)У, який відбувся 13-18 червня 1938 р. в Києві, 
йшлося про відставання вугільної промисловості. У своїй доповіді перший 
секретар Донецького обкому партії М.Щербаков відзначав, що з 152 шахт 
області 98 систематично не виконували намічених завдань. За перший ква
ртал 1938р. Донбас не додав країні 231 тис. т вугілля [5].

Протягом першого півріччя 1938р. внаслідок поганого керівництва си
стематично зменшувався середньодобовий видобуток на шахтах тресту 
«Макіїввугілля»: у січні він становив 14288 т, у травні -  13144 т, у червні -  
13123 т. Графіки роботи дільниць і лав існували лише на папері, а з 92 лав 
тресту 25 були викривлені [6]. Пізніше, завдяки використанню індивідуа
льно-відрядної праці., становище було трохи виправлено. На 1 вересня 
1938р. відрядно працювало 1293 наваловідбійників, або 62,9% їх загальної 
кількості. План вуглевидобутку в липні 1938р. було виконано на 93,6%, у
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серпні -  на 93,8%, у вересні -  на 94,1% [7]. Але темпи зростання, як ми ба
чимо, були ще дуже повільними. План, як і раніше, не виконувався.

За видобутком вугілля одне з провідних місць у Донбасі і в країні на
лежало м. Сталіно. Тут знаходились три вугільних трести з річним видобут
ком у 10,2 млн. т. У 1939р. завдяки механізації та вводу в експлуатацію но
вих виробничих потужностей вони дещо збільшили видобуток вугілля. 
Цього року до ладу стали дві нові шахти: «Ново-мушкетівська» та № 13 
«Нікополь-Маріупольська» з проектною потужністю у 1000 т на добу кож
на. В цьому ж році була завершена реконструкція однієї з найбільших шахт 
міста № 2-7 «Лідіївка» [8].

Зростала механоозброєність і на шахтах найбільшого в країні тресту 
«Артемвугілля»: якщо в 1937р. там працювала 1 врубмашина, то в березні 
1940р. їх було вже 14, кількість компресорів і зросла з 43 до 80, а їх потуж
ність -  з 1143 кубів повітря до 2414, з’явилось 90 перевантажувачів, кіль
кість відбійних молотків збільшилась з 2384 до 3344, у два рази зросла кі
лькість електровозів. Однак продуктивність відбійного молотка на початку' 
1940р. становила 80% запланованої, врубової машини -  64,4%, електрово
зів -  83%. Багато шіутанини було у плануванні продуктивності праці. Так, 
машиністи врубових машин тресту виконали норму 1939р. на 166%, а про
дуктивність машин становила лише 64% запланованої [9].

Щоб приховати кризове становище галузі, керівники усіх рівнів йшли на 
перекручення планування та нормування праці. Використовуючи право змі
нювати норми виробітку на 10%, начальники дільниць почали зменшувати їх, 
а через часту зміну керівників це робилося по кілька разів на одному місці. 
Так, на шахтах комбінату «Донбассвугілля» за 9 місяців 1938р. нории вугле
видобутку' були виконані на 150%, а план видобутку вугілля -  лише на 95%. 
Продуктивність праці становила лише 91% від запланованої [10].

Такі підтасовки фактичного стану' виробництва керівниками усіх рів
нів давали їм можливість без особливих зусиль виконувати планові завдан
ня і залишатися на своїх місцях. Бажання вчасно звітувати, «замилити очі» 
керівництву загуляло необхідність вирішення виробничих труднощів. За
лякані репресивними заходами, керівники йшли на перекручення, підтасо
вки та навіть обман, бо невиконання плану, у багатьох випадках, мало нас
лідком зняття з посади та розгляд «злочиної діяльності».

Комбінат «Сталінвугілля» в 1939р. державний план вуглевидобутку 
виконав лише на 97%. З 11 трестів комбінату план виконали лише три, а з 
143 шахт -  66. Серед причин невиконання плану та відставання вугільної 
галузі слід згадати велику кількість аварій, занедбаність деяких гірничих 
виробіток, плинність робочої сили та невірне її використання. Планове за
вдання продуктивності праці 1939р. було виконано на 95-98%. Лише в гру
дні 1939 р. вибійники та наваловідбійники витратили на сторонні роботи 
23 тис. робочих виходів, а машиністи врубових машин -  3,5 тис. Заниження 
планування виробітку врубової машини призвело до того, що в 1939р. їх
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продуктивність була запланована нижчою, ніж досягнута у 1938 р. [11]. 
Великим гальмом були простої механізмів. Щомісяця 1939 р. простоювало 
чи перебувало у ремонті близько 120 врубмашин, або 12,7% їх загального 
парку. Нерідкі були випадки непродуктивного використання техніки. Так, 
на деяких шахтах, які добували 120-200т вугілля на добу, знаходилось по 8- 
10 врубмашин. Наприклад, на шахті №1-2 «Смолянка» тресту «Куйбишев- 
вугілля», де видобуток вугілля становив 120 т на добу, знаходилось 8 вруб
машин. Цікаво, бо завідуючий шахтою щодня повідомляв, що 7 з них -  у 
роботі. Загалом по комбінату нараховувалося 27 таких шахт [12].

Наказом №119 від 8червня 1939р. «Про покращення роботи машинних 
лав, молоткових вибоїв і підвищення циклічності на шахтах комбінату 
«Сталінвугілля» нарком паливної промисловості Л.М.Каганович «викрив» 
причини незадовільної роботи шахт комбінату та «намітив» програму усу
нення відставання. Причини, на думку наркома, полягали в недбалому ви
конанні керівниками його наказів. Тому керівники шахт і трестів зо
бов’язувались вивчити положення цього наказу та повсюдно пояснювати їх 
робітникам [13]. Дріб’язкова опіка та посилення адміністративного контро
лю яскраво виявилися також у наказі наркому «Про щодобове повідомлен
ня десятниками результатів праці кожного робітника, бригади за минулу 
добу», де збільшення норм виробітку пропонувалось як засіб підвищення 
продуктивності праці [14].

Спроби вирішити проблеми вугільної галузі адміністративно-командними 
методами робились ще неодноразово. Центр тиснув на Донбас постановами 
РНК СРСР і ЦК ВКП(б) протягом 1938-1941 рр., а місцеві комітети партії без
застережно і запопадливо намагались впроваджувати їх у життя [15]. Так, на 
засіданні бюро Сталінського обкому КП(б)У 3 лютого 1940р. розглядалось пи
тання «Про виконання рішення ЦК ВКП(б) від 4 листопада 1939 р. «Про пар
тійно-масову роботу на шахтах вугільної промисловості Донбасу» і XI плену
му Сталінського обкому КП(б)У шахтою №1-2 «Червоний Жовтень» тресту' 
«Оржонікідзевугілля» [16], 3 квітня 1940 р. розглядалося питання «Про поста
нову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 29 березня 1940 р. «Про роботу' вугільної 
промисловості Донбасу» [17], а 14 квітня 1940 р. -  «Про хід виконання рішен
ня ЦК ВКЩб) і РНК СРСР від 31 березня 1940 р. «Про вугільну промисло
вість» шахтою №9 тресту «Аргемвугілля» і шахтою №11 ім. М.М.Шверника 
тресту «Куйбишеввугілля» [ 18] тощо.

Проте, незважаючи на постійну «турботу» парторганів усіх рівнів, 
становище у вугільній галузі не було виправлено і в першій половині 
1940 р. Так, із 145 шахт комбінату в березні 1940 р. лише 54 виконали пла
нові завдання, а у квітні -  67 шахт. Продуктивність врубових машин за
мість запланованих 4355 т на місяць, склала 3827 т, або 87,9% плану', що 
було більше від 1939р., але план, як і раніше, не виконувався. Справа з 
продуктивністю відбійних молотків була ще гіршою -  якщо в 1939р. вона 
становила 10т за зміну, то в 1940 р. -  9,5 т, або 70% плану [19]. Деяке збі
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льшення вуглевидобутку досягалося лише за рахунок вводу нових шахт та 
інших виробничих одиниць.

Хронічне невиконання планових завдань вимагало прийняття екстра
ординарних заходів. Звичайне адміністрування, як ми бачимо, не спрацьо
вувало, постанови та накази фактично не покращували стан виробництва. 
Адміністративно-директивні форми та методи керівництва не підвищували 
продуктивності праці, не давали суттєвих результатів.

Адміністративний тиск центру посилювався протягом усіх років тре
тьої п’ятирічки. В умовах загострення міжнародної обстановки, у зв’язку з 
початком Другої світової війни і негайною потребою у наведенні порядку 
на виробництві радянське і партійне керівництво країни приймали одну 
постанову за іншою, посилюючи відповідальність за випуск браку, дезор
ганізацію виробництва, прогули, запізнення чи невихід на роботу, вводили 
трудові книжки, підвищували роль майстра на підприємстві.

Проте лише вихід 26 червня 1940 р. Указу Президії Верховної Ради 
СРСР «Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний ро
бочий тиждень та про заборону самочинного звільнення робітників і служ
бовців з підприємств та установ» дещо змінив становище [20]. Поряд з жо
рсткими покараннями за прогули і закріпленням працівників за підприємс
твами, він передбачав збільшення робочого часу в середньому на 33 годи
ни на місяць. Надмірна жорстокість закону і пов’язаний з цим репресивний 
характер його запровадження дозволили остаточно воєнізувати економічну 
сферу життя країни взагалі і вугільну промисловість зокрема. Це не дуже 
підвищило продуктивність праці, але істотне збільшення робочого часу 
зумовило зростання з другої половини 1940 р. промислового виробництва.

Незважаючи на збільшення тривалості робочого дня на 1 годину, та 
робочого тижня -  на 1 день, більшість підприємств Ворошиловградської 
області не дали суттєвого приросту випуску продукції. Порівняно з попе
редніми місяцями деякі підприємства в липні та серпні 1940р. навіть зме
ншили виробництво. Так, трест «Донбасанграцит» комбінату «Ворошилов- 
градвугілля» знизив середньодобовий видобуток у серпні 1940р. порівняно 
з першим півріччям цього року на 620 т, з 9761 т до 9141 т; трест «Кіровву- 
гілля»- на 172 т, з 6479 т до 6307 т [21].

Дещо кращим було становище у вугільній промисловості Донбасу в 
цілому, яка завдяки перевиконанню плану найбільшим комбінатом країни 
«Сталінвугілля», в 1940р. вперше за останні 5 років виконала намічені за
вдання. В цьому році комбінат «Сталінвугілля» видав понад план 55 тис. т 
вугілля. Водночас із 11 трестів комбінату лише 7 виконали план, а з 143 
шахт -  90 [22]. Річний план 1940р. комбінат виконав завдяки значному пе
ревиконанню плану у IV кварталі, що стало можливим внаслідок дії Указу 
від 26 червня 1940р. та рішенню ЦК ВКП(б) й РНК СРСР від 11 листопада 
1940р., в якому* наголошувалося на необхідності переведення шахт на дво
змінну роботу [23]. Комбінат «Ворошиловградвугілля» в 1940р. план вуг
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левидобутку виконав лише на 95% [24]. На Ворошиловградському облас
ному партактиві, який відбувся 14-15 грудня 1940 р., відмічалося, що голо
вною причиною відставання комбінату є повільне виконання наказів 
центру. Так, якщо планувалось перевести на двозмінну роботу 600 лав, то 
на 20 листопада 1940р це було зроблено лише стосовно 456 лав [25].

Отже, масові пошуки «шпигунів-диверсантів», «шкідників» та інших 
«ворогів» у вугільній промисловості були викликані падінням темпів про
мислового розвитку галузі наприкінці 30-х років. Але репресії проти інже
нерно-технічних працівників призводили до зниження рівня кваліфікації 
кадрів, зриву виконання планових завдань. В умовах тоталітаризму вироб
ничі труднощі вирішувались адміністративно-командними методами. Пар
тійно-державне керівництво через накази, постанови та розпорядження 
намагалось виправиш становище, активізувати виробничі процеси, надих
нути маси на трудові звершення. Значного поширення набули догани та 
стягнення, які застосовувались у такій кількості, що ніякого впливу вже не 
справляли. Нестача кваліфікованих кадрів та низька продуктивність праці 
компенсувались за рахунок використання понаднормової праці людей, а 
також роботи у вихідні та святкові дні.
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(м. Донецьк)

СВІДЧЕННЯ СУЧАСНИКІВ ГОЛОДУ 1946-1947 РР.
НА ДОНЕЧЧИНІ

Кожне століття історії України позначене голодними роками. Давні 
джерела зберегли страшні картини масового голодування населення. Осо
бливо трагічним для українського народу виявилось XX століття. Тричі (в 
1921-1923,1932-1933 і 1946-1947 рр.) радянська Україна потрапляла в ла
бети голодомору. До цього слід додати «продовольчі проблеми» 1924- 
1925, 1928-1929 рр., голод часів фашистської окупації в роки Великої Віт
чизняної війни...

Ось чому нагальним завданням науковців є виявлення, глибоке ви
вчення та публікація різноманітних джерел з цієї проблеми. Зокрема, тре
ба збирати спогади-свідчення людей, котрі самі пережили голодне лихо чи 
були свідками голодування. Жоден архів не розповість про голод так, як 
його можуть змалювати спогади.

Певну кількість таких спогадів-свідчень автор вже зібрав і використав як 
ілюстративний матеріал у своїх роботах з історії голоду 1946-1947 рр. на Доне
ччині [1 ]. Але об’єктом спеціального дослідження вони ще не були.

У даній публікації ставиться завдання розкрити методику збирання 
спогадів про голод 1946-1947 рр. на Донеччині, проаналізувати їх зміст і 
визначити місце цього масиву серед інших джерел з історії цього голоду, 
їх значення для вивчення цid  теми.

Проблема голоду в історії України, зокрема, тема післявоєнного голо
домору на Донеччині, привернула увагу автора з початком Українського 
національного відродження наприкінці 1980-х років. Збираючи матеріали з 
історії голоду 1946-1947 рр. на території сучасної Донецької області, автор 
почав зустрічати в пресі публікації згадок сучасників голодоморів 1932-
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1933 і 1946-1947 рр. з інших регіонів України. Це наштовхнуло на думку 
збирати подібні свідчення серед населення області. В той час автор пра
цював доцентом кафедри історії України Донецького державного універ
ситету, читав курс історії України на історичному та філологічному факу
льтетах, розробляв спеціальний курс «Голод в історії України».

В 1991 р. автор вперше опитав декількох жителів Донецька та 
Слов’янського району Донецької області, які зазнали голоду в 1946-1947 рр. їх 
розповіді виявилися цікавими і мали безперечну наукову цінність. Тому було 
віфішено, з одного боку, продовжити практику власних опитувань, а з іншого 
-  залучити до цієї роботи студентів. У цьому випадку студенти отримували 
можливість поглибити свої знання, активізувати самостійну роботу над курсом 
історії України, а автор -  охопити тестуванням набагато ширше коло респон
дентів. Адже студеній могли опитувати своїх рідних, знайомих чи сусідів у рі
зних куточках Донеччини і навіть за її межами.

В 1993 р. під диктовку автора студенти першого курсу денного відді
лення філологічного факультету записали питання, з якими їм треба було 
звернутись до людей, що пам’ятали післявоєнний голод. Опитувані пови
нні були вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій вік, сучасну адре
су і місце проживання під час голоду. Студенти повинні були зафіксувати 
точку зору опитуваних щодо причин голодування. Вимагалось з’ясувати, 
наскільки це було можливо, кількість голодуючих у тій чи іншій місцевос
ті, як харчувалися люди, скільки їх померло від голоду. Важливо було за
писати особисті враження опитуваних, якісь оригінальні подробиці щодо 
голодування тощо.

Упродовж весни 1993 р. студенти-філологи зібрали близько 50 свід
чень про післявоєнний голод. На жаль, не всі студенти відповідально по
ставилися до цієї роботи. Приблизно кожний п’ятий запис був дуже корот
ким і не мав жодного оригінального факту про голод 1946-1947 рр. на До
неччині. Очевидно, такі студенти не дуже обтяжували себе пошуками оче
видців або жертв повоєнного голоду, які добре його пам’ятали.

Але всі інші записи виявилися цікавими. Особливу увагу привертали 
матеріали, зібрані студентами М.Сердюк, Н.Габідуліною, Л.Федоряченко, 
ІНіхаєвою, С.Синоліциною, В.Саранчук, Ю.Ткачовою, Т.Гаврюшенко, 
З.Акритовою, Е.Рамазановою, О.Давиденко та іншими.

З того часу збирання спогадів сучасників голоду 1946-1947 рр. на До
неччині автором І студентами під його керівництвом, переважно майбут
німи істориками, стало систематичним. Матеріали опитувань автор почав 
активно вводити як ілюстративний матеріал до власних наукових і науко
во-популярних публікацій з історії післявоєнного голодомору. В 1999 р. 
вдалося опублікувати роботу «Голод в історії України: короткий нарис (X- 
XX ст.)», яка вже зазначалася вище. Окремим додатком до неї було вміще
но 21 згадку свідків голоду 1946-1947 рр. на Донеччині. З них 14 були за
писані студентами-філологами в 1993 р.; чотири -  студентами історичного
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факультету в 1998 р., а решта -  автором у 1991-1993 рр. У розпорядженні 
автора було ще декілька десятків спогадів, але невеликий об’єм роботи не 
дозволив надрукувати більше свідчень.

Аналіз зібраних спогадів говорить, що їх автори зафіксували у своїй 
пам’яті і пронесли через десятиліття багато цінних, часом вражаючих фак
тів, які суттєво доповнюють картину трагедії голодомору 1946-1947 рр. 
Під час опитувань люди розкривали свою душу, часто із сльозами вилива
ли своє давнє горе, ділилися наболілим. Респондент часом плуталися в 
датах, не могли згадати прізвища знайомих, що страждали і загинули від 
голоду. Але треба взяти до уваги, що ці люди вже похилого віку. Більша 
частина з них -  це люди, які мають невисоку освіту і не звикли до опові
дей, що фіксуються на папері. Певний вплив на зміст спогадів мав довгі 
роки існуючий страх перед можливими репресіями з боку влади, пам’ять 
проНКВС.

В інших регіонах України авторами свідчень про голод виступають у 
більшості жителі села, оскільки там голодувало переважно сільське насе
лення. У Донбасі в 1946-1947 рр. зазнали голодного лиха багато міських 
жителів. Тому співвідношення свідчень сільських і міських респондентів, 
які є в розпорядженні автора, майже однакове.

Як правило, опитувані під час голоду мали вік приблизно від 7 до 17 
років. Близько чверті вже були сімейними. Отже, вони могли добре розу
міти подію, що відбувалась тоді на їх очах, а тому достатньо об’єктивно, 
правдиво розповісти про них тепер, через декілька десятків років.

Більшість опитуваних не вказують причин голодування. Лише у де
яких знаходимо такі свідчення: «В 1946 році на трудодні не дали майже ні
чого. На городі теж не вродило -  така посуха була» (К.П. Залізняк, с. Анд- 
ріївка Слов’янського району Донецької області); «Неврожай тоді трапився 
страшний, посуха» (М.М.Руляєва, м. Сніжне Донецької області); «Причи
ною голоду була війна і посуха» (О.Г.Филимонова, м. Моспине Донецької 
області); «Врожай 1947 р. був непоганий, але люди не бачили його, все до 
зернини віддавали державі» (В.І.Буравова, с. Стила Старобешівського ра
йону Донецької області) [2].

Майже завжди у своїх розповідях сучасники голоду вказують лише 
той населений пункт, де вони тоді голодували. Лише деякі з них згадують 
про події в інших місцевостях. Наприклад, П.Ф.Костюченко з села Добро- 
пілля Добропільського району Донецької області розповідала: «Після де
мобілізації я працювала зав. відділом кадрів при Добропільській районній 
Раді депутатів трудящих. Доводилося бувати в колгоспах, де я своїми очи
ма бачила і голодних, і пухлих, і мертвих від голоду». А Н.І.Саранчук з мі
ста Димитрова Донецької області згадувала: «У нашому селі все ж люди 
голодували не так сильно, як в інших» [3].

За спогадами, хронологічно голод обмежувався 1946-1947 рр. Разом з 
тим, деякі опитувані уточнювали, що найбільш тяжкими були осінь 1946 -
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весна 1947 рр. «Особливо важко довелось восени 1946 р., коли гостро відчу
лась нестача продуктів харчування», -  згадував МІ. Чумак з міста Білицьке 
Донецької області. В іншому випадку зазначалось, що «1947 рік був самий 
тяжкий, особливо важко було навесні» [4].

Важливі дані містяться у свідченнях про склад голодуючих. Жертвами 
голоду, як правило, виступають прості люди, а саме: колгоспники, медичні 
працівники, вчителі, шахтарі, прибиральниці, інваліди війни. «Біля нас 
жили такі ж самі люди, як і ми -  такі ж бідні і голодні», -  розповідала Л.Т. 
Кобяцька з міста Макіївки Донецької області. Голодної муки зазнавали чо
ловіки і жінки, діти і люди похилого вікуг. Вже згадувана ГІФ. Костюченко 
свідчила: «Важко згадувати ті трупи, котрі нікому було ховати; тих пухлих 
від голоду дітей, що дивилися на тебе великими очима; або старих людей, 
що з печі простягали руки і прохали: «Дай ліпеника!»; або того солдата, 
що визволяв Батьківщину, а тепер тягнув до тебе скалічену руку, просячи 
їсти» [5].

А ось «меню» голодуючих за їхніми спогадами: кропива, кульбаба, 
свіріпа, молочай, щавель, подорожник, лобода, ховрахи, чай з гілок дерев, 
буряки, макуха, мерзла картопля, зелені пшеничні колоски, картопляне 
лушпиння, шкіра свійських тварин, яйця диких птахів, раки, риба, полова, 
жаби, горобці, коти, собаки тощо.

Точних даних про кількість голодуючих і померлих від голоду в тому 
чи іншому' населеному пункті очевидці не наводять. Але про масштабність 
голоду свідчать такі висловлювання: «Майже все село наше голодувало...» 
(В.М.Байрацька з села Єлизаветіно Красноармійського району' Донецької 
області); «Кого тільки не згадаю -  всі голодували» (Л.Т.Кобяцька з міста 
Макіївки Донецької області); «Померло тоді багато людей...» 
(В.І.Буравова з села Стала Старобешівського району Донецької області); 
«Особливо багато людей померло, коли в 1947 році зібрали новий врожай. 
Люди об’їдались і вмирали» (М.М.Руляєва з міста Сніжне Донецької обла- 
сті) [6].

Дуже цінні для розуміння подій післявоєнного голоду свідчення його 
сучасників про те, завдяки чому їм вдалося вижита. Деяких врятувала лі
карня, але з більшості оповідей видно, що головним джерелом харчування 
голодуючих була заробітна плата, а також певна допомога з боку тих під
приємств, організацій та установ, де працювали опитувані. Але цього не 
вистачало. Тому в спогадах змальовуються різноманітні способи боротьби 
людей за виживання, за добування чого-небудь їстівного. Н.Г.Магер (с. 
Павлівка Мар’їнського району Донецької області) розповідала: «Єдине 
спасіння -  залізниця, що проходила мимо нашого села. Там стояв поїзд із 
зерном, воно гнило. Засунеш, було, в нього руку, а там жар. Зерно охоро
нялось, але людей сюди гнав голод. Було байдуже, від чого помреш -  від 
голоду чи від кулі». М.І.Акритова з Донецька: «Навесні, коли пішли дощі,
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ходили до млина і тихо, щоб ніхто не побачив, здирали з мішків налипле на 
них борошно. Варили суп. І раділи, тому що нічого іншого не було» [7].

Багато згадок про те, як голодні люди взимку 1946-1947 рр. шукали на 
полях рештки минулорічного врожаю, як ловили всією сім’єю ховрахів, 
крали, ховаючись від об’їждчиків, зелені колоски, вибирали із землі вже 
посіяне колгоспами зерно, як допомагали, чим могли, одне одному.

Звертає на себе увагу різко негативне ставлення опитуваних до голоду 
і всього, що з ним пов’язане. Наведемо лише декілька найбільш типових 
висловлювань. О.П. Гузенко (с. Сергіївка Слов’янського району Донецької 
області): «Не дай, Боже, ще раз таке пережити!» Л.Т. Кобяцька (м. Макіїв
ка Донецької області): «Як вже вижили -  не знаю, але не дай, Боже, нікому 
пізнати, що таке голод!» Н.І. Саранчук (м. Димитров Донецької області): 
«Голод -  це страшно. Ми пережили дуже страшний час і від нього, як і від 
війни, залишились тяжкі спогади». ММРуляєва (м. Сніжне Донецької області): 
«Страшний це був час, краще і не згадували про нього». МІЧумак (м. Білицьке 
Донецької області): «Жахи голодомору я не забуду ніколи» [8].

Отже, спогади сучасників голоду 1946-1947 рр. на Донеччині, як оче
видців так і потерпілих від нього, містять важливі дані про причини голо
дування, територію та хронологічні рамки голоду, склад голодуючих, вжи
вання ними сурогатів їжі, кількість жертв голодування, допомогу голо
дним, їх боротьбу за виживання. Як історичне джерело, спогади мають до
поміжний характер. їх аналіз і введення в науковий обіг вимагають ретель
ного співставлений з іншими документами. Проте значення їх у вивченні 
післявоєнного голодомору важко переоцінити. Вони суттєво доповнюють 
загальну картину голоду на Донеччині, допомагають з’ясувати важливі де
талі та нюанси і тому заслуговують пильної уваги науковців.

Пропонуються декілька типових свідчень про голодні 1946-1947 рр. 
на Донеччині, зібрані студентами історичного факультету Донецького на
ціонального університету в 2000 р.

Свідчення
Єрмак Лідії Тимофіївни 

1929 р. народження
(с. Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області)

Під час голоду, який почався зимою 1946 р., ми жили на станції Хан- 
жонкове Сталінської області. Сім’я у нас була велика: нас у мами троє та 
вітчим привів з собою ще п’ятеро. У кращі часи вісім дітей прогодувати не 
просто, а в повоєнні голодні роки -  і говорити нічого.

Голод був страшний. За картками, тим, хто працював, видавали про
дутой. Хліба ми не їли. Мама весь хліб змішувала з травою, соломою і пекла з
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цієї суміші коржики. Навесні варили борщ з листя буряків, першої трави, а за
грав ляди його жменькою камси. Це було справжнє свято.

Вітчим навесні попав до лікарні. Він розпух від голоду, не міг навіть сам 
пересуватись.

У нас, дітей, від голодування завжди були пухлі очі, набряклі руки та но
ги. Щоб якось вижити, старші діти, і я разом з ними, ходили на роботу. Робота 
була тяжкою, зовсім не дитячою -  міняти шпали на залізниці -  але за неї дава
ли продовольчі картки.

Я ніби зі сторони бачу себе: дуже погано одягнена, на ногах гумові чуні, 
які не тільки від холоду, а навіть від води не рятують, дуже слабка, іду на ро
боту через базар. Там під прилавками можна було знайти головки від камси- 
рятівниці. Наївшись отих головок, я ледве плелась на роботу.

Через вулицю від нас жила сім’я, де зять за німців був поліцаєм. Біля залі
зниці у них був город. Навесні 1947 р. на цьому городі виріс буряк. І ось одно
го разу бачимо: до цього городу підійшов чолов’яга, якийсь чужий, бо ніхто 
його не впізнав. Був він дуже страшний: обірваний, пухлий. Він впав на коліна, 
вирвав буряк і почав його їсти прямо з листям! Це побачила господарка, підбі
гла до чоловіка і почала його бити сапою. Била до тих пір, доки не зарубала до 
смерті. Це було дуже страшне видовище. Цій жінці присудили три роки 
в’язниці. Всього три роки, а життя людини пропало за один лише буряк. Таке 
було в нашому житті...

Забути голод неможливо. Мало того, що здоров’я ніяке: виразка шлунку, 
ревматизм, ноги-руки кілька разів зовсім віднімались. Так ще останніми рока
ми, коли залишалась сама, довгими вечорами перед очима постають картини 
тих важких років. Не дай, Боже, комусь пережити таке!

Записала студентка А. А. Яновська 
у листопаді 2000 р.

Свідчення
Соколюк Ніни Олексіївни,

1928 р. народження 
(м. Макіївка Донецької області)

Я народилась 1928 р. в Курській області. Під час війни мене, маму і 
брата з сестрою німці хотіли вивезти до Німеччини. Але радянські літаки 
обстріляли ешелон. Нам вдалося втекти. Так ми опинилися в Донбасі. Не
вдовзі мама померла і я залишилась з братом і сестрою.

Жили ми у далеких родичів. Я влаштувалась працювати на хлібоза
вод. Майже кожного дня мені вдавалося винести за пазухою буханку хліба. 
Це не давало померти нам з голоду.

Одного разу, після роботи, я побачила хлопця-підлітка. Він був дуже 
блідий, насилу тримався на ногах. Хлопець знав, що у мене є хліб. Він по
прохав у мене буханку, сказав, що вся його сім’я помирає від голоду. Протя

58



маловідомі імена, події, факти

гом декількох днів я виносила йому хліба. Мої родичі, коли взнали, сильно 
побили мене. Одного разу, коли я прийшла на роботу, до мене підійшов літ
ній чоловік і почав цілувати мені руки. Виявляється, це був батько того підлі
тка, котрому я давала хліб. Дякуючи мені, вся їх сім’я залишалася живою.

Проте незабаром на роботі взнали, що я виносила хліб і мене звільнили
З тих пір наша сім’я жила тимчасовими заробітками. За пляшку моло

ка, сумку картоплі мені доводилось полоти городи. Деякі люди жаліли нас, 
сиріт, допомагали нам.

Влітку було легше. Варили суп зі щавлю і лободи, пекли коржі з висі
вок. Ближче до осені збирали в полі овочі, що залишились після жнив.

Потім я вийшла заміж, а брата з сестрою родичі віддали до інтернату.
Так ми і пережили голод. Страшно тепер згадувати про це.

Записала студентка LO. Хуторцова 
у грудні 2000 р.

Свідчення
Рассалюк Єлизавети Григорівни,

1931 р. народження 
(м. Донецьк)

Після війни ми жили в Маріуполі: мама Меланія Григорівна, тато 
Григорій Павлович, сестра Валентина, брат Віталій та бабуся Анастасія 
Савелівна. Тато працював на заводі імені Ілліча, мама не працювала, а ба
буся була вже похилого віку.

1947 рік... Був сильний голод. Жили дуже важко, тато працював один. 
В місті існувала карткова система, але тієї картки, що давали тату на заво
ді, нашій сім’ї не вистачало. Ми, сестри і брат, в той час вчились у школі. 
Не вистачало письмового приладдя, писали на жовтому газетному папері. 
Дуже не вистачало одягу, ходили всі обірвані.

Але все це були дрібниці порівняно з голодом, голодом у нашій сім’ї.
Нашій сім’ї, як і всім іншим, доводилось шукати додатково харчуван

ня. Ми, діти, постійно ходили восени по полях, збирали мерзлі залишки 
врожаю (буряки, моркву, картоплю). Врожай був дуже поганим в цьому 
році, наскільки я пам’ятаю.

На початку осені нашій сім’ї вдалося зібрати чимало житніх колосків і 
перші місяці ми більш-менш голод відчували слабо. Але вже в середині 
осені (жовтень-листопад місяці) голодування у сім’ї зросло. І нам, дітям, 
все частіше доводилось замість школи бродити полями. Все, що там знахо
дили, ми приносили додому. Мама переробляла буряки і моркву, а "проду
кти переробку" бабуся відносила далеко берегом моря рибалкам і поверта
лася з відрами кільки.
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Кілька... Скільки зараз пам’ятаю, вона для нас і виявилась рятівни
цею. Бабуся приносила кільку, частину ми їли, частину намагались обміня
ти на базарі на муку.

Кілька... Вона врятувала нас і згубила бабусю. Одного разу взимку (у 
січні чи в лютому) бабуся пішла з дому до рибалок і не повернулась. Так 
ми її і знайшли на дорозі через декілька днів. Вона лежала, а біля неї стоя
ло відро з декількома кільками.

Наша бабуся, як і багато інших старих людей, намагалась останній шмато
чок їстівного віддавати дітям, а сама (наскільки я знаю) майже нічого не їла... 
До цих пір на очах сльози, коли згадую бабуся, яка лежала на дорозі.

Що стосується іншої їжі, то в перші три-чотири місяці осені та зими 
ми приносили мерзлу картоплю і мама її смажила на машинному маслі, 
оскільки іншого не було. До цього часу пам’ятаю смак прогірклого ма
шинного масла...

Саме головне, що всі ми (окрім бабусі) все-таки вижили, залишилися на 
цьому' білому світі. Після цього важкого року’ ми дуже довго ще хворіли, але 
залишились жиги. Але цей рік я запам’ятала до самої смерті і не хочу, щоб мої 
онуки, правнуки пізнали цей жах. Страшніше голоду немає нічого.

Записав студент О.П. Шпаковський 
у листопаді 2000 р.
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Гармаш О.С., Крутова Л.О.
(м. Донецьк)

ДІЯЛЬНІСТЬ ДОНЕЦЬКОГО РАДНАРГОСПУ

Удосконалення системи управління народним господарством у сьогоден
них умовах потребує всебічного, глибокого та об’єктивного аналізу накопиче
ного в нашій країні історичного досвіду форм управління народним господарст
вом. Потрібно виявити переваги та позитивні моменти різних методів управлін
ня, враховуючи при цьому і негативний досвід. Сьогодні в Україні формується 
новий механізм управління народним господарством, ставиться питання про 
вдосконалення системи управління та господарського механізму, про пошук 
нових форм поєднання галузевого та територіального управління. У зв’язку з 
цим слід уважно вивчити досвід як галузевої, так і територіально-галузевої 
форм управління, щоб на цій основі виробити концепцію комбінованої системи 
цетралізованорегіонального управління, здатної суттєво підвищиш ефектив
ність суспільного виробництва

Територіально-галузева система управління проіснувала в нашій краї
ні недовго: вона була утворена в 1957 р. і скасована у 1965 р. Нове партій
не керівництво Радянського Союзу, очолюване Л.І.Брежнєвим, дало цій 
системі управління негативну оцінку. Така однозначна оцінка правлячої 
партії не сприяла об’єктивному аналізу набутого досвіду.

Проблемі територіально-галузевої форми управління присвячено чи
мало наукових праць. Наявні дослідження можна умовно розділити за хро
нологічним принципом на три групи.

До першої групи відносяться праці 1956-1964 рр. Протягом цих років 
було опубліковано велику кількість досліджень, для яких характерною ри
сою була лише критика галузевої форми управління народним господарст
вом. Автори висвітлювали територіально-галузеву форму управління на
родним господарством як єдино ефективну та раціональну. Така точка зору 
була притаманна, зокрема Олександренко Г.В. [1], Ананову І.Н. [2], Араке
ляну А.А. [3] та ін.

Після зміни уряду СРСР у 1964 році змінилася й економічна політика, 
а отже і замовлення керівництва країни науковцям економічної галузі. На
укові дослідження щодо ефективності галузевої та територіально-галузевої 
форм управління промисловістю, опубліковані у 1965-1987 рр., можна від
нести до другої груші наукових праць. Характерною рисою досліджень 
цього періоду стала однобока критика територіально-галузевої форми 
управління народним господарством. У таких працях акцентувалася увага 
на недоліках раднаргоспівської системи і, навпаки, -  перебільшувалась ра
ціональність та ефективність галузевої форми управління народним госпо
дарством. Провідниками даної точки зору виступили такі науковці, як Вааг 
Л.А. [4], Губін Б.В. [5], Євдокімов О.А. [6] та інші.
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До третьої групи можна віднести наукові дослідження 1987-1999 ро
ків. Для цього періоду характерне прагнення дослідників об’єктивно оці
нити плюси та мінуси діяльності Рад народного господарства економічних 
районів, що складали основу територіально-галузевої системи управління 
промисловістю. Автори поступово звільнялися від ідеологічного тиску і 
тому намагалися об’єктивно підійти до вивчення цієї проблеми. З таких 
позицій написані праці Валового Д.В. [7], Ігнатовського П.О. [8], Щеглов- 
ського В.І. [8] та інших.

Проблемою діяльності Донецького раднаргоспу займався академік 
Мамутов В.К. [9].

Слід підкреслити, що неупереджене дослідження зазначеної проблеми 
лише починається. Потребують, зокрема, глибокого вивчення не лише іс
торія виникнення раднаргоспів, а й механізм функціонування самої систе
ми управління, з’ясування проблем взаємодії керівництва раднаргоспів з 
партійно-державним апаратом, того, що стримувало розвиток раднаргос
пів. Цікавим, на наш погляд, може бути історія виникнення та функціону
вання раднаргоспу' в Донбасі -  найпотужнішому економічному регіоні на
шої країни.

Метою даної публікації є розкриття організаційного процесу, спрямо
ваного на утворення

Донецького раднаргоспу і аналіз результатів його функціонування.
У своєму дослідженні автори керувалися методологічними принципами іс

торизму' і об’єктивності, застосовували системний і комплексний підходи Дося
гнення поставленої мети стало можливим завдяки використанню історико- 
системного, історико-порівняльного й кількісного методів пізнання.

Для вирішення поставлених дослідницьких завдань авторами було за
лучено таке коло джерел: законодавчі акти СРСР та УРСР, статистичні 
джерела, періодичні видання, мемуарна література та матеріали фонду Ра
ди народного господарства Донецького економічного району Донецького 
обласного державного архіву.

Перехід від галузевої системи управління промисловістю до управлін
ня за територіальним принципом було здійснено у 1957 році. Відповідно 
Закону «Про дальше вдосконалення організації управління промисловістю 
і будівництвом» [10], затвердженого сьомою сесією Верховної Ради СРСР 
четвертого скликання, з 1 липня 1957 року управління промисловістю та 
будівництвом на врій території СРСР почали здійснювати раднаргоспи по 
економічних районах. Створення нової територіально-галузевої системи 
управління народним господарством передбачало наближення керівництва 
до підприємств, прискорення вирішення проблем соціально-економічного 
розвитку, посилення пошуку резервів на місцях, краще використання нової 
техніки, підвищення ефективності виробництва, покращення економічних 
показників роботи підприємств.
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Пояснювалося це тим, що при галузевому управлінні по вертикалі не
достатньо забезпечувалося комплексне вирішення всіх питань планування 
та господарського розрахунку на рівні підприємств та низових ланок 
управління. Відомчий підхід галузевих міністерств в управлінні промисло
вістю перешкоджав розвитку природних територіальних та економічних 
зв’язків між підприємствами різних галузей промисловості, розташованих 
в одному економічному районі або великому промисловому центрі. Він за
важав широкому здійсненню спеціалізації, комбінування та кооперування 
виробництва, стримував комплексний розвиток економічних районів, об
ластей, республік, призводив до недовикористання виробничих потужнос
тей. Оскільки виробниче кооперування мало найчастіше внутрішньогалу
зевий характер, воно планувалося головним чином по вертикалі, за мере
жею відомств. Це викликало значні нераціональні, надмірно далекі та зу
стрічні перевезення вантажів. Відомча відокремленість не тільки не стиму
лювала розвиток спеціалізації як економічно найбільш доцільної форми 
організації виробництва, а й не сприяла утворенню універсальних підпри
ємств з широким виробничим профілем.

Перехід у 1957 році від галузевої системи управління промисловістю 
до територіально-галузевої з організацією раднаргоспів по економічних 
районах був пов’язаний з ліквідацією промислових та будівельних союз
них та союзно-республіканських міністерств. Внаслідок реорганізації про
тягом 1957 року в Україні було створено 11 адміністративних економічних 
районів. Згідно з Законом «Про дальше вдосконалення організації управ
ління промисловістю і будівництвом в УРСР», прийнятим Верховною Ра
дою УРСР 31 травня 1957 року, на території республіки створювалися такі 
економічні адміністративні райони: Вінницький, Ворошиловградський, 
Дніпропетровський, Запорізький, Київський, Львівський, Одеський, Доне
цький, Станіславський, Харківський і Херсонський. У 1960 році було ство
рено ще три раднаргоспи -  Кримський, Полтавський і Черкаський [11].

Згідно постанові Ради Міністрів УРСР за №547 від 5 червня 1957 року 
була затверджена структура Ради народного господарства (РНГ) Сталінсь
кого (з 9.11.1961 р. Донецького) економічного адміністративного району 
[12]. Раднаргосп здійснював керівництво всіма підлеглими йому підприєм
ствами й організаціями у межах економічного району. Для цього при ньо
му було створено управлінський апарат, який складався з галузевих управ
лінь: металургійної промисловості; машинобудівної промисловості; заліз
ничного, автомобільного транспорту та шосейних доріг; легкої та харчової 
промисловості; промисловості будівничих матеріалів та залізобетона; ме
талу ргхіммашбуд ; воєнізованих гірничорятувальних частин; робітничого 
постачання; матеріально-технічного постачання та збуту; енергетичного 
господарства «Донбасенерго». Апарат управління мав також функціональ
ні відділи. Зокрема: адміністративно-господарський; виробничо-технічний; 
планово-економічний; капітального будівництва; кадрів та учбових закла-
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дів; робітничих кадрів, праці та заробітної платні; фінансовий; арбітраж та 
ін. До складу Донецької РНГ увійшли: комбінат Сталінвугілля; комбінат 
Артемвуілля; комбінат Сталіншахтбуд; комбінат Артемшахтбуд; Донбас- 
водтрест; трест хімічної промисловості; трест вуглезбагачення.

Така структура РНГ і його апарату управління дозволяла об’єднати 
матеріальні ресурси краю, і координувати їх доцільне використання.

При раднаргоспі було організовано техніко-економічну раду, яка діяла 
на правах дорадчого органу. До її складу увійшли висококваліфіковані 
спеціалісти різних галузей народного господарства, вчені, робітники, нова
тори, працівники партійних та профспілкових організацій економіко- 
адміністративного району [13]. Очолював техніко-економічну раду вчений 
секретар Барсук Г.П. [14].

Головним завданням раднаргоспу було забезпечення виконання всіма 
підпорядкованими йому підприємствами державних виробничих планів з 
основних показників, керівництво складанням виробничих планів підпри
ємств, на основі яких створювався єдиний загальний план розвитку еконо
мічного району. Раднаргосп мав дбати про комплексний розвиток району, 
встановлення на основі спеціалізації підприємств і галузей раціональних 
господарських зв’язків як між підприємствами власного економічного ра
йону, так і з іншими економічними районами, про раціональне викорис
тання природних і внутрішньогосподарських ресурсів.

На раднаргосп також покладалися завдання підвищувати технічний рівень 
усіх галузей промисловості на основі впровадження новітніх досягнень науки і 
техніки та високопродуктивного устаткування, поліпшення технологій вироб
ництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також поширення 
досвіду передових підприємств і новаторів виробництва.

У зв’язку з укрупненням економічних адміністративних районів згідно 
Указу Верховної Ради УРСР «Про створення економічних районів УРСР» 
від 26.12.1962 р. в Україні кількість економічних районів була скорочена 
до 7: Донецький, Київський, Львівський, Подільський, Придніпровський, 
Харківський, Чорноморський [15]. Згідно постанові ЦК КПУ та Ради Міні
стрів УРСР від 29.12.1962 р. за №1455 ради народного господарства Доне
цького та Луганського економічних районів були ліквідовані, на їх базі бу
ло утворено РНГ Донецького економічного району. Вона об’єднала діяль
ність підприємств Донецької та Луганської областей [16].

Відповідно до зазначеної реорганізації змінилися структура раднарго
спу та функції його управлінь. До складу Донецької РНГ увійшли наступні 
галузеві управління: металургійної промисловості; легкої промисловості; 
автомобільного транспорту та шосейних доріг; культурно-побутових това
рів; харчової промисловості; вугільного машинобудування; електротехніч
ної промисловості; деревообробної та меблевої промисловості; зовнішніх 
зв’язків; коксохімічної промисловості; матеріально-технічного постачання; 
хімічної промисловості; важкого машинобудування; промисловості, транс
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порту, перевезень та промелектрозв’язку; капітального будівництва. Доне
цька РНГ включала також наступні функціональні управління: промисло
вості будівничих матеріалів; фінансове; спеціалізації та кооперування; 
праці й зарплати; кадрів, підготовки кадрів та учбових закладів; виробни
чо-диспетчерське; контрольно-ревізійне; планово-економічне; юридичний 
відділ; центральна бухгалтерія. У складі РНГ залишалась техніко- 
економічна рада.

Вдосконалена структура апарату управління краще врівноважувала 
повноваження колишніх структур галузевого і функціонального призна
чення, чіткіше розподіляла їх і більш повно охоплювала всі сфери госпо
дарювання.

Після зміни керівництва країни у 1964 році, було визнано недоцільним 
подальше використання територіально-галузевої форми управління народ
ним господарством. Згідно Закону «Про зміну системи органів управління 
промисловістю» та постанови Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1965 ро
ку за №755 раднаргосп Донецького економічного району було ліквідовано 
[17]. Керівництво країни знову повернулося до галузевого принципу 
управління промисловістю.

Аналізуючи переваги та недоліки різних організаційних структур управ
ління народним господарством та економічні показники розвитку народного го
сподарства за відповідні періоди можна зробиш наступні висновки:

Система управління народним господарством країни через РНГ еко
номічних районів не була безпосередньо територіальною, а поєднувала те
риторіальні та галузеві принципи управління, оскільки у структурі апарату 
раднаргоспів були галузеві управління промисловості. На відміну від цього 
галузева система управління практично ніяких проблем розвитку територій 
не вирішувала, а навпаки, протиставляла їм відомчі інтереси.

Головна організаційна перевага нової системи управління містилася в 
активізації процесу встановлення раціональних міжгалузевих та міжгоспо
дарських зв’язків як всередині економічних районів так і у скороченні да
леких перевезень. Це сприяло вдосконаленню спеціалізації та кооперуван
ня підприємств, більш ефективному використанню капіталовкладень і, в 
кінцевому рахунку, відтворенню основних фондів підприємств краю з мі
німальними витратами.

Період функціонування Донецького раднаргоспу характеризувався ве
ликим розгортанням реконструкції та технічного переобладнання як осно
вних галузей важкої, так і харчової та м’ясомолочної промисловості, що 
справляло позитивний вплив на високі темпи зростання виробництва регі
ону і в подальший період.
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Основні економічні показники розвитку народного господарства про
тягом усього часу існування раднаргоспів були достатньо високі. У пода
льшому, після відновлення галузевої системи управління, темпи зростання 
почали знижуватися в Донбасі.

Діяльність раднаргоспів у нашому регіоні сприяла утворенню та роз
витку галузевих науково-дослідних інститутів, конструкторсько- 
технологічних та нормативно-дослідних організацій, що забезпечувало 
прискорення науково-технічного прогресу.

Досвід організації та роботи раднаргоспів показав, що створення тери
торіальних органів управління було більш ефективне не за адміністратив
ними утвореннями (областями ), а за історично складеними та господарсь
ко взаємопов’язаними економічними районами, які включали декілька об
ластей. Цей досвід доцільно використати при удосконаленні управління 
економікою країни і на сучасному етапі.

Діяльність раднаргоспу характеризувалася й деякими негативними 
моментами.Так, не була реалізована до кінця ідея економічної та організа
ційної самостійності раднаргоспу. Замість розширення самостійності ство
рювалися нові центральні «надбудовані» органи: республіканський радна- 
ргосп, РНГ СРСР, ВРНГ СРСР, галузеві держкомітети та ін. Крім того, й 
керівниціво підприємств було позбавлене економічної самостійності. Га
лузеві управління раднаргоспів безпосередньо займалися оперативним 
управлінням діяльністю підприємств і не могли в повній мірі виконувати 
покладені на них функції.

На наш погляд, головним стримуючим фактором функціонування ра
днаргоспів в економіко-адміністративних районах країни виступала плано
ва система господарювання. Поєднати її з економічною самостійністю ра
днаргоспів було справою неможливою. Тепер, коли планова система гос
подарювання відійшла у минуле, є реальна можливість повернутися до на
бутих здобутків, використати позитивний досвід що, безумовно, сприяти
ме економічному відродженню країни.
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Заблоцька К.В. 
(м. Донецьк)

РОБІТНИКИ ВАЖКОЇ п р о м и с л о в о с т і 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1960 -  80-1 РОКИ)

Донецька область -  один з найважливіших промислових, культурних, на
укових регіонів України. Зараз Донецька область виробляє 20% промислової 
продукції України Основу економіки регіону становлять металургійна (53% 
сучасного промислового виробництва області), паливна (15%), машинобудівна 
(7%) галузі [1]. Чинниками такої спеціалізації є: вигідне географічне розташу
вання, багата сировинна база (12% природних багатств країни), розвинута ін
фраструктура, високий ступінь урбанізації. В промисловості працює 46% за
йнятого населення області [2]. Все це зумовлює актуальність вивчення історії 
важкої промисловості Донецької області, зокрема, зайнятих у ній робітників та 
їх внутрішньої соціальної структури

Соціальні аспекти історії робітників Донбасу викликали постійний ін
терес у дослідників. О.М.Гурбич простежив динаміку соціальної структури 
робітників вугільної, металургійної, машинобудівної та хімічної галузей у
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1959-1970 рр. [3]. У колективній праці «История рабочих Донбасса» не 
тільки констатується зменшення частки ручної праці, але й аналізується 
вплив технічного прогресу на професійний склад робітників, виникнення 
професій широкого профілю, витіснення і повне зникнення цілої низки 
старих професій, зміни в оплаті праці в різних галузях і на окремих під
приємствах [4]. Можливості істориків були обмежені через те, що вони не 
мали доступу до узагальненої статистичної інформації стосовно ступеня 
механізації праці. Мета цієї статті -  з’ясувати кількісні і якісні зміни верс
тви робітників механізованої праці у важкій промисловості Донецької об
ласті у 1960-і -  на початку 80-х років. Робота ірунтується перш за все на 
матеріалах професійно-кваліфікаційних переписів, у якості історичних 
джерел також використані конкретно-економічні дослідження.

У промисловості України протягом 60-80-х років відбувалося зрос
тання питомої ваги робітників механізованої праці (від 34,9% у 1959 р. до 
47,5% у 1988 р.) та ремонтників і наладчиків (відповідно 9,4% і 17,4%), і 
зменшення -  робітників ручної праці ( у 1959 р. -  55,7%, у 1988 р. -  35,1%) 
(див. табл.1).

Таблиця 1. Співвідношення кількості робітників механізованої, ручної 
праці, ремонтників та наладчиків у промисловості України у 1959-1988 рр.

(%)[5]

Рік
Робітники

механізованої
праці

Робітники
ручної
праці

Ремонтники
та

наладчики
1959 34,9 55,7 9,4

1969 38,7 46,4 14,9

1979 42,1 41,3 16,6

1988 47,5 35,1 17,4

Загальні тенденції мали своєрідні прояви в кожній з галузей, як це 
показано в табл.2. У зв’язку з тим, що дані про питому вагу верстви 
робітників механізованої праці на 1988 р. були опубліковані не за 
галузями, а за міністерствами, то вони не залучені до таблиці, а будуть 
наведені в тексті.

В машинобудуванні та металообробці у 1959 р. механізована праця 
охопила 42,1% робітників, темпи зростання цієї верстви були 
рівномірними протягом усього періоду, і в 1982 р. вона складала вже 50,6% 
і стала кількісно переважати серед робітників галузі. Це було меншим за 
загальноукраїнський рівень (54,4%), що пояснюється переважанням 
важкого машинобудування. У 1988 р. верства робітників механізованої 
праці на підприємствах машинобудівних миністерств складала в Донецькій
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області в середньому в 54,8% [5]. Я к ів  країні в цілому, за цим показником 
машинобудування випереджало середній рівень по промисловості.

В чорній металургії загальне кількісне зростання робітників 
відбувалося лише у 60-і роки (з 121 тис. чол. у 1959 р.[6] до 152,4 тис.чол. 
у 1969 р.[7]). В цей час питома вага робітників механізованої праці 
збільшилася незначно -  з 23,7% до 28,3%. Темпи процесу дещо зросли в 
70-і роки, коли загальна кількість робітників галузі майже не змінювалася. 
Частка робітників неручної праці перевищила половину тільки в другій 
половині 80-х рр. (49,5% у 1988 р.), що було нижче за показники по 
машинобудуванню (див. табл.2).

Таблиця 2. Кількість та питома вага робітників механізованої праці у 
важкій промисловості України у 1959 -  1982 рр. [8]

Галузі
промисловості

Кількість (тис.чол.) Питома вага серед 
робітників галузі (%)

Рік Рік
1959 1969 1982 1959 1969 1982

Чорна металургія 45,4 61,8 69,9 37,5 40,5 49,5

Вугільна
промисловість 65,7 69,0 88,2 23,7 28,3 31,1

Машинобудування,
металообробка 40,0 73,1 98,5 42,1 48,7 50,6

У зв’язку з умовами праці істотні особливості виникали у вугільній 
промисловості. У змінах загальної кількості робітників вугільної 
промисловості чітко виокремлюються два періоди. У 1959-1975 рр. вона 
скорочувалася, після чого почалося зростання, поштовхом для якого був 
перехід підземних робітників на 30-годинний робочий тиждень за умови 
збереження незмінної технічної бази та погіршенння гірничо-геологічних 
умов. Це пояснює, чому в 70-80-і роки абсолютне зростання верстви 
робітників механізованої праці прискорилось, а зменшення її питомої ваги 
-  уповільнилось. Як показано в табл.2, в цій галузі питома вага робітників 
механізованої праці була найменшою -  23,7% (1959 р.) та 31,1 (1982 р.). На 
підприємствах Донецької області, які відносились до Міністерства 
вугільної промисловості, у 1988 р. цей показник склав 38,0%.[5].

Верства робітників механізованої праці якісно змінювалася за цілою 
низкою напрямків. Найважливіший з них пов’язаний з тим, що, як правило, 
ці робітники поряд з механізованою працею виконували чимало ручної. 
Особливо непростою була ця проблема у вугільній промисловості. Винят
ково велика питома вага ручної праці передбачалася, наприклад, при виїм
ці вугілля за допомогою відбійних молотків. За розрахунками економістів 
на початку 80-х років при такому виді механізації ручна праця складала
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68% працемісткості на пластах похилого падіння і 75,8% -  на пластах 
крутого падіння [9]. І.О.Розенберг вважав, що характер такої праці точніше 
за все передають терміни «первинно-механізований», або «механізовано- 
ручний» [10]. Тим часом цей вид праці був досить поширений.

Принципові зміни в характері та змісті праці відбуваються внаслідок 
переходу до видобутку вугілля за допомогою вузькозахопних комбайнів -  
доля ручних операцій скоротилася до 24% на пластах похилого падіння і 
до 32,7% (комплекс КГД) на пластах крутого падіння. Щ розрахунки були 
зроблені на підставі матеріалів спостережень на виробничому об’єднанні 
«Краснодонвугілля», але ж така техніка застосовувалася на всіх шахтах 
України. В очисних вибоях до сфери механізованої праці ввійшли роботи з 
кріплення, пересування конвейєра, управління покрівлею, що під час 
виймання вугілля за допомогою відбійних молотків робилося вручну. 
Питома вага механізованої праці у цих видах робіт при застосуванні 
вузькозахопних комбайнів склала відповідно 19,2%, 50%, 20,8% і при 
застосуванні механізованого комплексу КМ-87 -  38,5%, 62,2%, 95,4% [9].

Долю ручної праці робітників основних спеціальностей на вугільних 
шахтах, і без того високу, збільшували й прямі адміністративні порушення 
трудового законодавства. Наприклад, на багатьох шахтах тресту «Кому- 
нарськвугілля» у 1964 р. до паспортів норм виробітки на очисних і 
підготовчих роботах включалися допоміжні роботи з доставки кріпильних 
матеріалів, ланцюгів, обслуговування механізмів, не передбачені «Єдиним 
тарифно-кваліфікаційним довідником» [11].

Як і у вугільній промисловості, в машинобудуванні багатьом видам 
механізованої праці була властива значна частка ручних функцій. 
Хронометражні спостереження, проведені на початку 60-х років, виявили 
таку структуру робочого дня токаря: керування механізмами через 
механічну передачу займало 32,5% часу, спостереження за роботою 
верстата -  18,4%; елементи розумової праці -  2,0%; дрібний ремонт і 
догляд за механізмами -  6,5%; ручна ж праця -  41% часу. Остання 
включала транспортування в межах робочого місця і поза ним, 
установлення, закріплення, відкріплення, знімання деталі на верстаті, 
доставку інструментів, установку оснащення, доведення виробу вручну 
[10]. Відповідно до досліджень загальносоюзного НДІ праці в 1976 р. 
процес безпосередньої обробки металів різанням на машинобудівних 
заводах був цілком механізований, а установка, транспортування на 70% 
робилися вручну [12]. Негативно впливало на співвідношення 
механізованої і ручної праці основних робітників виконання ними 
допоміжних функцій.

Очевидно, що прогрес у даному випадку полягав у механізації опе
рацій, які виконували вручну робітники розглянутої верстви. Наприклад, 
цій проблемі приділялася значна увага на Донецькому машинобудівному 
заводі ще у 60-і роки. Механізувалися затиск і установлення деталей на
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верстатах, вибивання й очищення лшва, були створені замкнуті ділянки в 
механоскладальному цеху, що скоротило внутрішньозаводські переміщен
ня [13]. В ході проведеного автором у 1987 р. на цьому заводі 
соціологічного дослідження 30% опитаних верстатників і 20% машиністів 
крану відповіли, що найбільшою мірою підвищити результативність їхньої 
праці може автоматизація і механізація. Протилежний ефект мала практика 
суміщення основних професій із професіями важкої праці. Наприкінці 60-х 
років приблизно 68% випадків сумісництва професій у промисловості було 
викликане прагненням ущільнити робочий день [14]. В результаті доля 
ручної праці робітників основних професій збільшувалася.

В машинобудуванні в межах традиційної технологи можливості 
розширення верстви робітників механізованої праці також нерідко 
виявлялися вичерпаними. Один із нових підходів полягав у зміні структури 
парку устаткування: збільшенні питомої ваги ковальсько-пресового
устаткування, впровадженні методів точного литва, завдяки чому більша 
кількість заготівок виготовлялася б з меншими припусками і ліквідувалися 
дуже трудомісткі види робіт [15]. У даному випадку відбувається перехід 
не тільки від ручної праці до механізованої, але й від первинно- 
механізованої -  до складної. Виходом на наступну стадію можна вважати 
автоматизовані технологічні комплекси, що являють собою групу 
технологічного устаткування, пов’язану загальною системою керування і 
транспортування. Наприклад, на Жданівському (Маріупольському) заводі 
важкого машинобудування діяли конвейєрні лінії для виготовлення 
спеціальних цистерн. Позиції конвейєра були оснащені свердлильними 
верстатами, гідравлічними пристосуваннями, пневмогайковертками, 
колонками для випробування цистерн. Тут був застосований принцип 
поділу операцій за конструкторсько-технологічними ознаками і 
закріплення їх за відповідними конвейєрними лініями [16].

В чорній металургії виділяються три основних стадії, які пройшла 
механізація. Перша стадія -  механізація основних технологічних процесів: 
завантаження доменних печей, розвантаження сировини, матеріалів, нагрі
вання повітря тощо. На середину 60-х років з усіх металургійних переділів 
найкраще механізованим і автоматизованим був процес виробництва 
чавуну. У прокатних цехах переважно механізувалися операції нагрівання і 
прокатування [17]. В цілому перша стадія до середини 70-х років була 
завершена. На другій стадії відбувалося кількісне накопичення засобів 
механізації: консольних кранів, ковшів, ліній в’язання пакетів тощо. Але 
просте збільшення кількості механізмів вирішити проблеми повною мірою 
не могло. Наприклад, розливання металу за новою технологією давало 
великий економічний ефект, але за рахунок додаткових робіт із 
навантаження і розвантаження обсяг ручної праці зростав удвічі [18]. 
Третя стадія -  комплексна механізація, що почалася наприкінці
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розглянутого періоду і полягала у створенні технологічного ланцюга 
устаткування, розрахованого на виконання не однієї, а комплексу операцій.

Таким чином, тенденція зростання верстви робітників, що виконували 
роботу' механізованим способом, у промисловості Донецької області мала 
стабільний характер протягом усього періоду. Це доводить еволюційний 
характер кількісного зростання верстви робітників механізованої праці, що 
об’єктивно притаманне саме індустріальній стадії, коли вона ще далека від 
свого завершення. Але якщо верства робітників механізованої праці за 
своїми кількісними показниками наблизилася до завершального етапу 
індустріальної стадії розвитку, то якісні параметри від них відставали, 
існуючи лише у вигляді таких загальноцивілізаційних тенденцій, як 
збільшення питомої ваги машинного часу в роботі, що виконується за 
допомогою машин і механізмів, професійна універсалізація, розширення 
сфер механізації, розвиток соціально-структурних прошарків, пов’язаних із 
різним співвідношенням розумової і фізичної праці.
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Лихолобова З.Г. 
(м. Донецьк)

НАРОСТАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ У ВУГІЛЬНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ В СЕРЕДИНІ 1970-Х  РОКІВ

Проблеми розвитку' вугільної промисловості Донбасу в післявоєнні 
десятиліття активно вивчалися протягом 1950-70-х років [1]. Автори вида
них на той час робіт, об’єктивно висвітлюючи окремі аспекти розвитку ву
гільного басейну, не порушили питання виникнення та загострення кризо
вих явищ, не виявили їх глибинних причин.

Демократизація суспільного та наукового життя, початок ринкового 
реформування потребували переосмислення досвіду минулого, виявлення 
реального стану найстарішого вугільного басейну країни. Спроби критич
ного аналізу процесів, які відбувалися у провідній галузі індустрії Донець
кого регіону, зроблені в монографічних дослідженнях В.П.Машковського, 
А.О.Саржана [2] та серії статей, надрукованих у щорічнику «Нові сторінки 
історії Донбасу» [3]. Дослідники порушують питання про наявність кризо
вих явищ у галузі, ілюструють ці положення численними фактами. Але чі
ткої періодизації, виявлення межі якісних змін у її стані досі не зроблено. 
Автор даної статті спробує вирішити це питання, спираючись на матеріали 
архівних фондів Мінвуглепрому України. В переважній більшості це -  до
стовірні дані, бо перебільшення негативних явищ та тенденцій для авторів
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документів не мало сенсу. Загальновживані в останній час методи розчле
нування історичного процесу на десятиріччя (1950, 60, 70, 80-ті роки) для 
вивчання змін у стані вугільної промисловості регіону не придатні. Аналіз 
якісних змін у стані галузі під впливом зовнішніх чинників (глобальні про
цеси у світовій індустріальній системі та енергетичному ринку) і внутрі
шніх чинників (енергетичні ресурси та економічна стратегія керівництва 
країни; техніко-економічні і соціокультурні зрушення у вугільному вироб
ництві) дозволяє визначити в її історії такі етапи:

1. 1950 -  кінець 1960-х рр. -  завершення відбудови та поступова мо
дернізація вугільної промисловості.

2. Кінець 1960-х 1991 рр. -  наростання кризового стану галузі в умовах 
структурної кризи радянської економіки: а) кінець 1960-Х-1975 рр. -  зменшен
ня фінансової підтримки галузі, уповільнення темпів модернізації; б) 1975- 
1985 рр. -  загострення кризи (техніко-економічний занепад, падіння обсягу ву
глевидобутку); в) 1985-1991 рр. -  провал курсу на «перебудову та прискорен
ня». Поглиблення кризи. Шахтарські страйки; г) з 1991 р. -  перехід до ринко
вого реформування. Реструктуризація вугільної промисловості.

Відбиттям загальної кризи індустріалізму, з якою зіткнулися країни 
Заходу у 1968 року, стала структурна криза радянської економіки, яка ви
никла у 70-ті роки. Брежнєвське керівництво безуспішно намагалося подо
лати її за рахунок нафтогазового експорту та переведення електростанцій 
на більш дешеве паливо. Нова енергетична стратегія позначилася скоро
ченням фінансування Донецького вугільного басейну і обумовила виник
нення кризових явищ (уповільнення темпів зростання обсягів вуглевидо
бутку та техніко-економічних показників) вже з кінця 60-х років.

Середина 70-х років позначилася виникненням дійсної кризи (падіння 
всіх кількісних та якісних показників), яка відтоді набула тенденції безпе
рервного загострення. В Х-ій п’ятирічці (1976-1980 рр.) відбулося падіння 
видобутку вугілля за всіма показниками. Щорічно обсяги видобутку пали
ва знижувалися на 5,2 млн. т, а в 1980 р. на 7,5 млн. т. [4]. Поставлене пар
тійно-державним керівництвом завдання довести видобуток вугілля в 
Україні до 226-229 млн. т [5] не було виконане. Фактично в республіці бу
ло видобуто у 1985 р. 189 м та  т, а в Донбасі -  169 млн. т. У порівнянні з 
1975 р. видобуток палива знизився на 26,7 млн. т [6].

Продуктивність праці, починаючи з 1976 р., систематично падала, за 
10 років (1976-1985) вона знизилась більше ніж на 20% [7].

Зростання собівартості та погіршення якості вугілля поряд із збіль
шенням собівартості основних виробничих фондів викликали падіння рів
ня рентабельності галузі. З 1975 року вугільна промисловість України зно
ву стала планово-втратною. Рівень втратності до виробничих фондів за де
сятиріччя зріс більше ніж у 20 разів [8]. Узагальненням погіршення усіх 
техніко-економічних показників діяльності шахт стало падіння фондовід
дачі, яка має першорядне значення для визначення рівня використання ви
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робничих потужностей та є вирішальним показником ефективності роботи 
галузі. За 1975-80-ті роки вартість загально-промислових виробничих фон
дів галузі збільшилась на 22,1%, а випуск валової продукції на 1 карб. 
ЗПВФ знизився на 22,5%; середньорічний темп падіння фондовіддачі ста
новив 5% [9, 42]. В XI п’ятирічці процес падіння фондовіддачі тривав, що
річно вона знижувалась на 5,5% [10, 42].

Наведені факти підтверджують положення про те, що починаючи з 
середини 1970-х років стан вугільної промисловості Донбасу, як і України 
в цілому, характеризується не застоєм, не падінням темпів зростання, а ви
никненням та загостренням дійсної кризи падіння виробництва.

В чому полягали причини виникнення кризи у провідному вугільному 
басейні європейської частини СРСР? Основний негативний вплив мав при
родний чинник -  об’єктивне та систематичне погіршення гірничо- 
геологічних умов залягання та виїмки вугілля: зростання глибини розро
бок, підвищення загазованості, зниження потужності пластів, погіршення 
якості палива. Дійовість природних умов загострювалася у зв’язку з цілко
витою непідготовленістю галузі до їх ускладнення.

Держплан СРСР, керівництво вугільною промисловістю, заклопотані 
понад усе покриттям дефіцитів цінних видів палива -  коксів та антрацитів 
-  на промислових підприємствах, встановлювали та переглядали завищені 
плани обсягу видобутку вугілля та додаткові завдання, заплющували очі на 
реальний стан найстарішого басейну країни. Планова система господарю
вання, про переваги якої багато написано, виявила своє повне банкрутство 
щодо вугільної промисловості, зокрема у Донбасі. Не були своєчасно роз
роблені перспективні плани розвитку гірничої науки і техніки, принципово 
нових технологічних рішень, підготовки інженерно-технічних та робітни
чих кадрів із врахуванням неминучого погіршення умов їх діяльності. Ли
ше у 1980 р. (коли вже відбулося «зрушення даху» з його жахливими нас
лідками) з’явилася республіканська програма «Енергокомплекс», яка ви
значала основні напрямки технічного розвитку галузі на довготривалий 
період [10]. Передбачувані нею завдання створення нових способів та за
собів проведення підготовчих виробіток та виймання вугілля у складних 
гірничо-геологічних умовах вимагали певного часу. А поки що тривала 
епопея «механізації шахт», позначена серійним випуском очисних, торува- 
льних комбайнів та інших технічних засобів, зовсім непридатних для ви
користання у нових умовах. На 1985 рік на шахтах Українського Донбасу 
налічувалося понад 2 тисяч комбайнів для очисних робіт, але використову
валося не більше 2/3 з них [11]. У шахтні вибої повертався відбійний моло
ток. Половина робітників вирішальних ділянок вуглевидобутку була за
йнята ручною та тяжкою фізичною працею [12]. За класифікацією сучас
них дослідників, вони працювали у ранньоіндустріальному та доіндустріа- 
льному виробництві. Випускники інститутів і технікумів не забезпечували 
інженерно-технічне керівництво шахтами в ускладнених умовах.
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Трагічним для Донбасу стало те, що погіршення гірничо-геологічних 
умов співпало з катастрофічним старінням шахтного фонду. Понад трети
ни діючих шахт були збудовані до 1941 р., а половина з них -  ще до 1917 
року. Модернізація їх здійснювалася повільними темпами. КПРС та керів
ництво галуззю висували завдання технічного переозброєння Донбасу. Ди
рективи XXIV з’їзду КПРС поставили завдання «закінчити в основному 
реконструкцію шахт Донбасу» [13, 38]. Наступні з’їзди КПРС дублювали 
фрази: «продовжити, прискорити» технічне переозброєння вугільної про
мисловості України. Але матеріальні передумови для вирішення проблем 
Донбасу не були створені.

МВП УРСР неодноразово ставило питання про посилення фінансу
вання унікального вугільного басейну з величезними запасами особливо 
цінних коксуючих сортів вугілля та антрациту. Проте «нафтодолари» своє
часно не були використані на модернізацію найстаріших в Союзі вугільних 
шахт. В 70-ті роки, коли Рурський басейн зіткнувся з подібними трудно
щами, уряд ФРН збільшив інвестування шахт у 3,5 рази, а в Донбасі за це 
10-річчя капіталовкладення зросли лише в 1,3 рази [14]. До того ж, не всі 
передбачені бюджетом кошти відпускалися фактично, а відпущені суми в 
значній частині не освоювалися (позначалися недоліки вкрай централізо
ваного матеріально-технічного постачання). Так, в XI п’ятирічці не були 
освоєні кошти на будівництво нових шахт, а введення в дію нових потуж
ностей було в 10 разів меншим від запланованого. Згорталися заплановані 
роботи з технічної реконструкції шахт. На початок 80-х років вже У* шахт 
басейну працювали без реконструкції понад 20 років [15].

Курс на поступове згасання старих вугільних басейнів, пов’язаний з 
екстенсивним господарюванням та концепцією формування в СРСР єдино
го народногосподарського комплексу, взагалі означав бездумне хижацьке 
розтрачання природних багатств. А стосовно України він був ще більш 
згубним, тому що не враховував інтересів її національної безпеки.

Жалюгідний стан галузі пов’язаний також з відставанням гірничого 
машинобудування, його застарілою техніко-технологічною базою. Творча 
ініціатива творців нової техніки стримувалась відсутністю продуманого 
матеріального стимулювання їх праці. Винагородження за науково- 
технічні розробки залежало від їх запровадження у виробництво. Але під
приємства залишалися несприйнятливими до технічних нововведень, бо 
запровадження їх спочатку загрожувало чималими збитками. Багато кло
поту керівництву завдавало працевлаштування робітників, кількість яких 
скорочувалася внаслідок раціоналізації виробництва. Не були зацікавлені в 
освоєнні нових зразків машин також заводи-виготовники, оскільки винаго
родження за створення експериментальних зразків були мінімальними. 
Виникало замкнуте коло: у всіх ланках створення нової техніки, починаю
чи від лабораторії вченого аж до вугільного вибою, не було серйозної ма
теріальної зацікавленості у науково-технічному прогресі.
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Екстенсивна економіка не була орієнтована на раціональне викорис
тання вугільних багатств басейну. Високий попит на донецьке вугілля 
обумовив інтенсивну розробку його покладів. Зростання вимог центру без 
врахування реального стану шахт підштовхував на розробку найбільш зру
чних товстих пластів, в той час як третя частина вугільних запасів Донбасу 
зосереджена в малопотужних пластах. Шахта швидко поглиблювалася, і за 
характеристикою досвідченого спеціаліста, «створювалася парадоксальна 
ситуація. Вугілля кращої якості в межах шахтного поля є, але видобуток 
його нерентабельний. Шахта закривається, ствол ліквідується, ділянка з 
вугіллям затопляється, пласт втрачається навіки» [16]. Підприємства не 
відчували матеріальної зацікавленості в раціональному використанні надр, 
які не були їхньою безпосередньою власністю. Вугілля брали там, де легше 
було його взяти. Ніхто не цінував багатств надр, не ніс ніякої відповідаль
ності, не відчував будь-яких жалкувань з приводу хижацького знищення 
того, що було даровано природою.

Великі втрати видобутку вугілля та погіршення всіх економічних по
казників були пов’язані з прорахунками в організації виробництва та праці 
на самих шахтах. Переведення шахт на безперервну роботу по видобутку 
вугілля не передбачало спеціального часу для поточного ремонту устатку
вання. Третю частину вибоїв бездумно позбавили ремонтно-підготовчих 
змін, скасували спеціальні ремонтні бригади (і це в умовах старіння шахт
ного устаткування) [17]. Було зруйновано усі плани покращення викорис
тання техніки, участилися аварії, простої. Ще більшу дезорганізацію у тру
довий процес вносила робота у вихідні та святкові дні, яка суперечила тру
довому законодавству. Число робочих неділь збільшувалося: у 1968 році їх 
було 5, а в 1980 році -  40 [18]. Це неминуче викликало погіршування тру
дової дисципліни. Серйозного економічного збитку завдавало продовжен
ня експлуатації офіційно закритих шахт. У 1975 р. лише 12 таких шахт на
несли збиток в розмірі 5,4 млн. карбованців. Перевід робітників цих шахт у ви
бої сусідніх діючих шахт дозволив би запобігти даремним втратам [19].

Негативні чинники, з якими зустрілися вугільні басейни СРСР та ін
ших вугледобувних країн Європи, в Донбасі виявлялися в концентровано
му вигляді: найглибші в СРСР розробки, малопотужні та незручні для ви
їмки (круті) пласти, найзагазованіші шахти. Всі ці складності помножува
лися в умовах скорочення фінансування та уповільнення темпів модерні
зації найстарішого в країні шахтного фонду. Вирішити проблеми Донбасу, 
послабити дію несприятливих природних чинників можливо було шляхом 
переходу до принципово нових техніко-технологічних засад ведення гір
ничих робіт. Втратна, екстенсивна, ірраціональна економіка виявила свою 
нездатність вирішити ці проблеми.
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Красноносое Ю.М., Шевченко А.Є.
(м. Донецьк)

З  ІСТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МІЛІЦІЇ

У системі правоохоронних органів України особливе місце займає 
підрозділ транспортної міліції. Служба співробітників цього підрозділу ви
значається динамізмом, різноплановістю та специфікою дій. Незважаючи 
на соціально-економічні та політичні умови розвитку суспільства, діяль
ність правоохоронців-залізничників, завжди була спрямована на боротьбу 
зі злочинністю, забезпечення миру та спокою населення, захист від проти
правних посягань.

Справжнім бойовим та найчисленнішим загоном транспортної мі
ліції нашої країни є Управління внутрішніх справ на Донецькій залізниці, 
доля якого та історія розвитку тісно пов’язані з виникненням та станов
ленням сталевих магістралей Донбасу. Біографія залізниці розпочинається 
в П половині XIX ст., в пореформені часи, коли після скасування кріпацтва 
розпочинається бурхливий промисловий розвиток південно-східних облас
тей України. Інтенсивне піднесення важкої промисловості, створення по
тужного паливно-металургійного центру на території Донецького басейну 
об’єктивно зумовили необхідність заміни відсталих, традиційних засобів 
транспортування сировини та продукції.

У травні 1865 р. група підприємців отримала концесію від царського 
уряду та розпочала будівництво Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, 
що повинна була забезпечити економічне об’єднання центральних росій
ських губерній з динамічно зростаючим Півднем з подальшим виходом на 
світовий ринок через азово-чорноморські порти. Донецький відрізок доро
ги проходив від Лозової до Таганрога і мав загальну довжину в 332 версти.

З грудня 1869 р. розпочався рух потягів на залізниці, що проходила 
через Донбас. Транспортна мережа постійно розвивалась, і вже наприкінці 
ХГХ ст. на території краю функціонувало три залізниці: дві приватні -  До
нецька кам’яновугільна та Курсько-Харківсько-Азовська й одна державна 
(казенна) Катерининська, що з’єднала Криворізький басейн і Придніпров’я 
з Донецьким басейном [1].

Постійно зростаючі обсяги пасажирських та вантажних перевезень 
донецькими магістралями зумовили не тільки посилення ролі економіки в 
житті країни. Значна концентрація матеріальних цінностей на залізниці, 
динамізм, мобільність господарської діяльності об’єктивно супроводжува-
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лися підвищенням інтересу кримінальних елементів, правопорушників до 
функціонування залізничного транспорту.

З метою попередження кримінальних злочинів на залізниці імперський 
уряд Росії вдасться до реорганізації системи правоохоронних структур, ство
рюючи у 80-ті роки XIX ст. спеціалізовані поліцейські підрозділи на залізни
цях. Так, уже в 1885 р. на території України діяли 5 жандармських поліцейсь
ких управлінь на залізницях: Київське, Кременчуцьке, Одеське, Харківське та 
Харківсько-Царицинське з ЗО відділеннями [2]. Два останніх здійснювали по
ліцейський та адміністративний контроль на донецьких магістралях, маючи 
відділення та допоміжні служби на найбільших вузлових станціях Донбасу 
(Слов’янськ, Бахмут, Ясинувата, Луганськ, Микигівка-Горлівка).

Після повалення царату в 1917 р., драматичних подій Української 
національної революції система колишніх правоохоронних органів зазнала 
кардинальних змін, у тому числі і на залізниці. З метою ліквідації криміна
льних проявів, забезпечення громадського спокою та дисципліни на транс
порті 21 лютого 1919 р. було підписано Постанову ВЦВК РРСФР «Про ор
ганізацію залізничної міліції та залізничної охорони». 18 червня 1919 р. 
Рада народних комісарів УСРР затвердила Положення про організацію за
лізничної міліції в України, за яким вона наділялася широкими повнова
женнями боротьби зі злочинністю на транспорті, охорони правопорядку та 
революційної законності на залізничних станціях і магістралях [3].

Узимку 1919-1920 рр. після розгрому денікінських військ на донець
кій залізниці розпочинається процес організаційного створення перших мі
ліцейських підрозділів. Ці правоохоронні структури підпорядковувались 
спочатку Головному управлінню Української робітничо-селянської міліції 
на чолі з О.М.Чайковським. Далі організаційна та управлінська структура 
транспортної міліції неодноразово змінювалася залежно від політичних та 
соціально-економічних обставин. Так, на початку 1921 р., в скрутні часи 
масштабної повоєнної кризи та руйнації економіки, залізнична міліція 
ввійшла до складу військ ВНК (Всеросійської Надзвичайної Комісії), була 
переведена на військове положення, а пізніше підпорядкована транспорт
ним органам ДНУ СРСР.

Черговий етап реформування транспортна міліція зазнає в липні 1937 
р., коли спільним наказом Народного комісаріату внутрішніх справ та На
родного комісаріату шляхів та сполучень було створено спеціальний під
розділ транспортної (залізничної) міліції, що відповідав за охорону право
порядку та боровся з кримінальними правопорушеннями на залізничній 
мережі. Нова правоохоронна структура враховувала існуючий територіа
льно-адміністративний устрій донецьких магістралей. У зв’язку' з цим ви
конуючим обов’язки начальника залізничної міліції на Північно-Донецькій 
залізниці з місцем дислокації у м. Артемівську (колишній Бахмут) було 
призначено С.Б.Медведовського. Начальником аналогічного підрозділу на
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ГІівденно-Донецькій залізниці став В.С.Карайбог (управління та штаб зна
ходилися в м. Ясинуватій) [4].

Паралельно з управлінськими ланками в цей час створюються спеціаль
ні місцеві міліцейські структури: лінійні відділення, оперативні пункти та по
сти на станціях, що налагоджують постійний взаємозв’язок з цивільними залі
зничними службами, державними та суспільно-політичними органами.

Саме в перші роки радянської влади було закладено підвалини орга
нізаційної та службової діяльності міліцейських підрозділів на залізнично
му транспорті, що були ефективними та виявили професіоналізм на фронті 
боротьби зі злочинністю на всіх етапах драматичної та суперечливої історії 
України XX ст.
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МІЛІЦІЯ ДОНБАСУ НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ 
(90-і рр. XX ст.)

Актуальність дослідження полягає в необхідності висвітлення деяких 
аспектів реформування міліції Донеччини в контексті змін в організаційній 
побудові міліції України в умовах соціально-економічних перетворень в 
нашій державі.

Значне загострення обстановки в державі в першій період становлення 
її самостійності (1991-1994 рр.) вимагали адекватного реагування з боку 
керівництва МВС України. Приборкання криміналізації суспільства на той 
час пов’язувалось зі сподіваннями на додаткові міліцейські сили. І уряд 
йшов на це -  в 1991-1994 роках чисельність системи МВС поступово збі
льшувалась. Натомість не спрацьовували інші чинники протидії злочинам, 
недостатньо ефективним був і рівень функціонування МВС. Зміни, що від
бувалися у нашій державі, цілком однозначно поставили завдання рефор
мування всієї правоохоронної системи [1].

Тому, починаючи з 1995 року керівництво МВС прийшло до усвідом
лення необхідності кардинальних змін в організаційній побудові міліції 
України. У зв’язку з цим були розроблені Концепція розвитку системи Мі

81



Історія України

ністерства внутрішніх справ, яка була схвалена постановою Кабінету Міні
стрів України від 24 квітня 1996 року № 456 та План заходів щодо забезпе
чення її реалізації, затверджений Першим віце-прем’єр -  міністром Украї
ни 20 червня 1996 року.

Для вирішення цих завдань був обраний шлях інтенсифікації правоохо
ронної діяльності, яка передбачає створення високопрофільної, технічно і мо
рально забезпеченої структури із чіткими, суто міліцейськими завданнями.

Починаючи з 1995 року МВС України пройшло вже певний шлях пе
ретворень, імпульс яким дала Концепція розвитку системи МВС України 
на 1996 -  2000 роки. Ці роки показали правильність обраної керівництвом 
міністерства лінії. І те, що вдалося не допустити кримінального обвалу в 
державі та протистояти злочинності, є в певній мірі результатом структур
них змін, зміщення акцентів і підвищення комплексності в роботі.

Приступаючи до реформування системи МВС, керівництво міністерства 
враховувало особливості нинішнього етапу' політичної і економічної розбудо
ви держави та вивчало міжнародний досвід. За основу було взято кілька струк
турних побудов МВС таких країн, як Німеччина, Польща, Франція, Угорщина 
та інших. Яких же конкретних змін зазнала міліція України на виконання Кон
цепції розвитку системи МВС у 1996-2000 роках?

Необхідно зазначити, що реформування системи МВС України іде 
шляхом поступового еволюційного процесу, без революційних потрясінь, 
різких рухів, які можуть розбалансувати систему. Внаслідок цього на пер
шому етапі вдалося частково ліквідувати рудименти радянської епохи, які 
були пов’язані з виконанням міліцією не властивих їй функцій. Без жертв і 
потрясінь міліція позбавилася медичних витверезників, пенітенціарної си
стеми, сумнозвісних ЛТП, трансформувались окремі служби, відбулись 
якісні кадрові зміни. Загалом станом на початок 2001 року результати про
цесу реформування органів внутрішніх справ мали такий вигляд.

Штатну чисельність ОВС скорочено на 15 відсотків. Міністерством ініці
йовано внесення відповідних змін до цілої низки законів, а також поставлено 
питання про утримання підрозділів служб ДАЇ, патрульно-постової, паспорт
но-реєстраційної і міграційної роботи за рахунок місцевих бюджетів. Зазнали 
скорочення на 15 відсотків апарати регіональних управлінь, а 80 відсотків мі- 
ськуправлінь реорганізовано у міськвідділи. В той же час майже третину міськ 
і райвідділів об’єднано. Затверджено граничну чисельність особового складу 
ДАЇ, при цьому її зменшено на 30 відсотків. У стадії розгляду перебуває нова 
структура центрального апарату МВС.

Все це -  підсумки перетворень в органах внутрішніх справ України за 
1995-2000 роки. Яким же чином реформування системи МВС вплинуло на 
зміни в організаційно -  штатній структурі та роботі з кадрами в міліції 
Донбасу? Тут необхідно зазначити те, що однією з характерних рис сучас
ного етапу розвитку незалежної України є проголошена адміністративна
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реформа. Тому подальша реорганізація системи МВС України, УМВС в 
областях буде проходити в її контексті.

В процесі реформування в структурі УМВС в Донецькій області були 
створені та реорганізовані нові служби. В червні 1995 року в УМВС в об
ласті організована вибуховотехнічна, а в липні 1996 року -  служба психо
логічного забезпечення, метою діяльності якої став соціальний захист та 
психологічне забезпечення службової діяльності.

В 1998 році була створена адміністративна служба міліції, яка 
об’єднала служби охорони суспільного порядку, дільничних інспекторів 
міліції, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи.

В тому ж 1998 році здійснена реорганізація чотирьох відділів дорож
ньої міліції в полк ДПС ДАЇ, організована рота міліції по забезпеченню 
безпеки робітників суду та правоохоронних органів.

В 1998-1999 рр. створені спеціалізовані діагностичні станції ДАЇ (23 
одиниці), на яких щорічно проходять техогляд більш як 370 тис. транспор
тних засобів [3]. В 1999 р. на базі підрозділів експертно-криміналістичного 
центру було створено науково-дослідний, експертно-криміналістичний 
центр УМВС області.

Керівництво МВС України пішло також на делегування значної час
тини повноважень на місця -  в УМВС в областях та міськрайвідділи внут
рішніх справ. Зокрема міністром внутрішніх справ було підписано дирек
тиву, згідно з якою начальникам міськрайорганів дозволяється самостійно 
проводити набір на службу в міліцію. Крім того було надано право нача
льникам УМВС в регіонах присвоювати своїм наказом всі чергові звання 
за винятком первинного і звань «підполковник» і «полковник».

Наступним напрямком реформування системи МВС в новітній історії 
України стало зміцнення її кадрового потенціалу.

Загально відомо, що успіх будь-якої справи значною мірою залежить 
від людей, які її виконують. Від їхньої фахової, фізичної та психологічної 
підготовки, відданості справі та розуміння своєї ролі й місця в колективних 
діях, рівня особистої дисциплінованості, відповідальності за доручену ді
лянку роботи тощо. Вироблення цих найнеобхідніших якостей можливе 
лише за умов правильної організації та здійснення добору, підготовки, роз
становки та виховання особового складу. Саме в цьому напрямку було 
розпочато реформування кадрових органів міліції Донбасу.

Керівництво УМВС в області взяло за мету в процесі реформи створи
ти таку систему кадрової політики яка б стала запорукою подальшої злаго
дженої та ефективної діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ 
Донбасу у боротьбі зі злочинністю та охорони правопорядку.

Стратегічним напрямком тут став курс на формування нової психоло
гії працівників ОВС, як виконавців, так і керівного складу. Подальше ре
формування потребувало здійснення підготовки і виховання нового поко
ління правоохоронців, основу світогляду яких складатимуть загальнолюд
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ські цінності, принципи гуманізму й демократизму, усвідомлення свободи і 
прав людини як найважливішого досягнення суспільства. Керівництво 
УМВС України в області направило соціально -  кадрову роботу на те, щоб 
кожний працівник міліції розумів, що головна мета його діяльності пови
нна будуватися на чіткому й однозначному формулюванні Конституції 
України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [2].

В цих умовах авторитет міліції, піднесення його в очах співгромадян -  
той наріжний камінь, який став в центрі уваги роботи з особовим складом. 
Але завоювання авторитету -  не автоматичний процес, і співробітники мі
ліції заслуговують його самовідданою працею, безкомпромісністю ведення 
боротьби зі злочинністю, принциповістю. За останні п’ять років думка на
селення про роботу міліції змінилась в кращу сторону. Якщо в 1995 році 
незадовільною її оцінювали 27% опитуваних, в 1996-1997 роках -  25%, то 
в 1999 році -  19%. Відповідно з 58 до 70% збільшилась кількість позитив
них відгуків [4]. В сучасних умовах з метою подальшого укріплення 
зв’язків з населенням в Донецькій області прийнята та втілюється в життя 
«Програма розвитку партнерських відносин між міліцією та населенням на 
2000-2005 роки».

Протягом 90-х років загострилась проблема загибелі та поранень мі
ліціонерів при виконанні ними своїх службових обов’язків. За останні 5 
років загинуло 16 та отримали поранення 123 співробітника міліції Донеч
чини [5]. Ось тільки деякі імена з цього скорботного списку. Кавернега 
Іван Володимирович -  оперуповноважений карного розшуку Горняцкого 
РВВС м. Макіївки, лейтенант міліції, загинув в 1991 році при затриманні 
озброєного злочинця. Новік Володимир Миколайович -  оперуповноваже
ний карного розшуку Київського РВВС м. Донецька, лейтенант міліції, за
гинув в квітні 1992 року при затриманні озброєного злочинця. Кононенко 
Олександр Олександрович -  інспектор мотовзводу Шахтарського ОБ ДПС 
ДАІ, старшина міліції, загинув в грудні 1993 року при затриманні озброє
ного злочинця. Бісяга Юрій Васильович -  міліціонер ОБ ГШСМ УМВС м. 
Горлівки, молодший сержант міліції, загинув в серпні 1994 року при за
триманні озброєних злочинців. Ізотов Едуард Віталійович -  оперуповно
важений карного розшуку Димигрівського MB, загинув в 1999 році. На 
жаль цей список невпинно росте. Світлої пам’яті цих мужніх людей висо
чить в м. Донецьку меморіальний пам’ятник співробітникам органів внут
рішніх справ відкритий 15 грудня 1998 року.

Незважаючи на всі труднощі на шляху свого реформування донецька 
міліція сьогодні достатньо ефективно протистоїть злочинному світу, за
безпечуючи мир, спокій та безпеку в регіоні.
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ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 90 -Х  РР. XX СТ.

У соціально-економічних процесах, що відбуваються в сучасній Укра
їні, реформування аграрного сектору економіки посідає особливе місце. 
Його мета, сформульована Л.Д.Кучмою як «створення умов для рівнопра
вного розвитку різних форм власності та господарювання на землі, вільно
го їх вибору громадянами України, посилення стимулювання праці та за
безпечення на цій основі збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції» [1], фактично містить у собі дві складові: економічну, пов’язану 
зі зростанням продуктивності сільськогосподарського виробництва, і соці
ально-політичну -  формування економічно міцного і, отже, лояльного до 
державної політики селянства. Оскільки реалізацію цих двох задач урядова 
політика пов’язує в основному зі становленням нових, насамперед приватно
власницьких, фори господарювання, питання приватизації землі та засобів сіль- 
госпвиробницгва, а також пов’язаною з нею реорганізації колишніх колгоспів та 
радгоспів є одним з головних у нинішніх аграрних перетвореннях.

Донецька область у сільськогосподарському плані суттєво відрізня
ється від більшості регіонів України. По-перше, вона не є регіоном аграр
ним, але висока питома вага міського населення потребує високого рівня 
виробництва продуктів харчування. Сільське господарство області за ни
нішніх умов цей рівень забезпечити неспроможне. Так, майже щорічно до 
регіону завозиться приблизно 40% продовольчого зерна [2]. Через недоста
тню продуктивність зернового господарства страждає і тваринництво: до 
50% фуражного зерна завозиться з інших областей, що підвищує собівар
тість м’ясомолочної продукції і в деяких випадках робить галузь нерента
бельною [3]. Недостатнім для задоволення потреб міського населення є і 
місцеве виробництво овочів та фруктів. По-друге, не сприяють розвитку 
сільського господарства регіону і кліматичні особливості, які полягають у 
частих засухах і суховіях, недостатній кількості вологи. Як результат, про
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дуктивність основної місцевої сільськогосподарської галузі -  виробництва 
зерна -  приблизно у 2,2 рази менша за середньоукраїнську [4]. Саме не
спроможність сільського господарства області забезпечити її продовольчі 
потреби, його низька продуктивність, а також намагання аграріїв та облде
ржадміністрації подолати ці негативні явища, зробили Донецьку область 
першим в Україні центром реформування аграрного сектору економіки. 
Саме тут був сформований і апробований механізм приватизації землі і ре
організації колективних сільськогосподарських підприємств, який згодом 
ліг в основу аграрної реформи в Україні. Оскільки перетворення в сільсь
кому господарстві Донецької області розпочалися ще восени 1995 року, 
тобто на 2-3 роки раніше, ніж в інших регіонах країни, місцевий матеріал є 
унікальним для вивчення соціально-економічних процесів і явищ, що су
проводжують аграрну реформу.

Джерельна база з питань приватизації землі і реформування колектив
них сільськогосподарських підприємств досить різноманітна Її системати
зація ускладнюється різноплановістю джерел, а також великим колом 
місць їхнього зберігання. Умовно матеріали з проблеми можна розділити 
на три основні групи. Перша включає до себе джерела концепту ального 
характеру, в тому числі правові і нормативні державні акти, що регулюють 
процес аграрних перетворень. Джерела другої групи ілюструють механізм 
реформування в дії, третя група об’єднує матеріали, які висвітлюють зміни 
економічного характеру і еволюцію земельних відносин. Така класифікація 
є саме умовною, бо ряд джерел може відповідати більше, ніж одній з обра
них типологічних ознак.

Серед законодавчих, правових та нормативних актів, що стосуються 
аграрного реформування, чільне місце посідають укази Президента [5] та 
ряд постанов Верховної Ради України [6], які визначають концептуальні 
засади та магістральні напрямки перетворень у сільському господарстві. 
Важливими джерелами для вивчення проблем аграрної реформи є також 
деякі з Законів України [7], поточна документація Міністерства аграрної 
політики [8], інструктивне листування обласних та районних держадмініс
трацій [9]. Важливу і детальну інформацію про організацію початкового 
етапу реформи дають матеріали Донецького проекту приватизації землі та 
реорганізації КСП [10]. Окрему підгрупу джерел першого з виділених ти
пів складають видані під егідою Міністерства аграрної політики посібники 
з аграрних питань [11], деякі публікації в періодичних виданнях.

Систематизацією інформації щодо механізму реформування в дії у 
Донецькій області займається фірма «Донецькагроконсалг». Її внутрішні 
матеріали, які знаходяться, як правило, у постійному користуванні, містять 
об’єктивний і неупереджений аналіз ситуації, важливі соціологічні і стати
стичні дані. Конкретну інформацію про події на місцях можна отримати із 
матеріалів загальних зборів колективів колишніх КСП, статутної і договір
ної документації новостворених сільськогосподарських підприємств.
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Складність роботи з цими джерелами полягає в тому, що більшість із них 
до поточних архівів не передається і знаходиться у постійному користу
ванні. Крім того, архівна справа у сільськогосподарських підприємствах, 
як правило, поставлена погано.

Серед джерел, що ілюструють економічні зрушення у аграрній сфері, 
виділяються три основні підгрупи. По-перше, це матеріали організацій та 
установ, що формують інвестиційну політику у сфері аграрного виробниц
тва [12]. По-друге, це державна статистична звітність, аналіз матеріалів 
якої потребує детальної проробки джерел з питань механізму реформуван
ня в дії: реорганізовані підприємства у більшості випадків значно відріз
няються від своїх попередників КСП за земельним фондом і видами діяль
ності, тому механічне порівняння показників, як правило, неможливе. Тре
тя група -  це матеріали і документація з питань земельних відносин: річні зе
мельні звіти управлінь сільського господарства, договори оренди та докумен
ти, що пов’язані з їхньої реєстрацією у виконкомах місцевих Рад. Періодика 
схильна до висвітлення конфліктних ситуацій у земельних відносинах.

Перехід від колгоспно-радгоспної до нової, приватновласницької в 
своїй основі, системи господарювання на землі був побудований за схе
мою: колгосп (радгосп) -  КСП -  реорганізоване сільськогосподарське під
приємство. Цей процес пройшов у три етапи. Перший, що базувався на За
коні України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» [13], 
фактично звівся до паювання власності колишніх колгоспів і радгоспів. 
Оскільки ця власність у переважній більшості випадків залишилася на па
пері, «...вся реформа розпочалася і закінчилася змінами назв...» [14]. Дру
гий етап пов’язаний з початком реалізації Донецького проекту приватиза
ції землі та реорганізації КСП восени 1995 р. Характерно, що проект з по
чатку свого існування мав статус пілотного, тобто експериментального. В 
його рамках з осені 1995 року' по весну 1999 року було реорганізовано 56 
сільських господарств [15]. В цей період намітилися основні тенденції 
процесу реорганізації КСП, які згодом стали характерними і для інших ре
гіонів України:
1. Основною формою новостворених сільськогосподарських підприємств 

стали товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Середній розмір земельного фонду новостворених сільськпідприємсгв змі

нився приблизно у 2 рази у порівнянні з колишніми КСП. Тобто відбулося 
значне подрібнення великих сільськогосподарських товаровиробників. Це в 
ряді випадків викликало перепрофілювання їхньої діяльності.

3. Оскільки фізичні особи, що вийшли зі складу КСП зі своїми паями, згі
дно законодавства не брали на себе боргові зобов’язання КСП, індиві
дуальна форма господарювання видавалася більш перспективною за ко
лективну. До цього ж приводила і існуюча податкова система [16]. В ре
зультаті абсолютно нерозвиненим залишилося кооперування дрібних 
сільськогосподарських товаровиробників.
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Нова система господарювання виявила себе цілком дієздатною під час 
посухи 1996 р. Тоді понад 80% реорганізованих підприємств закінчили рік 
з прибутками або уникнули збитків [17]. В результаті дія проекту у 1997- 
1998 рр. була поширена на Київську і Чернівецьку області.
Наприкінці 1999 р., з виходом президентського указу «Про невідкладні за
ходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки», роз
почався новий, форсований етап аграрної реформи. Завдяки уже налаго
дженому' механізму реорганізації КСП Донецька область значною мірою 
уникла ажіотажу й потрясінь, що мали місце в інших регіонах. Фактично 
форсування реформи у 1999 р. у Донецькій області не відбулось. Мало мі
сце логічне, досить виважене закінчення розпочатих у 1995 р. процесів. 
Приватизація землі у сільському господарстві області була завершена.

Підводячи підсумок, слід звернути увагу на деякі особливості пода
льшого розвитку економічної сфери села і їх можливі соціальні наслідки. 
Нерозвиненість кооперативних відносин на селі викликає великий розмах 
оренди в сільському господарстві. Це, по-перше, відриває селянина від зе
млі і, по-друге, сприяє розвитку безробіття. Відсутність системи довго
строкового, низькопроцентного державного кредитування сільськогоспо
дарського товаровиробника стимулює прихід на село капіталу з інших га
лузей економіки і виникнення великих агрофірм на зразок агрофірми «Ша
хтар». В них фактично відбувається експлуатація підприємств-членів за 
рахунок того, що виграти на виробництво залишаються безпосередньо в 
них, а оприходується продукція агрофірмою, де, власне, і формується при
буток. Крім того, незважаючи на високі кількісні показники вироблення 
продукції, ріст рентабельності у господарствах агрофірм відбувається зна
чно повільніше, ніж у господарствах інших форм. Так, у господарствах аг
рофірми «Шахтар» Слов’янського району у 1999 році він становив: у сіль- 
госпкооперативі «Нива» 19,8%, у СТОВ «Богородичанське» 3,4%. В той же 
час аналогічний показник СТОВ «Дружба», яке залишилось «самостій
ним» складав 52,1% [18]. У соціальному плані поява великих агрофірм фа
ктично латифундійного типу' веде не до відродження класу селян- 
власників, а до формування великої верстви сільськогосподарського най
митства. Таким чином, без серйозного реформування податкової системи, 
без проведення в житія широкої програми державної підтримки селянської 
кооперації і здійснення довгострокового низькопроцентного кредитування 
сільськогосподарського товаровиробника соціальні задачі аграрної реформи 
залишаться невирішеними.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 
(90-ті р о к и  XX ст.)

На кінець 1990-х років про Донбас говорили як про регіон, де накопи
чилась величезна кількість проблем. Економічна криза з її лещатами фі
нансових нестатків загострила чисельні проблеми шахтарського краю -  зо
крема, закриття підприємств і шахт, безробіття і виробничий травматизм, 
погіршення стану довкілля. Індустріальний розвиток та урбанізація мали й 
інший бік -  надмірний наступ на природу, нераціональне використання й 
виснаження природних ресурсів задля потреб людини та виробництва.

Донбас -  високорозвинений індустріальний регіон України. Донецька 
область забезпечує понад половину вуглевидобутку, виплавки чорних ме
талів, виробництва мінеральних добрив, вогнетривів. На Донбас припадає 
понад 38% усіх промислових викидів країни. В 90-ті роки доводилось кон
статувати, що Донецько-Придніпровський регіон перебував на межі еколо
гічної кризи -  він посідав перше місце в Європі по деградації навколиш
нього середовища [1]. Велика кількість підприємств металургії та інших 
галузей були збудовані ще в 1930-ті роки та оснащені застарілим устатку
ванням, що функціонувало за матеріало- та енергомісткими технологіями і 
не враховувало екологічні чинники. Донеччина стала лідером із забруд
нення навколишнього середовища. Щільність викидів шкідливих речовин 
промисловими підприємствами сягнула 60 т на квадратний кілометр -  це у 
8,7 разів більше, ніж у середньому по Україні. Адже тут розташовані най- 
небезпечніші джерела забруднення довкілля -  вугільна промисловість, чо
рна металургія та електроенергетика, на яких спеціалізується Донеччина 
[2]. В багатьох інших промислових центрах України теж спостерігався під
вищений рівень забрудненості повітря. Основними його джерелами були 
підприємства енергетики, металургії, вугільної, хімічної та нафтохімічної 
промисловості, а також автотранспорт. Цей сумний перелік міст із збіль
шеними обсягами викидів в атмосферу включав (у порядку зменшення 
концентрації шкідливих речовин): Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Ма
кіївку, Дніпропетровськ, Київ, Донецьк, Керч, Дебальцеве, Комунарськ, 
Одесу, Лисичанськ. Тільки в одному Кривому Розі від стаціонарних дже
рел щорічно викидалосй в повітря 1,2 млн. т шкідливих речовин -  десята 
частина викидів в Україні. Невипадково, серед чисельних вимог робітни
чих колективів під час страйків та мітингів були й вимоги екологічні.

За поданням Мінприроди Кабінет Міністрів України 13 січня 1992р. 
прийняв постанови «Про затвердження порядку визначення плати і стяг
нення платежів за забруднення навколишнього природного середовища» та 
«Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навко

90



маловідомі імена, події, факти

лишнього природного середовища». Але контроль і нагляд в галузі охоро
ни навколишнього природного середовища не відповідали вимогам часу, 
недостатньо впроваджувалися економічні методи природокористування. .

В грудні 1992 р. в Донецько-Придніпровському регіоні працювала 
Комісія Верховної Ради з екології та раціонального природокористування. 
У виїзному засіданні брали участь міністр охорони навколишнього приро
дного середовища Ю.Костенко, керівники найбільших підприємств регіо
ну. Екологічне становище в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та 
Луганській областях складалося надзвичайно серйозне. В Кривому Розі в 
деяких районах навіть було створено екологічну прокуратуру, котра нама
галася вживати заходів, але бракувало коштів на проведення природоохо
ронної роботи. Була потрібна реорганізація виробництв з урахуванням 
екологічних вимог, технічне переоснащення, запровадження нових техно
логій. Народні депутати висловились за розробку державної програми охо
рони навколишнього середовища регіону із відповідною законодавчою та 
фінансовою базою. В Національній доповіді про стан навколишнього при
родного середовища в Україні в 1998 р., підготовленій фахівцями з Мініс
терства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпе
ки України, містяться дані про погіршення стану довкілля в Донецько- 
Придніпровському регіоні. Так, навіть за умов значного скорочення про
мислового виробництва обсяг викидів шкідливих речовин підприємствами 
не зменшувався. В 1998 р. особливо великий обсяг викидів спостерігався в 
містах: Кривому Розі (10,1%), Маріуполі (7,8%), Донецьку (5,0%), Запорі
жжі (3,3%), Дніпродзержинську (2,9%), Єнакієвому (2,6%), Дніпропетров
ську (2,4%), Алчевську (2,4%), Луганську (2,3%) та Дебальцевому (2,2%). 
В 1998 р., як і в попередні роки, найбільше забруднювальних речовин у 
водні об’єкти України, при загальній тенденції з 1995р. деякого їх змен
шення, скидали такі області України -  Донецька 1534 тис. т, Луганська -  391, 
Дніпропетровська -  327, Запорізька- 213 та Харківська -1 2 7  тис. т [3].

На державному рівні в програмному документі «Основні напрями 
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання при
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», розробленому фахі
вцями Міністерства екології та ухваленому Верховною Радою України 5 
березня 1998 р., серед пріоритетів позначається необхідність «поліпшення 
екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-Придніпров
ського регіону». Наприкінці 2000 р. в Донецькій області діяло 12 природо
охоронних програм, на реалізацію котрих щорічно було потрібно близько 
400-500 млн. гривень, але фінансування цих програм проводилося не в по
вному обсязі. До того ж у 2000 р. в Донбасі збільшилась кількість викидів 
у атмосферу. Управління екології та природних ресурсів у Донецькій обла
сті пред’явило понад 40 претензій на суму близько 300 тис. гривень забру
днювачам повітря, а також була проведена акція «Чисте повітря», в ході 
якої виявлено багато автотранспортних засобів, які у відпрацьованих газах
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мали підвищений відсоток вуглецю. Власникам автотранспортних підпри
ємств Краматорська, Маріуполя, Макіївки, деяких інших міст довелося 
сплатити штрафи за порушення вимог природоохоронного законодавства. 
Стандартів чистоти води не дотримуються в Селідовому, Добропіллі, Ма
ріуполі, Костянгинівці, Горлівці, Єнакієвому. Забруднені річки Кальміус, 
Грузька, Торець, інші. За порушення вимог водного законодавства було 
накладено штрафів на 166 тис. гривень.

Ще одна екологічна небезпека Донеччини -  тверді відходи, яких на
збиралося вже понад 4 млрд. куб. м. Під ними зайнято понад тисячу гекта
рів землі звалищ та відвалів. На жаль, у Донбасі й нині немає жодного за
воду для переробки та знешкодження токсичних відходів, промислового та 
побутового сміття (на Заході смітгєпереробні заводи вважають найрента- 
бельнішими (після нафтопереробних) виробництвами). В 2000 р. була за
тверджена регіональна програма утилізації виробничих відходів, яка дія
тиме до 2005 р. і стане підгрунтям для широкомасштабного використання 
відходів. Природо-заповідний фонд Донецької області має лише 76 тис. га, 
або 2,86% території, тоді як по всій Україні цей показник становить 4%. 
Хоча протягом останніх років донеччани багато зробили, щоб підвищити 
цей показник. Вони створили орнітологічний заказник поблизу моря у 
Першотравневому районі, відкрили 4 регіональні ландшафтні парки, 
з’явилися ландшафтний заказник «Щуча заплава» та гідрологічний 
пам’ятник природи «Витоки Кальміусу.» Програми своїх екологічних дій 
намітили 30 міст та регіонів області як складові частини планів соціально- 
економічного розвитку'. З кінця 90-х рр. вперше на території Донецької об
ласті почали здійснюватись українсько-британські проекти, спрямовані на 
зміцнення системи національних парків України.

Окремо треба відзначити, що Донецький регіон щедро обдарований 
природними копалинами, і він відіграє надзвичайно важливу роль у забез
печенні вугіллям паливно-енергетичного комплексу всієї країни. Це сотні 
шахт, де на багато кілометрів тягнуться пласти кам’яного, антрацитового 
та коксівного вугілля. Загальні запаси палива в Донбасі становлять близько 
100 млрд. т. В останні двадцять років басейн значно розширився вбік Дніп
ропетровська та Павлограда (Західний Донбас). Тут переважає кокс, запаси 
якого сягають 9 млрд. т. За даними економічного огляду за 1992 р., підготов
леного Міжнародним Валютним Фондом, Україна була найбільшим у світі ви
робником вугілля. Щодо нафти, то вона є в Україні, але в недостатній кількос
ті. Внутрішнє виробництво сирої нафти становило 4,5 млн. т, що покривало 
лише 12% загальної кількості споживання в Уіфаїні [4].

В кінці лютого 2001 р. фахівці Міністерства екологи та природних ре
сурсів України провели виїзне засідання в Донецьку, де обговорювалось 
завдання на новий 2001 р. у галузі поліпшення стану довкілля в регіоні. 
Президент України Л. Кучма, перебуваючи в Донецьку, 29 березня 2001 р. 
взяв участь у нараді обласної Ради з питань розвитку Донецького регіону і
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вугільної промисловості, відвідав ряд підприємств. Донеччина -  край осо
бливий. Вона найбільша за кількістю населення і промисловим потенціа
лом серед областей України. Тут виробляється 1/5 частина загальнодержа
вного обсягу промислової продукції. Під час зустрічі з вугільниками Пре
зидент України Л.Кучма велику увагу приділив шахтарській проблематиці, 
відзначивши, що це парадокс, нонсенс, коли Україна за споживанням при
родного газу -  на одному з провідних місць у світі. Розумне господарю
вання доводить, що альтернативи українському вугіллю в країні поки що 
немає. Нашій державі потрібна цільова програма «Вугілля України» [5].

На початку 1980-х рр. Донецьк був відомий як місто «мільйону тро
янд», красою яких захоплювались як місцеві жителі, так і чисельні зарубі
жні гості шахтарської столиці. В 2000 р. з ініціативи міської влади на чолі з 
головою В.Рибаком служби озеленення міста висадили понад 11 тис. кущів 
троянд [6]. Хочеться вірити, що, попри всі негаразди, відродиться не лише 
квіткарська слава Донецька, але й економічна могутність усього краю. Ці
лком очевидно, що розв’язання екологічних проблем Донеччини знахо
диться в лабіринті вирішення й інших проблем шахтарського краю -  пере
дусім, -  оживлення економіки, оновлення виробництв головних галузей 
(шахтарської, металургійної), модернізації шахт, створення нових робочих 
місць, підвищення добробуту населення.
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Тодоров 1.Я. 
(м. Донецьк)

ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ:
РЕАКЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ

Зовнішня політика будь-якої держави як суб’єкта міжнародних відно
син є одним із найважливіших елементів, що відрізняє його від інших дер
жав. Пошук власної ідентичності для молодих країн, що виникли на пост
радянському' просторі протягом вже майже десятьох років, зберігає свою 
актуальність. Україна не є винятком.

Загальносвітові інтеграційні процеси що набирають обертів наприкін
ці XX століття значною мірою обумовлені прикладом тісної співпраці за
хідноєвропейських країн, США і Канади. Бажання як найшвидше увійти в 
коло розвинутих країн характерно для більшості держав Центральної та 
Східної Європи. І саме здійснення переходу до якісно нової єдиної вільної 
Європи, яке живе у злагоді сама з собою є головним напрямком зовнішньої 
політики країн регіону.

Необхідність збереження та закріплення національної незалежності, 
подолання кризи, поглиблення прогресивних економічних та політичних 
реформ об’єктивно ставить перед Україною завдання максимально швид
кої інтеграції в усі євроатлантичні структури (не минаючи НАТО). Прин
ципових розбіжностей з позицією інших країн Центрально-Східної Європи 
в цьому питанні у України немає і не може бути. Україна розглядає НАТО 
як найбільш ефективну структуру колективної безпеки в Європі і вагому 
складову системи загальноєвропейської безпеки. Це обумовлюється знач
ним внеском даної організації у підтримання миру, стабільності та загаль
ного клімату довіри на євроатлантичному просторі, у створення нової архі
тектури безпеки в Європі, у поглиблення процесів роззброєння, контролю 
над озброєннями і нерозповсюдження зброї масового знищення тощо [1].

Об’єктивно підтримка громадянами зовнішньополітичного курсу своєї 
держави сприяє консолідації суспільства і може допомогти, нарешті, сфо
рмувати загальнонаціональну ідею. Не можна не погодитися з оптимістич
ною точкою зору, висловленою колишнім міністром закордонних справ 
України Б.Тарасюком про те, що саме ідея європейського вибору України, 
«повернення в Європу» може стати національною.

Чисельні соціологічні дослідження свідчать, що прозахідні політичні 
сили найбільш точно віддзеркалюють реальні тенденції в трансформації 
поглядів українського суспільства. Не є винятком результати наукових 
розвідок зроблених співробітниками Донецького національного універси
тету. Було опитано сто представників регіональної еліти: народні депутати, 
державні службові, працівники культурних, освітянських, наукових, оздо
ровчих закладів, бізнесових структур [2].
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Думки еліти Донецької області -  одного з найбільш політизованих і 
впливових регіонів України з питань, пов’язаних із міжнародним станови
щем України, її зовнішньополітичними орієнтаціями значною мірою обу
мовлені настроями, ступенем адаптованості і політичних симпатій.

Роль зовнішнього міжнародного становища в забезпеченні успішного 
розвитку країни вважають важливою 42%. По оцінці майже половини опи
таних донбасівців внутрішні і зовнішні умови розвитку країни признають
ся рівнозначними. Визначення національних інтересів України в зовніш
ньополітичній сфері викликає значний інтерес еліт. Такі інтереси включа
ють створення сприятливих зовнішніх умов для формування незалежної, 
демократичної й економічно сильної держави європейського типу (84%), 
забезпечення енергійної інтеграції в систему світових економічних і євро
пейських політичних інститутів (64%), становлення регіону в якості клю
чового, що зв’язує Схід і Захід, Північ і Південь Євразії (56%), розширення 
гарантій безпеки і територіальної цілісності (52%), розширення зв’язку з 
закордонними українцями (61%), поглиблення партнерських відношень із 
НАТО з метою подальшого вступу (22%), отримання твердих гарантій від 
НАТО щодо української безпеки (38%), використання протиріч Росії і За
ходу в інтересах України (22%), спільне з Росією протистояння тиску За
ходу (15%), створення з країнами СНД єдиного політичного, економічного, 
оборонного й інформаційного простору (10%).

Реалізація національних інтересів залежить від пріоритетів у зовніш
ній політиці. Симптоматично, що серед пріоритетів названі: розвиток пе
реважно економічного співробітництва з Західною Європою з перспекти
вою вступу' до Європейського Союзу (72%), налагодження самих тісних 
відносин із країнами Центрально-Східної Європи (52%), прагнення не по
трапити в залежність ні від Заходу, ні від Сходу (56%), військово- 
політичне співробітництво з Росією (18%) відтворення союзу схожого зі 
СРСР (10%). Останній пріоритет, очевидно, відбиває настрої властиві сус
пільству в Донецькому регіоні. Проведений аналіз розуміння пріоритетів у 
зовнішній політиці України свідчить, що, в цілому існує підтримка офіційної 
позиції про європейський вибір держави. Проросійські орієнтації незначної 
частини донбаської еліти зберігаються, але їхня питома вага незначна.

Розуміння пріоритетів зовнішньої політики України ще чіткіше про
явилися в оцінці через особистий інтерес. Більш половини (56%) назвали 
взаємовигідне міжнародне економічне співробітництво, приблизно чверть 
-  державну* незалежність (27%). Визначення стратегічних партнерів Украї
ни, незважаючи на офіційну позицію, у представників регіональної еліти 
викликало певні труднощі. Погодилися з тим, що партнери все-таки є лед
ве більше половини (52%). Серед них -  головними партнерами більшість 
назвали Росію (85%), Польщу' (31%), США (27%).

У якості основних вад міжнародної діяльності держави у Донбасі на
зивалися: економічна залежність від Заходу' (49%), економічна залежність
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від Росії (55%), невисокий авторитет у світі (45%), декларативність зовні
шньої політики (45%), недостатня розвиненість економічного співробітни
цтва з центральноєвропейськими країнами (57%), слабке забезпечення 
економічних інтересів за кордоном (71%).

Щодо наявності зовнішніх ворогів для України, 60% донецької еліти 
вважають, що зовнішніх погроз немає або скоріше немає. Ь 40% донецької 
еліти, що визнають наявність зовнішніх погроз, конкретно визначалися в 
такий спосіб: найбільшими носіями погрози в обох регіонах названі: Росія 
(46%), міжнародні кримінальні структури (42%), МВФ (31%), США (23%), 
транснаціональні корпорації та міжнародний тероризм (по 19%), нелегаль
на еміграція (12%), Румунія (7%).

Представники еліти Донецького регіону як негативні і значимі чинни
ки назвали: низьку ефективність військової організації (76%), наявність 
іноземних баз і формувань на території України (61%), відсутність страте
гії і цілісної політики в сфері національної безпеки (70%), невикористання 
можливостей багатовекторності (64%), експансіоністські прояви певних 
політичних кіл Росії (58%), незавершеність інтеграції в існуючі системи 
колективної безпеки (79%), економічна залежність від інших країн (71 %).

Російсько-білоруський договір про створення єдиної союзної держави 
більшість представників регіональної еліти сприйняли нейтрально, або нега
тивно (70%). Серед причин, що пояснюють ставлення до цього договору 
представниками донецької регіональної еліти частіше усього пояснювалося 
посиленням позицій Росії (10%), поверненням у СРСР (8%), безперспектив
ністю для України (19%), марністю навіть для учасників цієї угоди (15%).

Не викликає сумніву положення про те, що ефективна зовнішня політика 
будь-якої держави, у тому числі України, залежить від усебічного врахування 
інтересів окремих регіонів країни У Донецькій області більшість вважає, що 
центр враховує або скоріше враховує регіональні інтереси (64%). Специфічні 
інтереси Донбасу місцева еліта бачить в економічному співробітництві з Росі
єю (82%), у зовнішніх інвестицій для підйому економіки (72%), в економічно
му співробітництві з Польщею (44%). Польща, до речі, вже не перший рік віді
грає роль певного локомотива України для просування до Європи. З 2000 року 
Третя Річ Посполита за дорученням НАТО виконує функції координатора 
співробітництва нашої держави з Альянсом.

Таким чином, утримані дані свідчать про зовнішньополітичні орієнти
ри Донецької еліти підтверджують наявність трьох основних орієнтацій. 
До першого -  головні групі ставляться прихильники євроатлантичної інте
грації України, не виключаючи вступ України в НАТО. Другу значну гру
пу, зосереджену на сході країни -  складають прихильники «позаблокового 
або нейтрального статусу України». Третьою -  нечисленною групою є 
прихильники інтеграції з Росією і навіть відновлення СРСР.

Не дивлячись на деяке розчарування щодо стану інтеграційного євро
пейського потенціалу України і певною активізацією російського напрямку
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зовнішньої політики, представники еліти прагматично віддають звіт у тому, 
що РФ усе більше втрачає привабливі риси, втягуючись усе глибше в чечен
ську війну, зайшовши в безвихідь у відношеннях із найближчим «інтегрова
ним» партнером -  Білоруссю. Європейська спрямованість донецької еліти 
значною мірою обумовлена рівнем міжнародного економічного співробітни
цтва регіону. Питома вага Донецької області в загальному обсязі іноземних 
інвестицій в Україну складає 7,9% (третє місце серед українських регіонів -  
після Києва та Київської області). Найбільші обсяги інвестицій в 2000 році 
надійшли від нерезидентів з країн Європейського Союзу, СІЛА та інших за
хідних держав -  понад 90%, тоді як з Росії лише -  0,9% [3].

Найважливішими цілями зовнішньої політики України більшість 
представників еліти регіону вважають: по-перше, створення умов, за що 
Україна могла б не турбуватися про стан своєї безпеки і цілком зосереди
тися на рішенні внутрішніх проблем; по-друге, створення загальної систе
ми безпеки; по-третє, встановлення і розвиток партнерських відносин з Ро
сією; по-четверте, поглиблення партнерських відносин з країнами Центра
льно-Східної Європи, включаючи Польщу; по-п’яте, знаходження Украї
ною функцій транспортного коридору Північ-Південь, Схід-Захід; по- 
шосте, розвиток партнерських двосторонніх відносин з країнами СНД; по- 
сьоме, прагнення домогтися надання масштабної помочі й інвестицій із 
боку країн Заходу'.

Таким чином, євроінтеграційний курс є невід’ємною складовою демо
кратичних та економічних реформ, які відбуваються в Україні. У свою 
чергу' результативність цих перетворень безпосередньо пов’язана з реалі
зацією європейського вибору України. Усвідомлення цього взаємозв’язку’ 
має стати для українського суспільства потужним консолідуючим факто
ром, стимулом для активного і динамічного поступу’ обраним шляхом. 
Відновлення, а точніше -  творення власної європейської ідентичності по
винно стати головною українською метою. Здобуття цієї мети можливе 
лише за умов плідної участі регіональних еліт в процесах європейської ін
теграції. Спочатку Європа в Україні, а в потім -  Україна в Європі.
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РОЗВИТОК П'ЯТИДЕСЯТНИЦТВА НА ДОНЕЧЧИНІ 
В 9 0 -Х  РР. XX СТ.

Демоіфатичні процеси, що розгорнулися в українському суспільстві в 
90-ті роки XX ст., сприяли розвитку церковно-релігійного життя, появі но
вих церковних організацій та об’єднань. Це стосується і протестантських 
конфесій, що сповідують п’ятидесятницькі доктрини. До них, зокрема, 
відносяться релігійні громади християн віри євангельської 
(п’ятидесятників), Церкви Божої, громади Повного Євангелія, що належать 
до харизматичного руху. Донецька область є одним з тих регіонів України, 
в яких становлення церковних структур даних конфесійних напрямків у 
90-х роках відбувалось дуже стрімко. Значна суспільно-релігійна актив
ність цих церков, а також поширеність упереджених, необ’єктивних погля
дів на їх діяльність зумовлюють необхідність детального дослідження про
цесу їх інституційного становлення.

Серед робіт з даної проблеми варто відзначити праці В.Любащенко, 
зокрема, докторську дисертацію за темою «Протестантизм в Україні: гене- 
за, структура, вплив на соціокультурні процеси» (1998) [1], а також канди
датську дисертацію Н.Бєлікової «Релігійні конфесії України наприкінці 80- 
х -  у 90-ті рр. XX ст.» (2001) [2]. Цікавими є також роботи В.Є.Членського, 
В.Перебенесюка, М.Новиченка, Ю.Наріжного, С.Свистунова та ін [3]. У 
всіх цих працях проаналізовані соціокультурні передумови, що сприяли 
зростанню протестантизму, в тому числі й нових його напрямків, в Україні 
в 90-ті роки; частково оглянуті процеси формування найбільших релігій
них центрів та об'єднань, таких як Союз Християн Віри Євангельської, 
Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри. Серед досліджень, що 
стосуються безпосередньо релігійно-церковного життя Донецього регіону, 
слід відзначити статті Г.Костенка, І.Козловського, Н.Бєлікової [4], в яких 
використані матеріали Управління у справах національностей, міграції та 
релігій Донецької обласної адміністрації, зокрема, інформація щодо змін у 
мережі релігійних організацій у 90-х роках XX ст., перелічені духовні 
центри, об'єднання, та інші релігійні організації, створені за цей період. 
Але становлення та розвиток конфесійних напрямків п’ятидесятницького 
віровизнання у даних роботах розглядається фрагментарно.

У всіх вказаних роботах частково висвітлені питання організації цер
ков та релігійних об’єднань, подаються загальні дані щодо кількості релі
гійних громад тощо. Проте у них не знаходимо ґрунтовного аналізу проце
су формування церков хрещених Духом Святим, у тому числі, майже не 
приділено уваги становленню Церкви Божої, релігійних об'єднань у хари- 
зматичному повноєвангельському русі.
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У зв’язку із зазначеним вище, мета даної статті -  з’ясувати особливос
ті організаційного становлення і формування таких протестантських цер
ков, як помісні церкви християн віри євангельської, громад Повного Єван
гелія та Церкви Божої на території Донецької області. Необхідно зазначи
ти, що частково питання структурно-організаційного становлення Україн
ської Християнської Євангельської Церкви, що є одним з найбільших 
об’єднань харизматичних церков України, вже розглядалось у попередній 
роботі автора [5], тому у даній статті приділено увагу іншим напрямкам, 
що існують у повноєвангельському русі.

Традиційно п’ятидесятницькими у конфесійній палітрі нашої країни 
вважаються громади християн віри євангельської (п’ятидесятників), біль
ша частина яких об’єднана у Союз християн віри євангельської 
(п’ятидесятників) (ХВЄ(П)) України, значна частина -  у Союз вільних це
рков християн євангельської віри (ХЄВ) України; а також незалежні гро
мади християн віри євангельської поза союзами та деякі інші нечисельні 
течії. Частка громад Донецької області, що належали до Союзу ХВЄ(П) у 
1995-98 рр. складала близько 2,5% загальноукраїнських зареєстрованих 
громад, Союзу вільних церков ХСВ -  близько 5%, незалежних громад -  
близько 8%. [6]. Відсоткове переважання незалежних євангельських гро
мад пояснюється специфікою Донецької області, що дозволяє говорити 
про відсутність культурних передумов для тяжіння до централізації на на
ціональному' рівні, оскільки у 90-х роках рівень довіри до української дер
жави в регіоні був порівняно невисокий. В протестантському середовищі 
це проявилося у прагненні зберігати максимум незалежності від загально
українських церковних структур, уникаючи таким чином нав’язування ідей 
національної лояльності та патріотизму. Проте, головним чином, незнач
ний відсоток традиційно п’ятидесятницьких громад на Донеччині у другій 
половині 90-х пояснюється процесами їх реструктуризації у попередній 
період -  наприкінці 80-х -  у першій половині 90-х рр. і появою нових на
прямків на основі традиційного, тоді ще не зареєстрованого 
п’ятидесятницгва. Відкритість до культурних стосунків з церквами інших 
країн у даний період сприяла засвоєнню багатьма громадами області моде
рнізованих докгринальних положень і виникненню, у зв’язку з цим, моди
фікацій в межах п’ятидесятницього руху. До таких модифікацій слід відне
сти харизматичні церкви Повного Євангелія та громади Церкви Божої.

Виникненню церков харизматичного типу, відомих, зокрема, як гро
мади Повного Євангелія, в Україні сприяли процеси духовного пошуку в 
середовищі віруючих не лише п’ятидесятників, але й баптистів. Так, на
приклад, у 1992 році в м. Донецьку група молодих віруючих з сімей бапти
стів та п’ятидесятників, які були незадоволені духовним станом протеста
нтських церков на той період і вийшли із своїх громад, створила громаду 
Повного Євангелія «Джерело життя» [7]. Про причини свого переходу із 
стану євангельських християн-баптистів у харизматичну повноєвангельсь-
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ку церкву «Слово життя» пастир однієї з громад цієї церкви сказав: «Праг
нення рости, не стояти на місці, спонукало шукати глибших откровень 
Слова Божого -  Біблії. Ми сьогодні не даремно називаємося церквою Пов
ного Євангелія. Ми прийшли до переконання, що все Євангеліє написане 
для нас!...ми йдемо сьогодні в цьому русі за Повне Євангеліє. Вірю, що це 
-  відповідь для нашого часу, в якому ми живемо» [8]. Відомий американ
ський баптиський проповідник Джон Ф. МакАртур Молодший у своїй кни
зі «Харизматики» вказує на об’єктивну зумовленість виникнення харизма- 
тичного руху, який фактично є «реакцією на секуляризоване, механізоване, 
академічне, холодне, байдуже суспільство, в якому ми живемо.» [9] Духо
вний голод віруючих у значній мірі спричиняє їх духовні пошуки і направ
ляє їх у русло більшої емоційної насиченості, властивої харизматичному 
богослужінню. Цей же автор зазначає, що п’ятидесятницькі та харизмати- 
чні церкви мають спільне підгрунтя, що коріниться в доктрині хрещення 
Духом Святим. Він пише: «Відомий як «нео-п’ятидесятницгво», харизма- 
тичний рух заснований на досвіді, який переходить усі межі віровизнань. У 
харизматичному русі існує певна спільність, заснована не на теології, а на 
досвіді «хрещення Духом Святим» і, звичайно, на говорінні незнаними мо
вами» [10]. Про віросповідну спорідненість харизматичного (повноєван- 
гельського) та п’ятидесятницького напрямків у протестантстві свідчить, 
зокрема, той факт, що у Донецькій області в середині 90-х років обласним 
Управлінням релігій були зафіксовані громади Повного Євангелія, які вхо
дили до Союзу християн віри євангельської п ’ятидесятників [11].

Одна з течій в українському' харизматичному русі у 90-х роках 
пов’язана з виникненням, розвитком та наступною реорганізацією Духов
но-просвітницького центру «Світло Світу», який був заснований на основі 
громади Повного Євангелія «Світло Світу» м. Маріуполя Донецької облас
ті у першій половині 90-х років. Його очолював С.В.Волошин. На базі 
центру у той же період був зареєстрований Біблійний інститут «Світло 
Світу». В Інформаційному' звіті обласного Управління релігій за 1997р. по
відомляється, що у даному році виник конфлікт між президентом центру та 
громадою «Світло Світу», в результаті якого С.В.Волошин, забравши всі 
статутні документи центру та інституту, виїхав з м. Маріуполя до м. Бро- 
вари Київської області. В результаті цього громади, які входили в центр, 
втратили зв’язки між собою і намагались встановити їх з іншими протес
тантськими громадами, а також, як зазначено у звіті, «відмежуватися від 
свого «харизматичного» минулого», що означало повернення деяких з них 
на позиції більш поміркованого п’ятидесятництва [12]. Проте наприкінці 
90-х років лідер повноєвангельської громади м. Торез Донецької області Є. 
Яковлев, організувавши вихід із Духовного центру незалежних церков По
вного Євангелія України, заснував у 1999р. Духовний центр «Нове поко
ління» християнських церков України, до якого, зокрема, увійшла і грома
да «Світло світу» м. Маріуполя, а також харизматична громада м. Красно-
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армійська Донецької області [13]. На кінець 2000 р. у області лише ці три 
церви входили в дане об'єднання [14].

До Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков 
України, з центром в м.Києві (президент Об'єднання -  А.П. Гаврилюк), з 
усіх церков Повного Євангелія Донецької області належать тільки дві гро
мади м. Макіївки, які є надзвичайно активними у своїй соціально орієнто
ваній діяльності і відчутно впливають на інші, зокрема, незалежні хариз- 
матичні громади Макіївки, Донецька та Луганської області [15].

Ліберально-п’ятидесятницьким є такий протестантський напрямок, як 
Церква Божа За своєю богослужбовою практикою та доктриною вона є 
чимось середнім між християнами віри євангельської (п’ятидесятниками) 
та харизматичним напрямком християн Повного Євангелія, але без край
нощів, властивих цим напрямкам. Виникнення та заснування Церкви Божої 
зв’язано з тим, що деякі п’ятидесятницькі громади на початку 90-х років 
налагодили контакти з міжнародним центром Церква Божа в м. Урбах 
(ФРН), Особливо це стосується молодих громад, в яких не було стійких 
традицій і які були відкриті до співробітництва. Наприклад, громада Церк
ви Божої м. Донецька, офіційно зареєстрована у 1993 р., виникла в резуль
таті діяльності п’ятидесятницької місії «Добра звістка і милосердя», зго
дом реорганізованої у місію «Сапфір». Представники останньої стали чле- 
нами-засновниками цієї громади [16]. На базі церков Донецької області в 
межах даного напрямку виникли два об'єднання. Перше -  у середині 90-х 
років -  Союз «Церква Божа України». Його очолив єпископ
О.О.Демидович. За період існування кількість громад Донеччини, що вхо
дять в дане об’єднання, зросла з 5 до 10. Друге об’єднання -  «Церква Божа 
в пророцтвах» -  сформувалося у 1998 рр. на основі невеликої кількості 
п’ятидесятницьких громад, що вийшли з Союзу ХВЄ(П). Наприкінці 2000 
р. об'єднання налічувало 6 громад Церкви Божої м. Донецька і області [17].

На протязі 90-х років у протестантських громадах цих споріднених 
між собою напрямків відбувалися процеси віросповідної та структурної 
переорієнтації, які частково або повністю залежали від керівництва грома
ди. Так, наприклад, релігійна громада Церкви Божої «Блага вість» м. Гор- 
лівки Донецької області наприкінці 80-х років перебувала на харизматич
них позиціях Повного Євангелія, проте у 1993 р. була зареєстрована як 
Християнська Церква Божа. Згодом увійшла у Союз Церкви Божої Украї
ни. Проте наприкінці 90-х років в результаті розбіжностей, що виникли в 
середовищі керівництва, частина віруючих вийшла з цієї церкви і у 1999 
році заснувала повноєвангельську громаду [18]. Перехід на позиції Церкви 
Божої здійснила у 1995 р. п’ятидесятницька громада Християн віри єван
гельської м. Слов’янська Донецької області [19], а також у 1996 незалежна 
повноєвангельська громада «Серце Давида» м. Маріуполя [20]. У цей же 
період зафіксовані випадки повернення громад Повного Євангелія до ста
тусу церков Християн Віри Євангельської (п’ятидесятників) [21]. Для цьо
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го періоду’ характерне також поступове поповнення деяких об'єднань, зок
рема, Союзу вільних церков ХВЄ, за рахунок незалежних громад.

Таким чином, формування різних напрямків п’ятидесятництва у 90-ті 
роки на Донеччині мало ряд особливостей. По-перше, формування нових 
для України церков, таких як Церква Божа та церкви Повного Євангелія, 
відбувалося на основі традиційного п’ятидесятництва шляхом відходу 
найактивнішої частини віруючих і заснування нових громад. Причини цьо
го процесу полягали у зміні суспільно-політичних умов в країні та духов
ному пошуку віруючих. По-друге, у процесі інстшуційно-струкіурного 
становлення відбувалися розколи в межах окремих громад, а також пере
орієнтація деяких з них і перехід з одного напрямку до іншого. Головну 
роль у цьому відігравали їх лідери та керівництво. По-третє, в цей період 
спостерігається тенденція до входження незалежних п’ятидесятницьких і 
харизматичних громад і тих, що втратили підпорядкування централізова
ним інстиіуціям, до числа більш поміркованих п’ятидесятницьких органі
зацій, зокрема, Церкви Божої та Союзу вільних церков ХЄВ, що призво
дить до стабілізації п’ятидесятницького середовища.
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Поточний архів у справах релігій...

20.Інформаційний звіт ... 1996 р. -  С. 8а.
21. Там само.
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Недєльченко Ю.М. 
(м. Донецьк)

МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(КІНЕЦЬ 80-Х  -  90-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ)

Становлення молоді як творчої сили в суспільстві неможливе без її 
самодіяльності, самостійності. Молодіжна ініціатива, прагнення молодих 
людей до участі в житті держави, у задоволенні та реалізації власних по
треб й інтересів приводять до утворення й функціонування громадських 
об’єднань, організацій, які є важливою складовою частиною молодіжного 
руху, а отже й інструментом у формуванні та реалізації молодіжної політи
ки. Молодіжні об’єднання -  середовище спілкування та взаємодії юнацтва, 
одні з найважливіших інститутів соціалізації дітей, підлітків, юнаків та ді
вчат, а також їх соціальний захист.

Перші молодіжні організації (союзи соціалістичної молоді) стали вини
кати у Донецькій області після 1917 року. Але у тоталітарній державі не мог
ло бути політичного плюралізму, тому досить швидко усі молодіжні та дитя
чі організації (окрім комсомолу і піонерії) були розігнані або знищені [1]. 
Комсомольсько-піонерський період в українському молодіжному русі тривав 
до кінця 80-х років XX століття. Поступово кількість прихильників комсомо
лу зменшувалася, надмірного значення набули нейтралістські, силові методи 
керівництва, тиск зверху, ініціатива знизу існувала лише на папері.

За таких умов з’являється велика кількість неформальних молодіжних 
об’єднань, що були своєрідним протестом молоді проти формалізму в ро
боті комсомолу. Спочатку це були клуби за інтересами (для Донецької об
ласті особливо характерне гуртування юнацтва навколо певних музичних 
стилів). З кінця 1989-го року поглиблюється процес політизації громадсь
кого руху7. В Донбасі стали виникати нові громадські об’єднання, які од
ним із своїх завдань вважали відродження української мови та ку льтури 
(Донецька обласна організація (ДОО) Товариства української мови ім. Та
раса Шевченка, ДОО Народного Руху України). Відкриття регіональних 
відділень політичних партій, подальше падіння авторитету КПРС та 
ВЛКСМ, пробудження національної самосвідомості, зростання інтересу до 
історії України сприяли утворенню в Донецькій області політизованих і 
культурологічних молодіжних організацій національно-демократичної та 
національно-радикальної спрямованості (історико-етнографічне товарист
во «Курінь», ДОО Спілки Української Молоді, ДОО Української Студент
ської Спілки, Української скаутської організації «Пласт») [2]. Цей період 
можна назвати піком активності молодіжного руху Донецької області. 
Члени ДОО УСС брали участь у відомому студентському голодуванні в 
жовтні 1990 року в Києві. Молоді люди з СУМ вперше підняли українські
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національні прапори в Донецьку. Проводилися мітинги, пікети, йшла агі
тація серед робітничого руху, активно велася передвиборча кампанія.

Незважаючи на те, що XXVI з’їзд комсомолу республіки прийняв но
ву назву Спілки -  Ленінська Комуністична Спілка Молоді України (Мо
лодь за демократичний соціалізм), вніс зміни в Статут, та це не сприяло 
півдвищенню її авторитету у молоді. До того ж комсомольські працівники 
почали відкривати комерційні структури при Спілці. Після краху ЛКСМУ 
восени 1991 року та створення на її базі Спілки Молодіжних організацій 
України виникли аналогічні структури на обласному (Спілка Молодіжних 
організацій Донбасу), міському (Ліга Донецької Молоді) і районному рів
нях. У вересні 1992 року в Донецьку відбулася установча конференція Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді Донбасу, за ініціативою якої в січні 
1993 року була відновлена ЛКСМУ [3]. На сьогодняшній день ЛКСМД -  
одна з найвпливовіших молодіжних організацій регіону.

Більшість з нині діючих молодіжних організацій Донеччини було 
створено після прийняття Акту про незалежність України (1991). Станом 
на 1 вересня 1995 року в Донецькій області було зафіксовано кілька десят
ків молодіжних об’єднань, серед яких: 1) міжнародні (Локальний комітет 
міжнародної організації студенгів-економістів «АЗЕ SEC»; 2) всеукраїнсь
ка донецька регіональна організація Комітету молодих лібералів, ДОО 
об’єднання Демократичної Української молоді (ОДУМ), ДОО Соціалісти
чного Конгресу Молоді (філія СПУ), Спілка молодіжних організацій Дон
басу (СМОД), ДОО Спілки Української Молоді, Донецьке обласне відді
лення Української скаутської організації «Пласт», Донецька організація 
Української Студентської Спілки, ЛКСМД, Спілка воїнів- 
інтернаціоналістів м. Донецька); 3) регіональні і обласні (Асоціація моло
дих металургів Донбасу, ДОО «Молодіжна ініціатива», Донецький облас
ний центр з культури і туризму, Союз молодих економістів і політологів 
Донбасу, Студентська асоціація «Февраль»); 4) міські та районні [4]. В за
лежності від впливу організацій на громадсько-політичне життя в області 
(у тому числі й на формування молодіжної політики), рівня активності їх 
діяльності та неординарності форм, чисельності організацій можна виділи
ти найбільш значущі.

Комітет молодих лібералів, ЛКСМД, Донецьке обласне відділення 
УСС -  організації певного політичного спряимування, що виділяються 
своєю активністю, участю в громадсько-політичних заходах. Своєю діяль
ністю вони намагаються привернути увагу держави до молоді, її проблем, 
вплинути на формування державної молодіжної політики.

У регіоні виділяється ряд організацій, які ставлять своїм головним за
вданням соціальний захист молоді (Ліга Донецької молоді (Економічна та 
Соціальна ініціатива), Спілка воїнів-інгернаціоналістів, Локальний комітет 
міжнародної організації студентів-економістів «АІЕ SEC») [5].
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До групи відомих в Донецькій області можна віднести дитячо- 
юнацьку організацію «Екоскаут», яка вивчає та охороняє навколишнє се
редовище шахтарського краю, надає допомогу одиноким та пристарілим 
воїнам-ветеранам війни. Традиційно популярним серед молоді можна на
звати об’єднання, які займаються організацією вільного часу та активного 
відпочинку юнацтва (Донецький обласний клуб юних моряків «Океан». 
Донецькій міський клуб «Що? Де? Коли?», Донецькій міський молодіжний 
творчий центр «Хьюзтон», Донецький молодіжний яхт-клуб «Вільний ві
тер», молодіжна організація «Самшит» та ін.) [6].

Процес утворення та становлення різноманітних молодіжних органі
зацій в Донецькій області мав свої певні регіональні особливості. Коли в 
кінці 80-х років відбулися кардинальні зміни в суспільному житті країни, 
тут появилися і почали діяти обласні відділення всесоюзних і республікан
ських політичних партій, серед яких найбільш представницьку групу ста
новили організації загальнодемократичної та соціал-комуністичної напра
вленості. Ряд політичних партій (ЛПУ, СПУ, КПУ) були утворені або від
творені саме у Донецьку, мають масову підтримку' основної частини насе
лення -  робітничого класу. Це зумовлює активну діяльність і чисельність 
молодіжних філій цих партій Націонал-демократичні та націонал- 
радикальні об’єднання молоді тут небагаточисленні і не впливові, при 
цьому' відсутні їх «ультра»-націоналістичні форми, що пов’язано з багато- 
національністю населення регіону, яке не сприймає ідеї інтегрального на
ціоналізму' [7]. З майже п’яти десятків діючих в області молодіжних та ди
тячих об’єднань можна назвати авторитетними, вагомими лише декілька. 
Головним чином, це політизовані організації, а також ті, головне завдання 
яких -  соціальний захист молоді та організація дозвілля. Майже всі вони 
мають порівняно невелику кількість членів (від 10 чоловік до 2 тисяч ), 
слабку матеріальну і фінансову базу. Більшість з них мають місцевий ста
тус -  регіональний, обласний, міський, районний. Це можна пояснити тим, 
що серед молодих людей росте байдуже ставлення та недовіра до органів 
влади і політичних партій, а також тим, що в умовах важкого економічного 
становища в Україні молодь більше турбують питання її соціального захи
сту та економічних прав, ніж загальнодержавні проблеми. Практично всі 
молодіжні організації сконцентровані в 5 містах (Донецьку, Маріуполі, Го- 
рлівці, Макіївці, Краматорську), що свідчить про недостатній розвиток мо
лодіжного руху у всій області.

В другій половині 90-х років були створені умови для надання ряду 
організацій матеріальної, консультативної, юридичної допомоги, чому зна
чною мірою сприяла Донецька обласна адміністрація. В 1995 році була 
прийнята обласна Комплексна програма «Молодь», в якій один з розділів 
присвячений визначенню комплексу заходів для розвитку дитячого та мо
лодіжного руху в регіоні.
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П ід с е к ц ія  2. ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ДОНБАСУ

Пірко В.О. 
(м. Донецьк)

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ 
ЗАСНУВАННЯ ПОСЕЛЕНЬ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ

Степова Україна лише з кінця XV ст. стала освоюватися постійним 
українським населенням. Відсутність тривалий час на її території постій
ного населення стала причиною того, що поселення, які знаходились тут 
до походу Батия якщо не зникли зовсім, то втратили здебільшого свої по
передні функції, а то й назви. Подекуди на їх місці (інколи й декількох) під 
час масового заселення закладалися нові. У зв’язку з тим, нині виникають 
труднощі при визначенні віку таких поселень, що створює прецеденти не 
тільки для дискусій, але й служить поводом до різного виду фальсифікацій. 
Щоб уникнути таких непорозумінь, на наш погляд, необхідно виробити 
єдину методику встановлення часу заснування поселень не тільки в даному 
регіоні, але й на території України в цілому, враховуючи загальновизнану 
світову практику.

Для визначення єдиних підходів до встановлення часу заснування по
селень Степової України, очевидно, варто згрупувати населені пункти 
краю як за часом їх виникнення, так і за функціональними призначеннями. 
Прийнявши до уваги ці ознаки серед населених пу нктів регіону можна ви
ділити: 1) поселення (міста-поліси) засновані в період давньогрецької ко
лонізації; 2) населені пункти середньовічного періоду -  поселення кочів
ників, слов’янського, венеціансько-генуезького та татарсько-турецького 
походження; 3) поселення, що виросли на базі козацьких зимівників, сло
бод та оборонних споруд; 4) населені пункти, які сформувалися на базі 
військових споруд, що зводилися за вказівками московського уряду в про
цесі колонізації Півйічного Причорномор’я Московською державою в 
ХУП-ХУШ ст.

І хоча перший тип поселень найдавніший, однак з визначенням часу їх 
походження та їх розвитком немає таких труднощів, з якими зустрічаємось 
при дослідженні всіх інших. Пояснюється це не лише відсутністю необхід
них джерел, але й недостатньою увагою до цієї проблеми з боку дослідни
ків і проімперськими підходами при їх вивченні. Тому не дивно, що найбі
льше за останні роки дискусії ведуться щодо часу заснування таких насе
лених пунктів, як відомі всім міста Одеса, Дніпропетровськ, Артемівськ,
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Маріуполь, Донецьк, Макіївка та деякі інші, не кажучи вже про величезну 
кількість сільських поселень регіону, про час заснування яких в різних до
відкових виданнях подаються відомості лише в межах століття. Тому, ви
ходячи із завдань поставлених перед краєзнавцями минулорічним прези
дентським указом та розгортання підготовки до перевидання історії міст і 
сіл України, варто всебічно вивчити ці питання й визначитися з методикою 
встановлення часу заснування поселень взагалі та в даному регіоні зокре
ма, щоб не доводити справу до рівня прийняття нічим не обґрунтованих 
рішень, як це мало місце на регіональній науково-практичній конференції з 
історії Донбасу в квітні 1999 р. в м. Лісичанську, де обговорювались пи
тання освоєння краю в ХУП-ХУШ ст.

Конференція прийняла рішення, яке за своїм змістом і формою нага
дує постанову партійних органів недалекого минулого. В ньому деклара
тивно установлені дати заснування відомих на сьогодні населених пунктів 
регіону, які, на думку її організаторів, не можуть підлягати сумніву. При 
цьому не враховано достатньо обґрунтовані заперечення щодо Бахмутівсь- 
кої сторожі як укріпленого пункту, котрий начебто поклав початок ниніш
ньому м. Артемівську Донецької області. До того ж, тут же зазначається, 
що Бахмутська фортеця була збудована за наказом Петра І в 1701 р. [1]. В 
той час, коли документально доказано, що фортецю збудували козаки 
Ізюмського слобідського полку в 1702 р., через що указом російського ца
ря від 14 жовтня 1704 р. її було причислено як сотенне містечко до цього 
полку, а соляні промисли, на які претендували слобідські та донські козаки 
(останні відкрили місцеві соляні джерела в 1683 р.), щоб не служили яблу
ком роздору між ними, переписали на казну [2]. До створення Азовської 
губернії Бахмут разом з Слов’янськом, Райгородком і Маяками, як сотенні 
містечка, входили до Ізюмського слобідського полку, а з кінця 1708 р. вони 
були включені до складу новоствореного Бахмутського повіту Азовської 
губернії [3].

Щоб в майбутньому не приймалося аналогічних декларативних рі
шень на подібних регіональних конференціях, на наш погляд, варто на за
гальноукраїнському рівні, враховуючи думки всіх заінтересованих у вирі
шенні цієї проблеми учасників, виробити єдині підходи до визначення часу 
заснування населених пунктів не тільки Степової України, але й інших ре
гіонів нашої держави, врахувавши не тільки регіональні особливості, але й 
досвід як вітчизняних, так і зарубіжних спеціалістів, зокрема найбільш 
поширену практику встановлення віку населеного пункту з перших досто
вірних даних про постійне проживання населення на цій території, не при
ймаючи до уваги змін в його назві та статусі. Це дозволить використати 
для датування наших поселень не лише писемні, але й речові джерела, 
особливо досягнення козацької археології, яка за останні роки добилася 
чималих успіхів у вивченні козацьких поселень у Степовій Україні. Таким 
чином, на допомогу історикам у цій справі прийдуть і археологи, що до-
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зводить спільними зусиллями встановити більш достовірні, можливо й то
чні дати заснування населених пунктів Південної України.

Запропоновані теоретичні засади та наявні дослідження й джерела 
дають всі підстави відмовитись від імперського погляду на початкову істо
рію м. Одеси та ряду інших міст регіону. Необхідно погодитися з виснов
ками історіографії минулого століття та Т. Гончарука, що вік цього найві- 
домішого міста Причорномор’я ніяк не може вимірюватися 205 роками, бо, 
в крайньому випадку, постійно тут проживало населення якщо не з кінця 
XIV, то з початку XV ст. [4], хоча мінялася його назва (Кичибей- 
Гаджибей-Єнідуня-Одеса). Приблизно до цього часу необхідно віднести й 
початки м. Очакова, яке згодом потрапило до Кримського ханства, а відтак 
-  до Туреччини. В 1788 р. Очаківська фортеця була взята російськими вій
ськами і за умовами Яського договору відійшла до Росії. Очевидно, більш 
уважно варто віднестися до заснування й міста корабелів -  Миколаєва, 
оскільки згідно з описом Дніпровсько-Бузького кута 1774 р. тут зазнача
ються запорозькі зимівники та с. Вітовтівка, переіменоване в 1789 р. Бого- 
явленське [5]. Заснування м. Херсона варто віднести до 1738 р., коли на 
його місці російськими військами було збудовано під час війни з Туреччи
ною Олександрівський шанець [6].

Тривалий час як в науковій літературі, так і в періодичних виданнях 
ведеться дискусія про час заснування м. Дніпропетровська. Противники 
так званої указної дати його заснування (1776 р.) доказують, що історію 
міста необхідно розпочинати з 1635 р., з закладки французьким військовим 
інженером, що перебував на службі в польській армії, Кодацької фортеці 
[7]. Однак ця точка зору не знаходить підтримку серед представників міс
цевої влади. На наш погляд, її позиція немає підстав не рахуватися з дум
кою дослідників, бо в їх руках, крім царського указу, наявні ще й описи мі
ста, зроблені невдовзі після його заснування. Так, згідно з описом, складе
ним на початку 1785 р., місту належало 36000 десятин придатної і 300 де
сятин непридатної землі, а в містечках і селах, на базі яких будувалося міс
то проживало: в Новому' Кодаку (заснованому в середині XVII ст.) 1283 
чоловіка і 1057 жінок, у с. Половиці -  відповідно 463 і 360, у містечку' Ста
рий Кодак -  327 і 307, а в с. Кам’янці -  відповідно 136 і 124 [8]. Все це на
селення подається разом, що підкреслює його приналежність до одного на
селеного пункту'. До того ж, згідно з царським указом адміністрація Кате
ринослава на перших пррах розміщалася в Новому Кодаку.

Не менш тривалою і, на наш погляд, безпідставною є спроба здебіль
шого представників грецького населення Маріупольщини доказати, що мі
сто Маріуполь засноване в 1779 р. В своїх доказах вони переважно поси
лаються на Жалувану грамоту Катерини П, даровану вихідцям з Криму на
прикінці травня 1779 р. Однак ця версія не має відповідного обґрунтуван
ня, бо згідно з повідомленнями митрополита Ігнатія та іншими джерелами 
в Кальміуську слободу (центр Кальміуської паланки до 1775 р.) грецькі по-
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селенді потрапили лише влітку 1780 р. Тому не дивно, що в описах кінця 
ХУШ ст. зазначається, що місто Маріуполь збудоване в 1780 р. на базі за
порозького поселення -  Кальміуської слободи, з якої запорожців перевели 
до Павлограду, розбудова якого відноситься до того ж року, що й Маріу
поля. Щодо запорозького форпосту поруч з Кальміуською слободою До
маха, то серед дослідників немає єдиної думки як в питанні часу її появи, 
так і в походженні її назви, а також і подальшої долі. Згідно з документа
льними джерелами назва її походить від венеціансько-генуезької імперії 
Адомахи, що знаходилась на цьому місці, де, на думку одних наприкінці 
XVI, а за даними інших -  на початку XVD ст., запорожці побудували свій 
форпост на узбережжі Азовського моря і стали називати його просто До
махою [9]. Дехто з місцевих краєзнавців пов’язує походження цієї назви з 
перебуванням тут наприкінці X ст. угорців, що наштовхує на думку, про 
можливість проживання в цій місцевості постійного населення, яке й доне
сло цю назву до більш пізніх часів і в трансформованому виді вона зберег
лася аж до поселення в Приазов’ї вихідців з Криму. Правда, у виданій не
давно брошурі «Из истории основания г. Мариуполя» Р. Саєнко висловила 
сумнів щодо реального існування Домахи як центру Кальміуської паланки 
[10]. Однак документи підтверджують наявність укріпленого центру Каль
міуської паланки. А.Гюльденштедт, проїжджаючи восени 1773 р. в цих мі
сцях, зафіксував «земляний окоп» при гирлі Кальміусу, в якому сидів міс
цевий полковник зі своїми людьми [11]. Плануючи в 1778 р. побудувати на 
місці Домахи м. Павлівськ, губернатор Азовської губернії В. Чортков вва
жав, що можна буде скористатися для його зведення й матеріалами, що за
лишилися від зруйнованої наприкінці 1768 р. татарами Домахи [12]. Зруй
нували татари й Кальміуську слободу, але після повернення до неї в 1774 
р. запорожців розпочалась її відбудова. Однак, очевидно, вона велася до
сить повільно, оскільки переселеним з Криму грекам від запорожців діста
лося лише 55 дворів і похідна церква [13].

Найбільші труднощі виникають при встановленні часу заснування ко
зацьких зимівників, оскільки до середини ХУШ ст. на території Нової Січі 
не проводилось ніяких переписів. Тому лише уважне вивчення наявних 
писемних пам’яток, зокрема Архіву Нової Запорозької Січі (два перших 
томи якого, завдяки старанням працівників Центрального державного іс
торичного архіву України (в м. Києві), Державного комітету* архівів Украї
ни, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев- 
ського побачили світ) і близьких до них за місцем і часом інших джерел, 
особливо матеріалів картографії та козацької археології, можуть не лише 
посприяти визначенню конкретних дат заснування різного типу поселень 
регіону, але й допомогти розробити методику, якою зможуть скористатися 
інші дослідники. Серед картографічних матеріалів особливої уваги заслу
говують складені в 50-х рр. ХУШ ст. детальні плани територій, що відво
дились під Нову Сербію та Слов’яносербію, карта півдня України де Бок-
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сеита, численні плани оборонних споруд, міст, атласи губерній і повітів та 
супроводжуючі їх описи, матеріали межування земель та ін. Так, згідно з 
планом, за яким поселялися в Бахмутській провінції вихідці з Австрійської 
імперії, між Бахмутом, Луганню та Сіверським Дінцем знаходилось три 
слободи та 132 хутори [14]. Завдання полягає в тому, щоб уважно вивчити 
цей план та ідентифікувати за особливостями місцевості ті хутори, які без 
назв нанесені на ньому. Щодо інших районів Донецької області такими 
картографічними матеріалами можуть послужити опубліковані 
А.В.Бойком складені в середині 70-х рр. плани щойно придбаних після 
війни 1768-1774 рр. земель та пояснення до них [15], а також більш уважне 
вивчення перевиданої 2-томної праці катеринославського митрополита 
Ф.Макар’євського [16]. При використанні перших переписів Азовської та 
Новоросійської губерній, складених місцевою адміністрацією в 1776-1779 
рр., привертає увагу великий розрив між кількістю чоловіків і жінок у цих 
поселеннях, які виросли в 70-х з козацьких зимівників, адже в останніх жі
ноче населення становило велику рідкість.
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(м. Мариуполь)

ЗНАЧЕННЯ КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИВЧЕННІ 
ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я (К. XVIII -  ПОЧ. XIX СТ.)

Колонізаційна політика російського уряду наприкінці ХУШ ст. сприя
ла оселенню на півдні України іноземних колоністів. Територія Північного 
Приазов’я стала місцем поселення в 1778-1780 рр. греків Кримського ханс
тва, яких царський уряд вирішив використати не тільки для захисту своїх 
південних рубежів, але й господарського освоєння краю.

Процес заселення цієї території і заснування населених пунктів дозво
ляють відтворити картографічні матеріали. Основна їх частина зберігаєть
ся в фондах Російського державного архіву давніх актів (РДАДА), Росій
ського державного військово-історичного архіву (РДВІА) та Російського 
державного історичного архіву (РДІА).

Значення картографічних матеріалів у з’ясуванні питань розселення 
греків, аналізу їх соціально-економічного розвитку і духовного життя роз
кривається лише в дослідженні М.Дмитрієнко та О.Маркової [1].

Нагромадження картографічних матеріалів у зазначений період пояс
нюється тією обставиною, що в 80-ті рр. ХУШ ст. посилилася робота, 
пов’язана із обстеженням, межуванням і картографуванням земель Ново- 
росії. Це було пов’язане, в першу' чергу', із роздачею земель іноземним по
селенцям. У зв’язку з цим місцева адміністрація прагнула з’ясувати, який 
земельний фонд вона має в своєму розпорядженні.

До 1778 р. відноситься «Генеральная карта Новороссийской и Азовс
кой губернии с показанием разделения оных на уезды» і «Карта, представ
ляющая Азовскую и Новороссийскую губернии, с показанием смежных к 
оным земель» [2]. На цих картах крім Азовської і Новоросійської губерній, 
нанесені материкова частина Кримського ханства і чітко виділені межі по
вітів. Поселення подані червоним кольором, територія Азовської губернії 
зафарбована жовтим, а Новоросійської -  зеленим.

Згідно з Описом Азовської губернії 1779 р. до заселення греками те
риторії Маріупольщини в квітні 1779 р. в міській Павлоградській окрузі
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нараховувалося 75 мешканців, у Кальміуській слободі -  98, у Білосарайсь- 
кій -  42, бездомових робітників у заброді -  360 [3].

Найажливішим документом, який визначив кордони відведеної грекам 
землі, є «Карта, представляющая часть Азовской губернии Мариупольско
го уезда, земли, которые определяются вышедшим из Крыма грекам. Ок
тября 1779 г.» [4]. В науковій літературі вона більш відома як Конфірмова
на карта.

Дозволяють скласти картину стану грецьких населених пунктів «Ге
неральная карта, представляющая Азовскую губернию с показанием ка
зенных и помещичьих дач. Июнь 1781 г.» [5]. На ній відмічено кількість 
придатної і непридатної землі. Дуже важливим є перелік населених пунктів 
із зазначенням чисельності і складу населення, яке мешкало на цій терито
рії. Згідно з картою в 1781 р. в Маріупольському повіті існував 21 населе
ний пункт.

Значне місце серед джерел ХУШ -  XIX ст. посідають економічно- 
географічні та статистичні описи, що складалися не тільки з фіскальних, 
політичних і науково-пізнавальних мотивів. Найбільший інтерес серед них 
становлять топографічні описи Азовської губернії і Катеринославського 
намісництва, в яких, крім повідомлень про особливості місцевості, чисель
ність і соціальний склад населення, стан господарства, наявні і короткі іс
торичні довідки про міста та повіти. їх доповнюють матеріали межування 
земель і створені на їх підставі описи до атласів Азовської, а пізніше Ново
російської і Катеринославською губерній. Основна частина цих джерел мі
ститься у фондах «ВУА» РДВІА і Внутрішнього управління РДАДА.

У 80-х рр. ХУШ ст. було складено «Описание границ Азовской губер
нии» і «Описание городов Азовской губернии» [6]. Вони були знайдені 
М.Мурзакевичем і опубліковані в 1852 р. у «Записках Одеського товарист
ва історії та старожитностей» та передруковані Я. Новицьким у «Літописі 
Катеринославської ученої архівної комісії». Досліджуючи проблему обста
вин упорядкування опису, М.Мурзакевич висловив припущення, що вище
названий документ було складено в 1779 р. у губернській канцелярії. З цим 
висновком погодився і Я. Новицький. Базуючись на глибокому аналізі змі
сту документу, в статті «Описи Азовської губернії ХУШ ст.» В.О.Пірко 
переконливо доказав безпідставність висновків М.Мурзакевича щодо да
тування опису 1779 р. Так, В.О.Пірко підкреслив, що наявність відомостей 
про заснування м. Маріуполя, Павлограда, Нахічеваня в 1780 р. та зміц
нення торговельних зв’язків міст Азовської губернії з містами Харківсько
го намісниціва (урочисто відкритого в 1780 р.) спростовує вищеназвану 
тезу. Дослідник відзначив, що враховуючи опис кордонів губернії, де го
вориться, що село Борове згідно з указом імператриці «минулого 1780 р.» 
було передано з Азовської губернії до Харківського намісництва, та повід
омлення про соляні промисли в Бахмуті як про діючі (в грудні 1782 р. вони
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були закриті) дає підстави стверджувати, що опис був упорядкований не 
раніше 1781 р. [7].

Опис насичений конкретними соціально-економічними відомостями. 
Особливий інтерес становлять дані про сільське господарство, ремесло, 
торгівлю, кількість населення. Згідно з ним в 1781 р. в м. Маріуполі меш
кало 144 купці, 13 міщан, 1149 цехових[8].

У квітні 1784 р. було складено перший Атлас Катеринославського на
місництва, який включав загальну каргу всього намісництва та 15 окремих 
карт. Він допомагає з’ясувати кількість грецьких населених пунктів. Атлас 
свідчить, що в 1784 р. було засновано ще два населених пункти: селище 
митрополита Ігнатія, яке в подальшому буде називатися Гозадинівкою, і 
селище першого голови маріупольського грецького суду Михайла Хаджи- 
нова -  в подальшому Хаджиновки. Згідно з ним у Маріупольському повіті 
в цьому році існувало м.Маріуполь і 20 грецьких населених пунктів. У 
1784 р. в Маріупольському повіті проживало 21410 осіб чоловічої статі і 
17494 особи жіночої статі [9].

Велику наукову цінність серед картографічних матеріалів являє собою 
«Геометрическая карта Екатеринославского наместничества с описанием 
провинций и прочих земель, оное составивших ... апреля 1787 г.» [10]. На 
ній показані межі Новоросії 70-80-х рр. ХУШ ст. Вона дозволяє відстежити 
хід адміністративної реформи 1775-1785 рр. в регіоні.

В цьому ж році було складено за прикладом Атласу 1784 р. новий Атлас 
Катеринославського намісниціва [11]. На відміну від попереднього він був не 
адміністративним, а межовим. По кожному повіту, в тому числі і Маріупольсь
кому, вказувалася загальна кількість придатної і непридатної землі, кому вона 
належала, а також кількість ревізьких душ чоловічої та жіночої статі Однак, 
слід зазначиш, що даний Атлас містить відомості 1785 р. Тоді ж було складено 
опис Катеринославської губернії, в якому наводяться водяться дані з історії гу
бернії, інформація щодо її меж, клімату, розвитку промисловості та сільського 
господарства. Атлас 1787 р. свідчить, що ці землі вже були заселені. Крім цього 
на карті з’явився ще один населений пункт -  Гончариха. Таким чином, Атлас і 
його опис дозволяють проаналізувати зміни в чисельності грецького населення, 
його складі і розміщенні.

Новий Атлас Катеринославського намісництва було складено в 1793
р. [12] на підставі Економічних приміток до генерального межування. До 
нього додавався 4-томний опис. В ньому 1793 р., крім відомостей, які міс
тилися у Атласах 1784 і 1787 рр., повідомлялося про кількість дворів у ко
жному населеному пункті, подавався детальний аналіз земельного фонду. 
Крім цього, в ньому' містилися економічні примітки стосовно якості ґрун
ту, зайнять населення, кількість млинів та інших промислових підпри
ємств. Згідно з «Описанием Екатеринославского наместничества 1793 г.»
с. Гончариху вже було заселено.
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Велике значення мають Атлас и описи Катеринославського намісниц
тва 1795 р. [13]. У них наведені дані про кількість дворів у Маріупольсь
кому повіті, кількісний та статевий склад населення , а також кількість зе
мельних наділів придатної землі. Вони свідчать про появу нових населених 
пунктів і містять відомості стосовно громадського і церковного життя гре
ків Приазов’я та соціально-економічного становища населення.

Інтерес дослідників привертає Атлас Новоросійської губернії 1799 р. 
[14], і двотомний опис до нього. Атлас складається з генеральної карти всі
єї губернії і 12 карт окремих повітів. Опис атласу Новоросійської губернії 
1799 р. [15] містить відомості, аналогічні описам попередніх років. Згідно з 
ним у 1799 р. в Маріупольському повіті нараховувалося 30440 осіб чолові
чої статі і 22523 особи жіночої статі. З 2218416 дес. землі, площа придатної 
землі складала лише 263833 дес. [16].

Адміністративна карта Катеринославської губернії 1809 р. містить ін
формацію про всі населені пункти губернії цього періоду [17]. До неї дода
ється «Алфавитный список поселений Екатеринославской губернии», який 
було покладено в основу карти [18]. В ньому представлені наступні дані: 
назва і тип поселень по повітах, відстань населених пунктів від повітових 
міст, кількість хатин у кожному населеному пункті.

Для дослідників великий інтерес являє Камерально-экономическое 
описание мариупольских земель, составленное в систематическом порядке 
из замечаний по съемке землемеров Комиссии о землях мариупольских 
греков» [19]. Згідно з у підпорядкуванні Маріупольського грецького суду 
знаходилися м. Маріуполь і 24 грецьких села. В місті проживало 1490 осіб 
чоловічої і 964 особи жіночої статі. В селах у цей час проживало 10 514 
греків [20]. Опис містить відомості про кількість сплачуваних греками по
датків з кожної категорії населення. Дуже цінними є відомості про стан 
хліборобства, скотарства, промислів.

Таким чином, картографічні матеріали і описи зберігають велику кі
лькість свідчень з історичної географії Північного Приазов’я, даних для 
вивчення сільського господарства, промисловості. В них розміщено плани 
міст, відмічено розташування промислових підприємств. До атласів подано 
описи, які також мають велике значення як історичні джерела. У них міс
тяться відомості про місто Маріуполь, його будови. Описи характеризують 
розвиток ремесла, торгівлі, називають кількість ремісників, купців по гіль
діях. При характеристиці сіл містяться дані про власників будівель, кіль
кість дворів та земельних наділів.

В описах повітових міст є відомості про час їх заснування, адміністра
тивне управління, населення, його заняття, подається характеристика 
окремих господарств. Після цього вміщено кольоровий план повіту, на 
якому позначені поселення. Наводяться дані про орну землю, сінокоси, лі
си, ріки, млини, шляхи сполучення. В описах повітів викликають інтерес 
відомості про хліборобство і промисли.
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Таким чином, картографічні матеріали при комплексному і системно
му аналізі дозволяють відтворити процес переселення, оселення і освоєння
греками відведеної їм території в Північному ПриазовТ.
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ОКУПАЦІЙНА ПРЕСА ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО СТАНУ 

ЮЗІВКИ (СТАЛІНО) В 1941-1943 РР.

При вивченні періоду німецько-фаншстської окупації дослідники до
сить часто зустрічаються з проблемою нестачі інформації. В зв’язку з цим 
нагальною необхідністю є введення до наукового обігу вже розсекречених 
матеріалів місцевої окупаційної періодичної преси, які містять численні ві
домості з соціально-економічного та культурного стану м. Юзівки ( під час 
окупації Сталіно було перейменовано на Юзівку) в 1941-1943 рр.

Найбільший комплекс матеріалів з вказаної тематики зосереджено на 
шпальтах центрального друкованого органу -  газети «Донецкий вестник», 
-  яка видавалася Юзівською міською управою з 15 листопада 1941 р. до 1 
вересня 1943 р. Згідно зі зробленими підрахунками близько 40% площі 
«Донецкого вестника» відводилося під матеріали з проблем місцевого 
життя. Окрім того, ряд публікацій з окремих аспектів життя міста було на
друковано на шпальтах періодичних видань, котрі за часів окупації вихо
дили ще в 14 містах області [1], зокрема в Маріуполі, Костянтинівці, 
Слов’янську', Краматорську та ін. Проте майже всі ці публікації являли со
бою передруки з юзівського офіціозу і лише незначна їх частка мала автен
тичний характер.

Як свідчить аналіз змісту «Донецкого вестника», питання соціально- 
економічного та культурного життя міста дослідник може вивчати як по 
офіційних матеріалах (об’явах, повідомленнях, розпорядженнях тощо), так 
і по публікаціях, написаних місцевими журналістами та дописувачами. 
Матеріали з місцевої проблематики репрезентували майже всі журналіст
ські жанри і розміщувалися переважно на 3-й -  4-й сторінках видання. Ча
стина цих публікацій друкувалася під рубриками «Місцеве життя», «Життя 
міста», «Хроніка мистецтв», «На біржі праці».
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Засоби масової інформації з самого початку окупації Юзівки величез
ну увагу приділяли відновленню промисловості міста. Вже в статті «Пер
шочергові завдання» голова Юзівської міської управи М.Петушков наго
лошував на тому, що «...першою умовою побудови нового ладу є віднов
лення зруйнованої промисловості... Ціною будь-яких зусиль і витрат про
мисловість має бути відновлена в найкоротший термін, починаючи від гі- 
гантів-підприємств і закінчуючи найменшим виробництвом» [2].

Публікації «Роздуми біля зруйнованої шахти», «Потреби міста в па
ливі будуть задоволені», «Семеро ентузіастів», «На Прохірівці», «Петрівка 
сьогодні», «Відновлення вугільної промисловості», підбірка дописів «Гір
ники Смолянки відновлюють шахту» [3], які були надруковані в газеті 
«Донецкий вестник» у листопаді-грудні 1941 р., є свідченням тієї великої 
зацікавленості з боку окупаційної влади щодо відновлення підприємств ву
гільної промисловості. Найбільше інформації про стан кам’яновугільної 
промисловості Донецького басейну, в тому числі і Юзівки, містить велика 
аналітична стаття головного інженера гірничого управління 
Б.П.Шерстюкова «Вугільна промисловість Донбасу в 1942 році» [4]. В ній 
на підставі обстежень шахт регіону подаються фактичні відомості, які ха
рактеризують ступінь руйнування вугільних підприємств при відступі ра
дянських військ, перспективи розвитку шахт краю в 1942 році. Протягом 
1941-1943 рр. на шпальтах «Донецкого вестника» було надруковано біль
ше 35 матеріалів, які тією чи іншою мірою торкалися проблеми вуглевидо
бутку в Донбасі і, зокрема, в Юзівці.

Варто зазначити, що на сторінках видання досить слабо відбито дія
льність підприємств важкої промисловості, що свідчило про незадовільний 
стан введення їх в експлуатацію. Певна інформація міститься про роботу 
деяких підприємств місцевої промисловості, зокрема цегельних заводів, 
швейної фабрики, заводу чавунного лиіва, художньо-картонажної фабри
ки. У той же час значну' увагу приділено процесу відкриття невеликих кус
тарно-ремісничих підприємств, з газетних публікацій можна дізнатися про 
номенклатуру їх виробів.

Наприкінці 1941 р. на шпальтах газет підіймалося питання відновлен
ня роботи міського електротранспорту. Але, згідно з поточною інформаці
єю видань, лише в березні 1943 р. в місті був пущений трамвай, а невдовзі і 
тролейбус. Стаття «Трамвай в Юзівці» [5] містить багато фактичних відо
мостей з питання умов функціонування транспорту в окупованому місті.

Відображення в пресі знайшла і діяльність лікарняних установ міста, 
заходи щодо медичного обслуговування населення. Значну увагу привер
тає інформація про тарифи за надання медичної допомоги, оприлюднена 
11 грудня 1941 р. в газеті «Донецкий вестник». Так, вартість прийому в лі
каря у поліклініці становила 3 крб., відвідування лікарем хворого на дому -  
5 крб., ліжко для хворого в лікарні коштувало від 5 до 10 крб.
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Велике значення при розгляді соціальної сфери окупованого міста, 
умов та обставин життя населення мають накази та розпорядження бурго
містра, міської та польової комендатур, військово-господарчих органів, що 
публікувалися в газеті. В них, зокрема, містилися вимоги щодо 
обов’язкової сплати грошових та натуральних податків, неухильного доде
ржання режиму комендантської години, реєстрації на біржах праці тощо.

В юзівській міській пресі друкувалися відомості про норми постачан
ня, якими мали забезпечуватися працюючі особи. Передбачалося, що робі
тники, зайняті на підприємствах важкої промисловості, одержуватимуть 
тижневий пайок, який складався з 200 гр. м ’яса, 100 гр. олії, 2500 гр. хліба, 
500 гр. крупи, 250 гр. цукру, 3500 гр. овочів. До пайка на утриманців вхо
дило 70 гр. м ’яса, 30 гр. олії, 1500 гр. хліба, 2000 гр. овочів [6]. Щодо заро
бітної платні працюючих, то відомості про неї на шпальтах газет є спора
дичними і уривчастими. Так, можна встановити, що робітник Юзівської 
щіткової фабрики сліпих одержував 12-15 крб. на добу, а заробітна платня 
працівника ху дожньо-картонажної фабрики доходила до 700 крб. [7].

З перших же місяців окупації на сторінках «Донецкого вестника» була 
разгорнута широка пропагандистська кампанія, спрямована на залучення 
жителів Юзівки та області для роботи в Німеччині. Лише в 89 номерах га
зети за 1943 р. було надруковано близько 110 різноманітних статей, допи
сів, оголошень, з яких можна робити висновки про стан використання ро
бочої сили з України в інтересах «рейху» [8]. Окрім матеріалів суто ідеоло
гічно-пропагандистського спрямування, газета друкувала інформацію, яка 
висвітлювала умови вербування робочої сили, динаміку від’їзду' до Німеч
чини жителів міста. Так, вже 15 лютого 1942 р. з Юзівки до Німеччини бу
ло відправлено перший транспорт у кількості 1 тис. чол., а за станом на 15 
липня 1942 р. до «рейху» виїхало вже близько 27 тис. жителів міста, пере
важно кваліфікованих фахівців вугільної, металургійної і металооброблю- 
вальної промисловості [9].

В засобах масової інформації публікувалися оголошення німецького 
командування, які повідомляли місцеве населення про репресивні заходи 
окупаційної влади стосовно учасників підпільно-партизанського руху. В 
той же час у періодиці практично відсутня інформація, яка безпосередньо 
відбивала б політику геноциду щодо певних верств населення міста. Як 
свідчив колишній редактор «Донецкого вестника» МАнгонцев, проти цьо
го виступала німецька адміністрація [10]. Проте непряме свідчення місце
вої преси може надати уяву про один з найжахливіших проявів геноциду у 
Юзівці. Так, 15 березня 1942 р. в міській газеті була надрукована кореспо
нденція «Кінець більшовицьких «собачовок», в якій, окрім іншого, зустрі
чається згадка про тимчасове переселення єврейського населення міста в 
розташоване поруч з парком культури та відпочинку (парк ім. Щербакова) 
селище. Про подальшу їх долю газета нічого не повідомляла. В результаті 
проведених архівних розшуків автору спільно з начальником підрозділу

120



маловідомі імена, події, факти

УСБУ в Донецькій області В.М.Мікушевим вдалося виявити документаль
ні матеріали, які свідчили про створення та існування в Юзівці у березні 
(лютому-?) -  квітні 1942 р. єврейського гетто [11].

На шпальтах газет наявна також інформація, що висвітлює стан куль
турного життя в місті у 1941-1943 рр. Оголошення з розкладом та програ
мами культурних заходів, рецензії на театральні вистави та кінофільми по
стійно друкувалися в пресі. Так, репертуар юзівських кінотеатрів складав
ся як з німецьких («Кровна дружба», «Його найкращий друг», «Жид Зюзь», 
«Головне -  щасливо», «Завжди тільки ти» та ін.), так і з радянських («Ан
тон Іванович сердиться», «Волга-Волга» та ін.) художніх фільмів, німець
ких документальних кінострічок. Згідно з даними преси до квітня 1942 р. 
кінотеатри Юзівки відвідало 370 тис. осіб, а до середини серпня 1942 р. -  
665 тис. глядачів[12], як окупантів, так і місцевих жителів.

З ЗО листопада 1941 р. розпочав свою діяльність Юзівський музично- 
драматичний театр, при якому невдовзі було засновано театр естради та 
мініатюр. Як свідчать матеріали періодики (підкріплені, до речі, і іншими 
джерелами [13]) театральні установи міста передусім обслуговували німе
цькі та італійські військові частини. Так, у квітні 1942 р. вже четверта бри
гада артистів юзівських театрів у складі ЗО осіб відвідала німецькі фронто
ві частини з концертами. До репертуару театрів міста входили опери, опе
рети, драматичні вистави. В міській пресі Юзівки є також інформація і про 
діяльність інших культурних установ, зокрема приватних музичних шкіл 
Сидорової та Поташової, міської бібліотеки [14].

Ряд публікацій присвячувався стану та перспективам розвитку освіти 
в краї. Наголос в них робився на необхідності усунення наслідків «комуні
стичного виховання», дитячого самоврядування, відновлення авторитету 
вчителя, підвищення рівня знань, розподілу шкіл на жіночі та чоловічі. Ці
кавий фактологічний матеріал, який дозволяє простежити динаміку освіт
ньої мережі міста, було подано в статті «Підсумки першого півріччя в 
школах» за підписом начальника відділу шкіл та культури В.С.Баранова. 
Так, на кінець 1941/1942 навчального року в місті налічувалося 45 почат
кових шкіл, які охоплювали 3962 учня. На кінець першого півріччя 
1942/1943 навчального року в місті, окрім початкових, діяли і 22 семирічні 
школи. В цих навчальних закладах налічувалося 12798 учнів [15]. Врахо
вуючи те, що цифри, дуже близькі до наведених, зустрічаються ще в де
яких публікаціях, надрукованих раніше, ці дані можна визнати заслугову
ючими на довіру.

Публікації «Відкрити курси для тих, хто не закінчив медичний інсти
тут», «Лікувальним установам -  повноцінного лікаря», «Дружно за робо
ту», «Курси лікарів розпочали роботу», «В медінституті», «Курси вдоско
налення» [16] проливають світло на умови та обставини функціонування в 
листопаді 1942 -  лютому 1943 рр. навчальних курсів для студентів-
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старшокурсників Сталінського медінституту, котрі не встигли у зв’язку з 
війною закінчити навчання.

Певною мірою відомості видання можуть бути використані і при роз
гляді питань релігійного життя в місті. Так, з публікацій «Початок бого
служіння» та «Преображенський молитовний храм» [17] можна дізнатися, 
що вже 27 жовтня 1941 р. в місті на Пожарній площі відкрився централь
ний молитовний будинок, який пізніше було перейменовано на Преобра
женський православний храм. Це була центральна релігійна установа міс
та, яку в святкові дні відвідувало до 500 і більше віруючих. «Донецкий ве
стник» містить також згадки і про молитовні будинки на Ларинці, станції 
Юзівка, Риковці, Миколаївську церкву на Рутченківці.

На особливу увагу заслуговує звіт голови Юзівської міської управи
А.Ейхмана «На зорі нового життя» [18], в якому наводилися дані, котрі ха
рактеризували діяльність міської управи. Так, за рік окупації в місті було 
вироблено близько 5 млн. квт./г. електроенергії і подано коло 2 млн. кубо
метрів води. Відділом міського господарства було відновлено лазню та 
пральню, впорядковано міські шляхи та вулиці. Управління «Сталінторг», 
реорганізоване з комітету продовольства та торгівлі, відкрило 63 магазини, 
21 хлібопекарню, м ’ясокомбінат. На кінець жовтня 1942 р. в місті налічу
валося 1745 дрібних кустарних підприємств, серед яких 627 взуттєвих 
майстерень, 165 -  кравецьких, 140 -  слюсарно-механічних, 75 перукарень, 
50 фотоательє та ін. З 29 промислових підприємств міста що знаходилися у 
віданні міської управи, 10 контролювалися господарчим командуванням, а 
решта була здана в оренду приватним підприємцям.

Відповідно з даними, що називалися А.Ейхманом, мережа медичних 
установ міста складалася з 50 лікарень, поліклінік і амбулаторій, 10 аптек, 
рентгенівської станції, санітарно-бактеріологічної лабораторії, станції 
швидкої допомоги та деяких інших медичних установ. При відділі народ
ного виховання та культури діяло 3 дитячих притулки та 5 дитячих садків, 
які охоплювали близько 600 дітей. За час діяльності управи в інфраструк
туру міста було вкладено близько 4 млн крб. З них: 2262 тис. крб. -  на від
новлення комунальних підприємств, 101 тис. -  місцевої промисловості, 
464 тис. -  підприємств «Сталінторгу», 129 тис. -  лікарняних установ, 261 
тис. -  шкільної мережі, 83 тис. -  культурно-просвітницьких установ, 457 
тис. -  ремонт та відновлення шляхів.

Незважаючи на те, що деякі з цифр, які наводилися А.Ейхманом, мо
жливо перебільшені, вони дозволяють шляхом порівняльного аналізу з ра
дянськими статистичними даними дійти висновку про занепад соціально- 
економічного та культурного життя міста порівняно з довоєнним часом. У 
той же час вшценаведені відомості дозволяють внести певні корективи у 
висвітлення історії міста періоду окупації місцевими краєзнавцями, допов
нити ії рядом невідомих фактів.
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Враховуючи те, що інформація з питань місцевого життя надходила 
не через нацистські пропагандистські органи, а готувалася співробітника
ми редакції «Донецкого вестника», надсилалася дописувачами з місць, во
на може бути визнана в значній мірі заслуговуючою на довіру. І, отже, ма
теріали окупаційної преси Донеччини доцільно використовувати за умови 
критичного відношення до них і співставлення, за можливості, з іншими 
доступними відомостями з метою вивчення історії Юзівки періоду німець
ко-фашистської окупації.
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11. Тамсамо-Спр. № 60090в 8 томах,т.1.-Арк. 32,33.;т.7.-А рк. 53,113.
12. Донецкий вестник. -  1942. -  12 апр.; там само. -  20 авг.
13. Державний архів Донецької області -  Ф. Р-1580, оп.1, спр.1. -  Арк.87; 

там само, спр.6,- Арк. 34.
14. Донецкий вестник. -  1943. -  28 апр.; там само. -  26 марта.
15. Донецкий вестник -  1943. -  20 янв.
16. Там само. -  1942. -  11 сент.; там само -  25 сент.; там само. -  20 окт.; 

там само. -  3 нояб.; там само . -  20 дек.; там само. -  1943. -  14 февр.
17. Там само. -  1941. -  15 нояб.; там само . -  1942. -  25 дек.
18. Там само. -  1942. -  24 окт.
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Татаринов С.Й., Федяєв С.В.
(м. Часів-Яр)

РОЗВИТОК КРАЄЗНАВСТВА БАХМУТСЬКОГО КРАЮ

У основі бази даних до «Історії міст та сіл» Артемівська (Бахмута) та Бах- 
мутського краю лежать дослідження краєзнавців за останні 120-150 років.

З 1768 року Бахмут (фортеця у 1701-1769 рр.) стає повітовим містом, 
центром економічного та культурного розвитку всього Донбасу у XIX -  на 
початку XX століть. Розвиток повітових закладів земства не міг не збудити 
інтерес до вивчення історії та пам’яток краю. Першими краєзнавчими ви
даннями можна вважати «Історико-статистич ні описи церков Катеринос
лавської єпархії, церкви минулого ХУЛІ століття» (Катеринослав, 1880 р.), 
що містили відомості про міста та села, їх заснування, культуру, мешканців. 
У газеті «Юный край» А. Терещенко починає друкувати нариси про старо
житності Бахмутського повіту та випадкові археологічні знахідки.

Інтерес до історії повіту виявляв професор-геолог Харківського уні
верситету І.Ф.Леваковський, під час геологічних досліджень фіксує архео
логічні знахідки у стародавніх мідних копальнях басейну р. Бахмут петер
бурзький геолог О.А.Носов (про що навіть повідомляють у 1865 р. «Петер
бургские ведомости»).

В 1896-1897 роках генерал М.Є.Бранденбург вивчає ранньосередньові
чні пам’ятки краю, а у 1903 році понад 80 курганів у околицях Бахмуту до
сліджує В.О.Городцов (всі знахідки опинилися у імператорському історич
ному музеї у Москві).

У 1906-1907 роках вчитель Луганського земського училища Л.Гайовий 
видає книги «Краткое историко-географическое описание Бахмутского уез
да», де вперше зроблена спроба дослідити історію заселення повіту, у книзі 
«Обычаи и поверия Бахмутского уезда» Л.Гайовий показує традиції та по
бут селян повіту.

Потреба у вивченні краю примусила створити у приміщенні повітового 
земства у Бахмуті (вул. Олександрівська, 4) Шкільний музей у 1909-1911 
роках, ним завідував Г.О.Філь, про музей писала «Народна газета Бахмут
ського земства». У 1916 році до Бахмуту переїздить Ф.Ф.Максименко. У 
буремні роки революції та громадянської війни ревком призначає його за
відувати музеєм земства, доручає вилучити з покинутих маєтків та приват
них бібліотек антикварні речі та рідкісні книги, перетворити музей земства 
на окружний музей народної освіти. Якісь спроби краєзнавчих екскурсій у 
1916-1917 роках робилися у Реальному училищі, де видавався журнал 
«Проблески» (вийшло 6 чисел). У журналі краєзнавчі нариси друкував 
учень 7-8 класів училища О.Фінкель, майбутній професор-філолог Харків
ського університету.
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У 1923 році органи держвлади доручають лікарю-екологу та природо
знавцю Б.С.Вальху створити на базі музею окрнаросвіти новий державний 
краєзнавчий музей. З 1924 року музей починає працювати у Палаці Праці у 
центрі Бахмуту, має 140 кв. метрів площі, понад 4 тисячі експонатів, відді
ли історії, виробництва, сільськогосподарський, ремесел, художній. З 1925 
року музей очолює відомий полтавський краєзнавець, випускник Київсько
го університету, учень Д.І.Яворницького Ілля Артемович Часовніков. За йо
го керування музеєм до 1939 року збагатилися колекції, під проводом Д.І. 
Яворницького Часовніков вів розкопки на Дніпрогесі, постійно друкувався 
у журналах «Освіта Донбасу» та «Краєзнавство». У Артемівську (назва 
присвоєна у 1924 році) функціонували також Музей революції, Музей сані
тарної культури.

З 1930 року після переїзду з Полтавщини у Артемівську працює крає
знавець В.П.Замковий (Батряк), який друкує численні дописи у міській га
зеті «Артемівський пролетар». Багату базу для досліджень містив міський 
історичний архів.

Підчас німецької окупації міста краєзнавчий музей було пограбовано 
та спалено, загинув історичний архів. Сплеск діяльності краєзнавців у по
воєнні роки був пов’язаний з святкуванням у 1946 році 375-річчя Бахмутсь- 
кої сторожі. Саме тоді у партійно-державних органах міста виникла думка 
про відтворення краєзнавчого музею. На початку 50-х років цю справу очо
лила Заслужений вчитель України Н.В.Вінк та група пенсіонерів, вчителів, 
партпрацівників.

Величезний пошук дає результати -  у 1962 році відкривається Народ
ний краєзнавчий музей, він під керівництвом НВ.Вінк стає осередком ви
ховання краєзнавчих кадрів. У 1968-1969 роках Р.Р.Манкевич створює На
родний музей м. Карлолібкнехтовськ. Але поширенню краєзнавства сприяє 
ще й створення у місті Товариства охорони пам’яток історії та культури, з 
1966 по 1971 роки його очолює вчитель-пенсіонер В.В.Дрігін. У короткий 
час виникають методичні секції пам’яток археології, етнографії, пам’яток 
бойової слави, пропаганди, роботи з молоддю. Дуже цікаво проходили 
Пленуми товариства, семінари, видаються «Пам’ятки» з археології та етно
графії, плакат «З глибини віків»; В.В.Дрігін друкує статтю «У Артемівсь- 
ких краєзнавців» (у першому числі) журналу «Пам’ятки України», видаєть
ся перший путівник «Артемівський народний музей» (1971 р.,
В.О.Терновький, НВ.Вінк, С.Й.Татаринов). У 1968 році вперше за 60 років 
почала розкопки Артемівська археологічна експедиція біля сіл Отрадівка, 
Зайцево, Клинове, Весела Долина; у 1968-1969 роках за широкою участю 
школярів проводяться етнографічні розшуки вчителів О.П.Шепітько, 
В.В.Кравчук, П.С.Кончініної: знахідки передаються до Аргемівського місь
кого музею.

У 1957 році у м. Яма Аргемівського району вчитель Т.С.Бондарєва 
створює у СШ №1 перший музей бойової слави (навколо міста у 1941-1943
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роках діяв Ямський партизанський загін). У зв'язку з створенням «Історії 
міст та сіл» у кожній сільській школі під проводом завідуючого райвно 
В.К.Пелєнова та секретаря райкому КПУ І.К.Кравченко починають працю
вати творчі групи з пошуку та написання історії сіл: у с. Красному -  
Д.С.Григор’єв, у с.Володимирівка -  А.А.Корнілов, у с.Лутанське -
A. А.Голодник, у с.Парасковійовка -  Л.Б.Темна, у с.Клинове -
B. О.Пляшечник, у с.Минківка -  В.О.Головко та інші краєзнавці. Відтворю
ється Музей дружби народів у с. Покровське (голова колгоспу Астрахан
цев), Музей піонерів-підпільників у с. Покровське (Н.О.Букар), у м. Яма 
(Сіверськ) вчителі М.О.Гришин та Є.Я.Ачкеєва створюють перший на До
неччині музей поета В.М.Сосюри.

Осередком розвитку та розповсюдження краєзнавства у м. Артемівську 
крім Народного музею стає Будинок піонерів, де багато років працювала 
П.С.Кончініна, яка виховала кілька поколінь школярів-слідопитів, організу
вала багаточисельні походи, створила Музей історії піонерської організації, 
друкувала численні статті у міській та обласній пресі. На базі геологічного 
музею тресту «Артемгеологія» під керівництвом О.М.Яхонгова, 
В.В.Кулаковського, Г.Г.Степаненка понад 20 років проводилися заняття 
юних геологів, геологічні походи, обласні змагання з геології.

З початку 70-х років у Артемівському районі не було жодної сільської 
школи, де б не займалися краєзнавством, влітку існував табір-експедиція 
юних археологів «Археос» («Старожитність»), де працювало до 30-50 
старшокласників: вони досліджували поселення неоліту та бронзового віку, 
кургани, могильники чорних болгар. Це дозволило створити у с. Покровсь- 
кому Музей археології та етнографії краю. Саме з табору «Археос» почина
вся шлях у науку, історію фахівців, які працюють у Харкові -  
В.О.Дмітрієва, В.М.Ряполова, С.А.Федотова, у Артемівську -  Д.П.Кравця, 
В.І.Волошко, С.В.Федяєва, донецьких вчених С.М.Дегермецджі, О.В.Ко- 
лесника, Є.В.Кравченко.

Відтворювалися сільські музеї -  у 1974-1975 роках: музей с. Яковлівка 
(Г.Г.Котов), у 1975 -  музей бойової слави с. Переїздне (Л.С.Мачуженко), у 
1978-1979 роках -  музей с. Володимирівка (В.І.Василеженко). Виник ціка
вий музей-клуб у селищі Ново-Луганське, в 1968 році -  музей с. Миньківка 
(В.О.Головко).

З початку 80-х років діяльність Артемівського міського товариства охоро
ни пам’яток все більше і більше набувала «паперового» характеру, на той час 
районне товариство охорони пам’яток на чолі з В.К.Пелєновим проводить кон
ференції школярів-краєзнавців, поширює досвід вчигелів-аматорів.

Розвиток краєзнавства у Артемівську мав «хвильоподібний» характер, 
мав зльоти та занепад...

У 1978-1982 роках занепадає робота Артемівського народного музею 
та починається будівництво державного краєзнавчого музею у великому 
приміщенні, створюється творчій колектив краєзнавців у складі
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С.Й.Татаринова, О.П.Шепітько, Л.С.Беллер, М.В.Габелєва, А.Л.Каменець- 
кого, Н.О.Помазанової, І. С. Ковальової, Л.В.Бубенцової, З.Г.Сьомик, 
В.Л.Суткового.

Музейна справа у місті теж розвивається: відкривається Музей книги у 
СШ №24 (З.Г.Сьомік), СШ №2 -  музей історії аероклубу, у СШ №12 -  му
зей історії релігії (Н.К. Хмельницька), СШ №11 -  музей історії школи 
(Л.С.Беллер), ВШ №3 -  музей Б. Л .Горбатова (Н.О.Помазанова); велику ро
боту з пошуку невідомих сторінок та героїв Великої Вітчизняної війни у 
СПТУ №53 у 1975-1985 роках веде письменник, історик, автор понад 20 
повістей В.Н.Братков -  він створює музей, організує передачі Донецького 
телебачення, знімає фільм, проводить численні походи.

Дуже плідними були екологічні експедиції у 1985-1989 роках вчителя 
СШ №11 А.Л.Каменецького по вивченню біоценозів краю, збиранню коле
кцій рослин та комах (передані до Артемівського державного музею).

З початку 80-х років з ініціативи завідуючого Артемівського райвно 
В.Т.Терещенка та літературного краєзнавця В.П.Замкового у с. Переїзне 
створюється перший в Україні музей письменника В.М.Гаршина, відкрито 
йому пам’ятник, разом з професором з Великобританії П.Генрі видано 
книжки «Артемівський літературний цех» та «Нове слово про В.Гаршина». 
У 1999 році у с. Серебрянка В.Т.Терещенко відкриває пам’ятник українсь
кому письменнику, критику, лісоводу, міністру Центральної Ради 
М.Ю.Шаповалу, проводиться наукова конференція та видається книга 
«Микита Шаповал».

Відкриття у Артемівську великого державного краєзнавчого музею 
створило певну базу для організації міської Спілки краєзнавців України у 
1990 році. Сьогодні Спілка налічує понад 70 членів, щорічно проводяться 
наукові конференції. Музей та Спілка видавали у 1991-1994 роках часопис 
«Былое», у 1994-1999 роках «Бахмутський часопис» (вийшло 10 чисел), 
збірки доповідей з краєзнавства, книжки «Природа краю», «Археологія Ба- 
хмутського краю», «Історія Бахмутського краю», «З історії храмів Бахму- 
ту», «Нариси медицини у Бахмуті» (всього за 10 років понад 36 наймену
вань краєзнавчої літератури, більше, ніж будь який музей Донеччини).

З 2000 року за ініціативи генерального директора ВАТ «Часівоярський 
вогнетривкий комбінат» В.Б.Лук’янова почалося будівництво нового крає
знавчого музею у м. Часів-Яр, придбані сучасні музейні конструкції, охо
ронна сигналізація. У м. Часів-Яр виникла міська організація Спілки крає
знавців з понад 30 осіб, створено Центр розвитку краєзнавства, ведеться 
робота в архівах Києва, Москви, Петербургу, Дніпропетровська, Донецька, 
Харкова -  як наслідок вже видані краєзнавчі книжки «Бахмут. Нариси істо
рії 1783-1917 рр.» (С.Й.Татаринов), «Євреї Бахмута -  Артемівська» (група 
авторів), підготовлено нові рукописи до видання по археології, Великої Ві
тчизняної війни. Діяльність краєзнавців Часів-яру показує, що немає міст,
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які б не мали цікаву історію, малі міста Донеччини мають свою самобутню 
історію, цікаві постаті минулого.

Таким чином, Артемівськ (Бахмут) -  Бахмутський край протягом 
останніх 150 років є осередком яскравих надбань у галузі краєзнавства на 
Донеччині, має добрі перспективи розвитку історичного, природоохорон
ного, літературного, етнографічного краєзнавства, пам ’ яткознавства.

Татаринов С.Й., Федяєв С.В.
(м. Часів-Яр)

КРАЄЗНАВЧІ МУЗЕЇ МАЛИХ МІСТ -  НА ЧАСІ

Мешканці малих міст України та Донеччини -  міста, де чисельність 
населення сягає 10-20 тисяч -  складають 90 відсотків населення країни.

Традиційно краєзнавчі музеї мають великі міста або районні центри. 
Але існують економічні складності для населення у відвіданні музеїв вели
ких міст. Потяг до кращого пізнання свого родоводу, своєї історії поклика
ли до життя рух по створенню музеїв малих міст.

Біля Бахмуту-Артемівська (з 1783 по 1917 рр. -  повітове місто, з 1920 
по 1932 рр. ■- центр Донецької губернії) на північ існував з 1878 р. промис
ловий конгломерат соляних копалень (нині місто Соледар), з заходу -  кон
гломерат заводів з виробництва вогнетривів з 1876 р. (нині м. Часів-Яр).

Якщо історія Бахмута-Артемівська вже досить досліджена та опублі
кована в наукових виданнях, то вивченню історії солевидобутку та вироб
ництва вогнетривів не приділялося певної уваги.

З 1999 р. з ініціативи генерального директора ВАТ «Часівоярський во
гнетривкий комбінат» В.Б.Лук’янова почалося будівництво Часівоярського 
промислового краєзнавчого музею. На першому етапі проведено величезну 
пошукову роботу в архівах. Так у Дніпропетровську вдалося знайти доку
менти про виникнення першого заводу Ф.І.Плещеєва у 1876 році, участь у 
промислових виставках, розвиток заводів Ковалевського, Котляревського, 
Корольова, Роста -  Бахірєва, Штерцера, які забезпечували вогнетривами 
чорну металургію* усієї України. У Донецькому архіві знайдено матеріали 
часів громадянської війни та перших п’ятирічок. Велику кількість докуме
нтів вивчено у Російському архіві у Петербурзі (статути заводів, склад ак
ціонерів, споживачів продукції, діяльність земств). Великий інтерес стано
влять матеріали, що знайдені у Харківській бібліотеці ім. Короленка.

Загальним висновком є те, що історія малих міст практично не вивче
на у архівах колишнього СРСР, музейні науковці її зовсім не вивчали та не 
використовували у створенні та будівництві експозицій існуючих музеїв.

Другим етапом стало збирання за експозиційним планом особистих 
архівів та документів жителів міста Часів-Яр. З «малого містечка» вийшли
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дуже цікаві постаті -  доктор філологічних наук А.М.Федь, доктор фізико- 
математичних наук К.Я.Кухт, (конструктор авіаційно-ракетної техніки), 
видатний хірург-спеціаліст партизанської медицини доктор медичних наук 
Д.Ф.Скрипниченко. Він 2 роки очолював госпіталь партизанського 
з’єднання С.А.Ковпака. На Україні відомий як промисловець та політич
ний діяч В.І.Ландик. У Часів-Ярі народився народний артист СРСР 
Й.Д.Кобзон.

Зібрані матеріали дозволили розкрити розвиток вогнетривкої промисло
вості, роль монопідприємства у розвитку міста Часів-Яр, його соціальної сфе
ри в 20-70-х роках XX століття, економічну пов’язаність Часів-Яру з Донець
кими містами Красноармійськом (Гришино), Краматорськом, Косгянгинівкою, 
Єнакієво, Донецьком (Юзівка), Мариуполем у ЖХ-ХХ століттях.

Накопичення первинних історичних джерел дозволило підготувати до 
друку такі видання як книга «Бахмут. Очерки истории 1783-1917 гг.» з 
розділом «Біля початку чорної металургії», рукопису «Історія. Часів-Яру 
125 років», статті для краєзнавчих видань, збірок з питань музеєзнавства.

Все це дозволило будувати експозицію сучасного промислового крає
знавчого музею малого міста, яка не поступається наповненістю експона
тами великим музеям.

На нашу думку, на часі стає питання про розробку обласної та загаль
но національної Програми створення краєзнавчих музеїв малих міст як ін
струменту вивчення історії міст та сіл глибокої периферії держави.

У Законах «Про музеї», «Про охорону культурної спадщини» зовсім 
не розроблені правові засади створення музеїв малих міст /які можуть бути 
районного або обласного підпорядкування, мають Ради депутатів базового 
рівня/ як власності територіальних громад, обліку та охорони їх колекцій, 
порядку включення колекцій до національного музейного фонду. Цікавим 
є питання включення таких музеїв до системи туристичного бізнесу.

19 жовтня 2000 року Президент України Л.Д. Кучма видав Розпоряджен
ня «Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України», де вказано 
на необхідність «збереження культурної спадщини,... розроблення маршрутів 
туристичних подорожей малими містами,... широкого проведення у малих мі
стах виставок відомих творців образотворчого мистецтва».

Сподіваємося, що музей ВАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» 
стане зразком моделі краєзнавчого музею малого міста на Донеччині та 
джерельної бази нової редакції «Історії міст і сіл» для цього мікрорегіону.
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Смірнова І. Є. 
(м. Донецьк)

МІСЦЕ КОМП'ЮТЕРНИХ БАНКІВ ДАНИХ В ІСТОРИЧНОМУ 
КРАЄЗНАВСТВІ ДОНБАСУ

Необхідність вивчення і збереження своєї культурної спадщини є не
заперечним фактом для всіх народів і країн світу. Усвідомлення важливої 
ролі пізнання і збереження культурного надбання народу свідчить про його 
відродження і стає важливим фактором його національного розвитку.

При вивченні історії міст і сіл Донбасу, необхідно звернути увагу' на 
наявність величезної кількості археологічних пам’ятників, без їх обліку 
ученим-краєзнавцям важко буде реконструювати найдавнішу історію До
нецького регіону.

Усвідомлення того факту, що матеріальні джерела -  також частка на
шої історії і частина нашої культурної спадщини, передбачає і відповіда
льність за збереження пам’яток археології для нащадків. Саме це є актуа
льним науковим завданням і громадським обов’язком нашої молодої дер
жави. Бурхливі темпи економічного розвитку України в радянський час -  
зростання міст, інтенсифікація сільського господарства, особливо впрова
дження системи штучних морів, меліоративні роботи на південно-східної 
України створили реальну' загрозу повного знищення багатьох археологіч
них цінностей. Необхідність їх збереження привела до створення рятівної 
археології, яка існує в багатьох країнах світу й у деяких регіонах відома 
під назвою контролю за збереженням культурних ресурсів. В Україні за 
радянських часів також існувала своя система рятувальних археологічних 
робіт. Основну' їх частину впродовж 1970-1990 років здійснював Інститут 
археології АН України, створивши постійнодіючі новобудовні експедиції. 
Сформувалися окремі напрямки цієї роботи. Провідне місце серед їх нале
жало курганній археології, що займалася дослідженням курганів, які міс
тили поховання доби бронзи, раннього залізного віку та середньовіччя на 
півдні республіки [1].

Роботи новобудовних експедицій значно збільшили кількість масово
го археологічного матеріалу, і чисельність його щорічно продовжує зрос
тати. Немалий внесок в дослідження та пошук нових пам’яток роблять 
краєзнавці. Вивчаючи рідний край, вони знаходять цікаві речі і, як правило 
повідомляють науковців. Але досить багато знахідок залишається невідо
мими вченим. Вони зберігаються в приватних колекціях, шкільних або мі
сцевих музеях. Можна навести багато прикладів, коли знахідки навіть сві
тового значення були зроблені або піонерами, або краєзнавцями. У зв’язку 
з цим усе більш актуальним стає всебічний облік даних для забезпечення 
їхнього зручного пошуку і наукової обробки. На сьогоднішній день вітчиз
няними і закордонними вченими зроблено чимало в цьому напрямку. Були
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видані в допомогу краєзнавцям різні довідкові видання. В Історії міст і сіл 
УРСР [2]. Донецька область, дається карта основних археологічних 
пам’яток на території нашого краю, відомих на той час. Укладені довідни
ки археологічних пам’ятників по Харківській, Херсонській, Донецькій об
ластям [3]. У 1980-х рр. проводяться науково-практичні семінари з про
блем охорони і дослідження пам’ятників археології в Донбасі [4]. Донець
ким обласним краєзнавчим музеєм видається краєзнавчий збірник «Літо
пис Донбасу», у якому представлені дослідження, зроблені за результатами 
наукових музейних археологічних експедицій [5]. Випадкові знахідки, які 
походять з території Донецької області зберігаються набули більшої відо
мості завдяки виданню «Каталог случайных находок из археологических 
собраний Донецкой области» [6]. Але у цих виданнях зібрані пам’ятники, 
відкритті в основному у 60-80 рр., і багато з них залишається неураховани- 
ми. Таким чином на сьогоднішній день в розпорядженні місцевих шанува
льників старовини не дуже багато матеріалів, що освітлюють пам’ятки До
нецької області.

За останні десятиріччя археологія як наука, що вивчає історію людст
ва за матеріальними залишками, переживає глибокі зміни. Зародившись в 
XVI ст. як аматорське захоплення, вона тоді більше нагадувала грабіжни
цьке колекціонування старовини, тепер це всебічно розвинута наука, що 
має у своєму арсеналі досягнення сучасних науково-технічних знань.

Довгий час на археологію дивились як на прикладну науку, яка по
кликана лише підтвердити історичні знання, відомі за писемними джере
лами та проілюструвати їх на прикладі цінностей, добутих із землі. Сього
дні, завдяки появі нових методів дослідження, особливо з розвитком так 
званої «нової археології», по-новому стали формулюватись цілі цієї науки. 
Нині простої реконструкції дослідженого час розкопок стародавнього по
селення вже недостатньо, необхідно виявити і пояснити причини змін, що 
відбулися, фактори і закономірності історичного процесу. Для цього необ
хідна більш чітка теоретична база, яка значною мірою змінить старі уяв
лення про весь хід історичного процесу.

Все більшої ваги в сучасній археології набуває комп’ютерна і матема
тична обробка. Створення банків археологічних пам’яток відкриває широкі 
можливості і спроможне здійснити справжню революцію в археології. Во
ни можуть повністю замінити довідкову літературу про щорічні археологі
чні відкриття, які, до того ж, через брак коштів видаються нерегулярно і з 
великим запізненням. На відео-диски можна записувати десятки тисяч зо
бражень, що особливо важливо для пошуку аналогій і датування. Проте 
створення таких банків вимагає єдиної термінології, однакової «мови» і 
ємкості комп’ютерів, лише тоді можна буде обмінюватись набутою інфор
мацією. Комп’ютеру належить майбутнє й у справі обліку археологічних 
пам’яток, який необхідний для їх повноцінного збереження. Інформація 
про стан збереження пам’ятки, и археологічне дослідження може постійно
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поповнюватись завдяки відкритості системи опису. Розробка нескладних 
програм дозволить швидко отримати потрібну інформацію, наприклад за 
ключовим словом. До створення такого універсального банку інформації 
приступив Інститут пам’яткоохоронних досліджень при Міністерстві куль
тури України.

Одним з провідних методів археологічної обробки матеріалу є його 
класифікація і систематизація. Фахівцям добре відомо, яка це клопітка і 
трудомістка операція, особливо на стадії пошуку ознак, покладених в ос
нову класифікації, коли треба перебирати тисячі одиниць матеріалу. З цією 
процедурою блискуче справляється комп’ютер, залишивши час досліднику 
для пошуку причинно-наслідкових зв’язків досліджуваного явища. Треба 
відмітити, що із застосуванням кількісних методів в археології викорис
тання комп’ютера стало життєвою необхідністю.

Чималих успіхів досягла археологія завдяки математичній статистиці, 
зокрема при обробці найбільш масової категорії археологічного матеріалу 
-  кераміки та поховальних комплексів. Вже в кінці 1950-1960-х років з по
явою лічильної техніки вдосконалюється методика обробки масового ма
теріалу. Бурхливе зростання джерелознавчої бази в 1960-1970 роках ви
кликало необхідність широкого застосування формалізованих методів, пе
редусім опису і збереження масового археологічного матеріалу, створення 
пошукових систем за допомогою ЕОМ.

Перелом у використанні сучасних інформаційних технологій в архео
логії, як і в інших гуманітарних науках, відбувся з впровадженням у прак
тику' досліджень персональних комп’ютерів і пакетів програм обробки тек
стів і зображень. У цей період акцент був перенесений зі статистичної об
робки і розробки систем класифікації на питання комп’ютерної каталогіза
ції археологічних пам’ятників, створення баз даних і знань і інформаційно- 
пошукових систем. З розвитком комп’ютерної бази досліджень з’явилася 
можливість вводити в описи археологічних об’єктів не тільки текстову, але 
й образотворчу інформацію, автоматизувати виготовлення карт і креслень. 
Нові можливості відкриваються в зв’язку з появою нових пакетів статис
тичної обробки, зокрема, багатомірного статистичного аналізу.

Досягнення в області обчислювальних і інформаційних технологій, 
масове поширення комп’ютерної техніки, конкретизація задач формаліза- 
ційно-статистичних методів, дозволили створити багатофункціональні ба
зи даних масового археологічного матеріалу. На теперішній час на ринку 
програмного забезпечення мається велика кількість універсальних програм 
по обробці інформації, такі, як Foxpro, СУБД Microsoft Access, Excel і т.п.

Досить чітко визначилися три основні області застосування обчислю
вальних машин в археології -  створення інформаційно-пошукових систем, 
статистична обробка матеріалу, допоміжна обробка даних (машинна гра
фіка, обробка зображень і т.п.). Виходячи з аналізу наявних у розпоря
дженні автора матеріалу, можна укласти, що період 90-х років ознаменува
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вся в археологічних дослідженнях бурхливим розвитком наступних напря
мків, зв’язаних з інформаційними технологіями: створення баз і банків да
них і інформаційних систем для збереження і пошуку археологічної інфо
рмації; впровадження в практику досліджень нових статистичних методів 
обробки й аналізу; звертання до образотворчого і картографічного матері
алу як при перекладі описів археологічних об’єктів у вид, який потім про
читає комп’ютер, так і при комп’ютерному аналізі цих описів; використан
ня засобів мультимедіа і комп’ютерних мереж для створення інформацій
них масивів для обміну інформацією між дослідниками і дослідницькими 
групами інститутів і університетів; нарешті, розробка на базі інтеграції 
всіх зазначених направлень нових концепцій інформатизації археологічних 
досліджень.

Ведеться робота зі створення бази даних «Пам’ятники України». Ав
тор її проводить добір ознак, по яких буде виробляється характеристика 
основних хронологічних етапів (починаючи з раннього палеоліту і до піз
нього середньовіччя) [7]. База даних, що має ієрархічну структуру, створе
на на кафедрі археології і музеєзнавства Київського університету за мате
ріалами розкопок курганів бронзового століття на новобудовах Луганщи- 
ни. Ця база даних призначена для збереження текстової і графічної інфор
мації, її сортування і добору. Також у МДУ була розроблена база даних за 
матеріалами савроматських і сарматських поховань і проведений їхній ста
тистичний аналіз [8].

Створення баз даних на такому складному матеріалі, як матеріал опи
сів археологічних об’єктів, що характеризується великими обсягами, різ
норідністю і слабкою структурованістю, вимагає попередньої професійної 
роботи дослідника.

Кожна пам’ятка розглядається в науці звичайно не ізольовано, а в сис
темі споріднених пам’яток, тому віднесення кожної конкретної пам’ятки 
до того чи іншого класу є важливим етапом її пізнання та визначення її ва
ртості. Систем класифікації може бути багато; одна з причин цього -  та, 
що позначка класифікації може бути різна, а тому одну й ту саму сукуп
ність пам’яток можна розподіляти на різну кількість класів різної природи. 
З точки зору проектування бази даних жодна з цих класифікаційних схем 
не має переваг перед іншою; тому реалізація об’єкту «пам’ятка» винна да
вати користувачеві в руки інструмент для створення класифікації, але не 
класифікацію в готовому вигляді (тобто якусь конкретну' апріорну класи
фікацію, яку тільки треба наповнити реальними об’єктами). Запроектовані 
в такий спосіб атрибути належності пам’ятки до певної класифікаційної 
схеми дають досліднику повний простір для побудови власних класифіка
цій, які можуть потім пропонуватись іншим користувачам бази даних. Та
ким чином, можливість множинної класифікації (тобто дозвіл об’єкту на
лежати одночасно до кількох класифікаційних схем) є потужним інструме- 
итом дослідження пам’яток з використанням бази даних.
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Метою цієї роботи є узагальнення, аналіз і вивчення стародавніх 
пам’ятників Донецької області за допомогою створення комп’ютерного 
банку даних. Така робота значно полегшує задачу краєзнавців, тому що в 
даний час відсутня систематизована інформація, особливо опублікована, 
по численних відкритих археологічних пам’ятниках, або вона розкидана по 
різних збірниках, які досить часто недоступні дослідникам. Таким чином, 
буде створений довідковий посібник для місцевих краєзнавців, за допомо
гою якого можна буде довідатися про чисельність археологічних 
пам’ятників Донецької області, їхнє розміщення, час відкриття, датування. 
Це допоможе інтерпретувати пам’ятники, здійснити реконструкцію історії 
стародавніх поселень, що існували на території нашого краю. Автором уже 
створені бази даних поховань скіфів та кочовиків Донецької області. Для 
того щоб провести систематизацію і структурний аналіз змісту скіфських і 
кочівницьких поховальних пам’ятників, виявлених на території Донецької 
області, усі відомі нам пам’ятники вводилися в комп’ютер, і був створений 
банк даних за матеріалами могильників. Цінність бази даних у тім, що в 
ній уперше відібрані й узагальнені скіфські і кочівницькі комплекси Доне
цької області, зведення про які були раніше розкидані по численних моно
графіях і статтям. Тепер за допомогою бази даних можна одержати саму 
різноманітну інформацію стосовно курганів, поховань, і навіть випадковим 
знахідкам. При створенні бази даних автор використовує СУБД ACCESS 
97, що є складовою частиною системи MICROSOFT OFFICE. Подібні бази 
вже створювалися вченими для дослідження археологічних пам’ятників.

База даних має дворівневу структуру, що відповідає загальної класи
фікації об’єкта (поховання, інвентар). Опис поховання (таблиця 
«Пам’ятник») передбачено по наступним полях: номер пам’ятника, адреса 
пам’ятника (пункт, район, область); датування; розташування пам’ятника; 
характер поховання; конструкція поховання (розміри камери; перекриття), 
її особливості; заповнення поховання; особливості поховального культу; 
останки похованого; орієнтування похованого; кількість похованих; поза 
похованого, вік похованого. Зведення про похоронний інвентар, у залеж
ності від типу, розташовуються у відповідних спеціальних таблицях. Таких 
таблиць 10: прикраси, посуд, предмети побуту, деталі костюма, предмети 
культу, предмети кінської збруї, предмети озброєння, знаряддя праці, 
предмети туалету, монети. Опис кожної речі як система розділяється на 
підсистеми: найменування предмета, технологія виготовлення, матеріал, 
розміри, особливі оцінки, місце розташування інвентарю в похованні. Ва
жлива також створена окрема таблиця по історії вивчення пам’ятника. Во
на включає інформацію про рік розкопок, автора, публікацію. Завдяки сис
темі реляційних зв’язків між таблицями можливий добір будь-якої комбі
нації даних, що містяться в базі. Для полегшення введення і перегляду ін
формації створені головна (по пам’ятнику) і підлеглі (по поховальному ін
вентарю) форми, що дозволяє одночасно виводити на екран зведення по
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похованнях і категоріям речей. При введенні чергового параметра досить 
вибрати його значення зі списку, що автоматично розкривається і містить 
усі можливі значення даного параметра (наприклад, види посуду, види 
прикрас, види озброєнь і т.д.). Надалі передбачається проведення статис
тичного аналізу найважливіших категорій інвентарю поховальних 
пам’ятників скіфів і кочівників, проведення кореляції. База даних, крім ін
формації про інвентар з курганних поховань, містить також зведення про 
випадкові знахідки, виявлених у нашому краї.

Створена база даних може бути використана краєзнавцями для систе
матизації обробки археологічних джерел експедицій. База даних універса
льна. Її структура дозволяє проводити порівняння й аналіз скіфських і ко
чівницьких пам’ятників різних регіонів України. Упровадження даної про
грами значно полегшить краєзнавцям роботу з вивчення найдавніших по
селень і городищ нашого краю. Це має значення і тому, що багато раніше 
відомих пам’яток вже лишилися наявних зовнішніх ознак на поверхні зем
лі. Використання існуючої бази даних дозволити вченим-краєзнавцям ро
бити ретельний вибір краєзнавчого матеріалу для конкретизації знань сто
совно відповідного району, а також вибирати тільки найбільш характерний 
і яскравий матеріал, робити речовий доказ для підтвердження вже заданих 
положень і підсумків вивчаємого періоду.
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САМОВИДЕЦЬ ПРО МАРІУПОЛЬСЬКУ ОКРУГУ 40-х РР. XIX ст.

1845 р. петербурзький «Журнал министерства внутренних дел», за 
редакцією талановитого літератора Миколи Надєждіна надруковав нарис 
про Маріупольську округу, складений її мешканцем [1]. Лікар-чиновник, 
титулярний радник Гаврила Матвійович Калері (Калера) [2], не обмежив
шись анонсованими в заголовку питаннями топографії та медичної статис
тики, подав розмаїту картину.

Цю працю побіжно згадав Віктор Григорович у відомих мандрівних 
нотатках, перекрутивши ініціали автора: Г.М.Калері замінив на М.Калері, 
бо літеру «Г» помилково розшифрував як скорочення російського звертан
ня «господин» («гн») [3], тобто «пан», «добродій». Новітній бібліографіч
ний покажчик «Греки Приазов’я» стисло репрезентував зміст розвідки: 
«Про переселення греків до Приазов’я й життя на нових місцях, про геоло- 
го-географічну характеристику землі, заняття населення, рослинний і тва
ринний світ, про м.Маріуполь, його поліцейську' управу» [4].

Можна здогадуватися, в основі історичного екскурсу Гаврили Калері 
-дослідження дійсного члена Одеського товариства історії та старожигно- 
стей, архієпископа Херсонського і Таврійського Гавриїла (Василя Розано
ва). Хоча посилань немає, його пріоритет очевидний.

Ось у столичному часописі говорилося: «Християнське народонасе
лення... наважилося переселитися до Росії, залишивши в Криму будинки 
свої, храми та прах батьків. Унаслідок того, 1778 р. виборні від мешканців 
різних місць півострова надіслали з Бахчисарая прохання на ім’я імперат
риці, в якому, виявляючи готовність свою вступити до вічного підданства 
Росії, просили про відведення їм місць і достатніх угідь під заселення... 
Виселення греків почалося 1778 року під проводом головного його вину
ватця, преосвященного Ігнатія, за цей подвиг возведеного у звання митро
полита Готфійського та Кафійського, й завершилося наступного 1779... 
Вони заснували й заселили двадцять поселень і... почали спорудження міс
та Маріуполя...» [5].

Текст Гавриїла в одеському збірнику 1844 р. мало не тотожний: 
«Найголовнішою йружиною та щасливим утілювачем цієї благої справи 
був преосвященний Ігнатій, возведений за цей подвиг Катериною Великою 
у звання митрополита Готфійського та Кафійського... Тисячі потекли за 
своїм первосвящеником, залишаючи без жалю будинки й землі, де народи
лися та проживали, залишаючи священні домовини батьків і предків своїх, 
залишаючи храми... Вибрані мешканці... надіслали у 16 день червня 1778 
року з Бахчисарая на найвище ім’я прохання, в якому, виявляючи готов
ність свою вступити на вічні часи до підданства Росії, просили про відве
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дення їм місць і достатніх угідь під заселення. ... Переселення почалось іще 
1778 року, а 1779 року було вже цілком завершене... Греки заснували й за
селили 20 поселень і понад оте місто Маріуполь» [6].

Вплив щойно зацитованих рядків виразний, повторені навіть помил
ки. Зрозуміло, запозичення благословив М.Надєждін, котрий, узявши ак
тивну участь в Одеському товаристві історії та старожитностей, сам висту
пав у його «Записках». Показово, що, йдучи за маститим попередником, 
Калері уник оцінки прощання з кримськими домівками «без жалю». Адже 
природною була туга за Тавридою, і маріуполець не міг не знати, що з по
коління в покоління зберігався негативний відгук про переселення [7].

Помітне й коригування непевної інформації Гавриїла, що, мовляв, 
«усіх греків вийшло з півострова не менше двадцяти тисяч» [8]. Уточнено: 
«Всіх переселенців налічувалося до 9 000 душ чоловічої й майже стільки 
жіночої статі» [9]. А через шість десятиліть, як видно з власної таблиці 
Г.Калері, в окрузі зареєстровано більш як подвійний приріст населення: 18 
272 жінки та 20 704 чоловіка. З них городяни становили до дев’яти-десяти 
відсотків: перших -1 589, других -  1 910 осіб [10].

Спираючись на ці цифри та на оприлюднену запорізьким археогра
фом Анатолієм Бойком частину докладного опису регіону першої чверті 
XIX ст. [11], варто простежити демографічну динаміку округи: додалось 
понад 15 тисяч населення, причім усталилася тенденція кількісного пере
важання чоловіків: у місті їх побільшало на 396, жінок -  на 247, а в селах -  
відповідно на 7 611 і 7 008.

Аналіз статистики за 1843 р. дозволив Г.Калері порівняти свої ре
зультати з аналогічними показниками Москви, Праги, Парижа, Трієста, 
Одеси та Лемберга (Львова). Випливало, що місцева пропорція числа на
роджених (у шлюбі та поза ним) до загалу мешканців «брала гору над реш
тою», за винятком львівської: у Маріуполі -  1:23, у Лемберзі -  1:21 [12].

Як і Гавриїл, Калері цитував Жалувану грамоту від 21 травня 1779 р., 
за котрою на Маріупольщині «суд, розправа й уся внутрішня поліція» по
кладалися на орударів, вільно обраних поселенцями, а до кожного села 
«охоронцями та захисниками» призначались «особливі урядники з росіян» 
із тим, аби вони не втручалися «ні в судочинство, ні ще куди» (переймено
вані на «наглядачів», продовжували служити, як раніше). 1845 р. в єдино
му маріупольському присутственому місці Грецького суду скупчились і 
суди, повітовий та земський, і магістрат, міська поліція, повітова скарбни
ця, служба піклування про сиріт [13].

Простудіювавши доступні йому документи, автор журнальної публі
кації змалював процес формування території своєрідної грецької громади, 
формально підвідомчої Таганрозькому градоначальству Катеринославської 
губернії. Площа округи скоротилася з первісних 1237000 десятин до 
375913, проте населених пунктів стало більше. Місто і 24 села займали рі
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внинний обшир із параметрами 150 верст од сходу на захід і 100 верст од 
північного сходу на південь -  між Азовським морем, землями донських і 
азовських козаків, Олександрівським, Павлоградським і Бахмутським пові
тами [14].

Принагідно було підкреслено, що «греки... встигли під свої колонії 
вибрати кращі місця, відтак жодне грецьке поселення не розташоване на 
поганому чи кам’янистому' ґрунті, й усі до того перебувають у сусідстві рі
чок, придатних як для водопою, так і для влаштування плотин і водяних 
млинів» [15].

Рослинництво стало підвалиною добробуту. «Взагалі про грунт мож
на сказати, що він найвищого гатунку, що зрештою було та є найважливі
шою причиною, чому мешканці, як від початку поселення, так і донині, -  
майже виключно займаються хліборобством: зиск, одержуваний від цього 
промислу не лише забезпечує їм утримання самих себе та своїх родин, але 
багатьом надає ще можливість наживати значні капітали», -  констатував 
Калері, пояснюючи, що зерновими щороку засівалося 38 572 десятин ріллі, 
врожайність сягала, як правило, не менше сам-5, траплялося й сам-12 та 
більше [16]. Безпосередньо не дискутуючи з Гавриїлом, значною мірою де
завуював неприємні для своїх земляків міркування останнього: «Успіхи 
греків у торгівлі досі малозначущі. У хліборобстві та скотарстві вони та
кож не надто старанні. Тож значний простір їхніх полів і луків зостається 
порожнім» [17].

Г. Калері акцентував на «квітучому», на його думку', тваринництві 
краю. Характерна обставина: у заможніх господарів отари та гурти випаса
лися від Криму до Кавказу. Маріупольці утримували до 88 752 голів вели
кої рогатої худоби, переважно черкаської (української) породи, до 27 435 
коней, до 200 000 овець-чунгуків [18]. Не проминув таких подробиць як 
наполеглива боротьба зі спустошливою епізоотією (чумою та ящуром би
ків і корів, коростою та паршами коней, овечою віспою тощо [19]), двопу
дова вага курдюків, рідкісні поживні якості місцевого м ’яса [20] (свідчен
ня, що з нього варились улюблені страви тамтешнього люду є у нотатках 
подорожнього, котрий у 40-х рр. XIX ст. спостерігав, як на храмове свято, 
за звичаєм, греки «нагодовувалися їствами» навколо церкви: «Головним 
їхнім харчем була кашка з бараниною та каша з салом, а головки овець 
слугували ласощами» [21]).

Крім того, Калері відзначив масштабність рибальства з річним вито
ргом до 100 000 крб. сріблом та садівниціва, попри масову дешевину і 
фруктів, і тарані, сули, чебака, шамайки (виловлювалися ще стерлядь, 
осетр, камбала, минь, сом, лин, щука, короп, бички). Примітив зародки 
шовківництва, виноградарства і виноробства, виготовлення тютюну, «не
поганого на вигляд і смак» (3 000 пудів на рік). Наголосив, що маріуполь
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ське купецтво втяглось у дрібну внутрішню торгівлю. Вигідніша зарубіжна 
комерція опинилась «у руках іноземців» [22].

Зафіксував брак дикорослих дерев і кущів, зумовлений відсутністю 
лісів (тоді, у 1843-1845 рр., Віктор Графф штучно створював унікальне Ве- 
ликоанадольське лісництво). Не випадково Гаврила Калері до культурної 
флори відніс тополю й акацію [23]. (Прецінь їх укоріненню в Україні по
сприяв уманський парк-унікум «Софіївка» [24].)

Цінні спостереження торкалися також курганів, інших пам’яток ста
ровини, копалин і фауни. Клімат схарактеризовано «взагалі помірним, 
приємним і здоровим». Очищенню атмосфери «від шкідливих випарову
вань» сприяло, як гадав автор, чергування вітрів, з яких домінували «верх
ній» (північно-східний) та «нижній» (південно-західний). Неабияку небез
пеку становило хіба що весняне затоплення кальміуських берегів (од чого 
виникали болота, не здатні просихати влітку), яке відбивалося на поши
ренні шлункових захворювань [25].

Незважаючи на це, весна визнавалася найкращим сезоном, коли й 
«кількість застудних і гастричних хвороб, притаманних тій порі року, ве
льми незначна...». Що ж до «різних хвороб шкіри, страждань зовнішніх і 
внутрішніх органів», то, долаючи їх, як досвідчився міський лікар Калері, 
«з настанням травня-місяця та частими купаннями у чудово зміцнюючому 
й благотворно діючому морі, організм відроджується повністю» [26].

Він тішився, що не було ендемічної пошесті, роками не спалахували 
епідемії. Щоправда, після тривалої «гнилої» зими у шести поселеннях лю
тувала цинга. Споводувало затворництво в неохайних і вогких приміщен
нях, суто прісна їжа, без кислот. Із освіженням повітря та урізноманітнен
ням столу зеленню недуга відступила [27].

Цікаво, що Г.Калері як фахівець виявив себе прихильником водолі
кування. Розповідав, що «за сильного кашлю й невпинної нежиті з тупим 
головним болем неодноразово відчував дивовижну користь частого вжи
вання холодної води всередину й обливання нею голови та обличчя» [28]. 
Подібним чином, облившись джерельною водою, зцілився від лихоманки 
Іван Чабаненко (Чебаненко) -  той, хто був городничим, причому це його 
так схвилювало, що на спомин одужання він улаштував каплицю [29].

Закінчення журнального матеріалу присвячене окружному адмініст
ративному ценірові. Констатовано, що в ньому та його передмістях 
Мар’їнськ і Карасу мешканці розмовляли «зіпсованою турецькою чи туре
цько-татарською чи зіпсованою ж грецькою». Стверджено, що Мар’їнськ і 
Маріуполь іменовані на честь древньої ікони Божої Матері, перенесеної з 
Успенського монастиря поблизу Бахчисарая [ЗО].

Оскільки обік старої обителі існувало поселення Мар’їне (Маріам, 
Маірум), топонімічна ремінісценція для ремісничого передмістя, де у новій 
Успенській церкві Ігнатій поставив чудотворний образ святої Богородиці,
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видається «серійною» поряд із іншими кримськими назвами, продубльова
ними в ПриазовТ: Карасу, Янісоль, Саргана, Мангуш, Ялта, Ласта, Улакли, 
Каракуба, Керменчик, Чердакли, Чермалик...

Не те з Маріуполем. Принаймні не настільки просто. Як і за другою 
версією, віднедавна обстоюваною донецьким ученим Стефаном Калоєро- 
вим: «Назва Маріуполя походить від назви кримського грецького поселен
ня Маріямполь-Марієнполь-Мар ’ Їне-Маірум під Бахчисараєм, де розташо
вувався Успенський скит -  резиденція митрополита Г отфійсько- 
Кефайської єпархії (відмінність од Маріенполя-Павлограда-на-Солоній) 
[31]. Не відкидаючи безапеляційного твердження, необхідно зауважити, 
що категоричність бажано підкріпити переконливими аргументами, а та
ких до наукового обігу поки не введено.

У російській державі міста діставали офіційні назви «згори». Тим ав
торитетнішою виглядає фраза з подання майбутньому монархові Миколі І 
1816 р.: «...Місто Маріуполь має щастя носити гідне пошани ім’я Всеавгу- 
стішої Родительки Вашої Імператорської Високості» [32]. Марія Федорів
на, вдова Павла І, на ту пору жила. Та й урядовці стежили, аби царських 
осіб ніхто не згадував усує. Назва логічна в парах Павлівськ і Маріано- 
поль, Павлоград і Маріуполь. Так було під Петербургом з палацами Паул- 
люст і Марієнталь.

Наприкінці 70-х рр. ХУЛІ ст. Катерина П дуже прихильно ставилася 
до невістки. Запевняла її та свого сина-цесаревича: «Обох вас я люблю від 
усього серця» [33]. Наказала викарбувати медаль на відзнаку їхнього шлю
бу з профілями подружжя [34]. Коронована свекруха раділа омріяним ону
кам: 1777 р. велика княгиня Марія народила Олександра, 1779 -  Костянти
на. Маріанополь (Марієнполь) було заплановано для Азовської губернії ще 
перед приходом кримських греків. І знаменно, що на прийдешньому терені 
Маріуполя (де колись тримали фортецю запорожці Кальміуської палашей) 
почалося будівництво собору Марії Магдалини, знову таки -  «на честь 
дружини Павла Петровича Марії Федорівни» [35].
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Богінська LB. 
(м. Донецьк)

ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПОДІЛІ 
ДОНБАСУ В 1920-1930-Т1 РОКИ

Вивчення адміністративно-територіальних перетворень є однією з 
умов написання історії міст і сіл. Досліджуючи історію окремого населено
го пункту', краєзнавець повинен мати чітке уявлення про його статус у 
складі губернії, округи, області тощо, які існували в той чи інший часовий 
відрізок. Серед адміністративно-територіальних змін у Донбасі найбільш 
значущими та неперевершеними за масштабами і задумом були реформи 
1920-30-х рр. Адже до 1920 р. Донецький басейн не становив єдину в адмі
ністративно-територіальному відношенні одиницю. Натомість вже напри
кінці 1930-х рр. на< його території були створені Сталінська (сучасна Доне
цька) і Ворошиловградська (сучасна Луганська) області, які у визначених 
на той час кордонах (з незначними змінами) існують до сьогодні.

Вперше питання про виділення Донбасу в єдиний адміністративно- 
економічний район було порушено на початку 1919 р., коли в ході бороть
би з білокозаками на місцях почали виникати органи революційної влади -  
ревкоми. Важливе стратегічне значення регіону, якому належало стати
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опорною базою радянської влади в Україні, обумовило зміст та інтенсив
ність адміністративно-територіальних реформ.

5 лютого 1919 р. більшовицький уряд України прийняв декрет «Про 
Донецьку губернію», в якому зазначалося, що «у зв’язку з особливим зна
ченням Донецького басейну створюється Тимчасова адміністративна оди
ниця з Бахмутського і Слов’яносербського повітів Катеринославської гу
бернії» [1]. Однак практична робота по визначенню меж та внутрішнього 
поділу губернії була перервана наступом на Донбас військових частин 
А.І.Денікіна.

До обговорення питання про створення Донецької губернії знов поверну
лися на початку 1920 р. 12 березня Рада Української трудової армії затвердила 
проект, яким передбачалося створення губернії лише з вугільних районів Дон
басу. На вимогу В.І.Леніна цей проект був переглянутий вже 15 березня на ек
стреному засіданні Ради Укрірудармії, де вирішили до раніше накреслених 
промислових районів додати ще три сільськогосподарські -  Старобільський 
(Харківська губернія) і Маріупольський (Катеринославська губернія) повіти та 
Таганрозький округ (Область Війська Донського) [2].

Оскільки Донецька губернія створювалася з районів, що знаходились 
в адміністративному підпорядкуванні різних республік -  УСРР та РСФРР -  
, потрібно було визначитись, під юрисдикцією якої з них вона перебувати
ме. Під час роботи ЇХ з’їзду РКП(б) це питання обговорювалось в ЦК за 
участю голови РНК РСФРР В.І.Леніна, голови ВУЦВК Г.І.Петровського, 
голови Донецького Губревкому В.П.Антонова-Саратовського та інших. 
Незважаючи на те, що більшість присутніх висловилася за включення но
вої губернії до складу РСФРР, В.І.Ленін, підтримавши Г.І.Петровського, 
відхилив цю пропозицію. Отже, до складу Донецької губернії в 1920 р. 
увійшли Бахмутський, Слов’яносербський та Маріупольський повіти Кате
ринославської губернії; Слов’янська, Білянська, Миколаївська, Закотнян- 
ська волості Ізюмського повіту, Кремінська волость Куп’янського повіту 
та Старобільський повіт Харківської губернії; Гундоровська, Каменська, 
Калитв’янська, Усть-Білокалитв’янська станиці та Карбово-Обринська во
лость Донецького округу, Володимирська і Олександрівська станиці Чер
каського округу та Таганрозький округ Області Війська Донського [3].

У травні-липня 1920 р. було завершене внутрішнє районування губер
нії, на території якої створювалось 15 районів: Олександро-Грушевський, 
Алчевський, Бахмутський, Боково-Хрустальський, Гришинський, Єнакієв- 
ський, Каменський, Лисичанський, Луганський, Маріупольський, Слов’ян
ський, Старобільський, Юзівський, Таганрозький, Чистяківський [4].

Однак з часом у відповідності до адміністративно-територіального 
поділу УСРР на території 15 районів Донбасу було утворено 10 повітів: 
Бахмутський, Гришинський, Дебальцевський, Луганський, Шахтинський, 
Маріупольський, Слов’янський, Старобільський, Юзівський, Таганрозький 
t5]- Центром губернії з 1 грудня 1920 року став Бахмут.
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Створення Донецької губернії мало виключне значення для віднов
лення економічного потенціалу Донбасу, який знаходився у підпорядку
ванні єдиного центру, зміцнення позицій радянської влади не лише у про
мислових районах, а й на селі, забезпечення міського пролетаріату сільсь
когосподарської продукцією.

В 1923 р. в СРСР розпочалася адміністративно-територіальна рефор
ма. Замість застарілого губернського поділу планувалося провести району
вання країни, в основу якого було покладено економічні чинники (зосере
дження промисловості, тяжіння населення до промислово-розподільчих 
пунктів, напрям і характер шляхів сполучення тощо).

Ще в жовтні 1922 р. Ш сесія ВУЦВК ухвалила постанову про основні 
принципи нового адміністративно-територіального поділу республіки. 
Відповідно до цього документу замість повітів створювалися округи з на
селенням від 400 до 600 тис. чол., замість волостей -  райони з населенням 
у 25-40 тис. чол. Сільська одиниця (територія сільради) повинна була мати 
не менше 1 тис. чол. [6]. При цьому було вирішено не порушувати рефор
мою губернські кордони.

Згідно з рішенням Ш сесії ВУЦВК, яке передбачало значне збільшен
ня розмірів адміністративно-територіальних одиниць, протягом 1922 р. в 
Україні було розформовано 10 повітів, з них -  Гришинський, Дебальцевсь- 
кий і Слов’янський у Донецькій губернії [7].

В ході реалізації положень законодавчих актів про новий поділ респу
бліки (постанова ВУЦВК від 7 березня 1923 р. і постанова П сесії ВУЦВК 
від 12 квітня 1923 р.) на території Донецької губернії було створено 7 
округів: Бахмутський, Луганський, Маріупольський, Старобільський, Та
ганрозький, Шахтинський, Юзівський [8].

Реформа завершилася ліквідацією губерній у 1925 р. і переходом до 
трьохступеневої системи управління: округ -  район -  сільська одиниця. Її 
загальне значення для Донбасу неоднозначне. З одного боку, результатом 
реформи стало створення адміністративних одиниць, які відповідали вимо
гам економіки, спрощення радянського апарату, наближення його до насе
лення. З іншого -  вона значно ускладнила формування національних райо
нів та сільрад, оскільки призвела до розпорошення національних меншин, 
які до того мешкали компактними групами. Так, німецьке і грецьке насе
лення Донбасу За реформою 1923 р. увійшло до Сталінського і Маріуполь
ського округів. Крім того, безпосереднім наслідком зазначеної реформи 
стали територіальні зміни у складі Донецької губернії. Виправдалися по
боювання декого з українського республіканського керівництва, які ще у 
1922 р. висловилися проти створення економічно цілісних одиниць на тій 
підставі, що це може призвести до перегляду республіканських кордонів, 
визначених за національною ознакою населення.

Посилаючись на неможливість проведення економічного районуван
ня, представники Південно-Східного крайового комітету РКП(б) звернули
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ся в липні 1924 р. до Політбюро ЦК КП(б)У з проханням санкціонувати 
повернення Таганрозького і Шахтинського округів до складу РСФРР. У 
відповідь на це керівництво Донецького губкому КП(б)У висловилося ка
тегорично проти передання зазначених територій і винесло обговорення 
цього питання на збори місцевих партійних організацій, які в свою чергу 
приймали резолюції протесту. З метою створення відповідної суспільної 
думки губком широко використовував пресу [9]. Аргументація української 
сторони щодо недоцільності повернення Шахтинського і Таганрозького 
округів ґрунтувалось на тому, що це загрожувало збереженню економічної 
цілісності Донбасу і не відповідало національним прагненням населення 
прикордонних смуг. За даними перепису 1923 р. українці становили біль
шість населення (77%) Таганрозького округу [10]. Натомість питома вага 
представників цієї національності у складі населення Шахтинського окру
гу дорівнювалася лише 27% [11].

Після тривалих дискусій питання про розгляд територіальних претен
зій російської сторони було передано на обговорення в Політбюро ЦК 
РКП(б). За підсумками роботи спеціальної комісії члени Політбюро 11 ли
пня 1924 р. ухвалили повернення Шахтинського і Таганрозького округів за 
умов скорочення їх території за рахунок тих населених пунктів, де перева
жало українське населення [12]. Остаточне рішення про визначення кордо
нів було прийняте на спільному засіданні Донецького губвиконкому та Пі
вденно-Східного крайового виконкому ЗО вересня 1924 р. Відповідно до 
нього у складі Донецької гу бернії залишались Шарапівський, Ровенецький, 
частина Сорокінського та північно-західна частина Олексіївського районів 
Шахтинського округу, Дмитріївський, Амвросіївський (за винятком Маре- 
мгейської сільради), північно-західна частина Голодаївського та північно- 
західна частина Катерининського районів Таганрозького округу [13]. Від
так, Амвросіївський район та Чистяківський кущ (група шахт) увійшли до 
складу Сталінського (Юзівського) округу, решта -  до Луганського [14].

Повернення колишніх російських територій призвело до скорочення 
кількості населення українського Донбасу на 370 тис. чол. [15], втрати 
промислових і сільськогосподарських районів. Водночас воно актуалізува
ло проблему забезпечення національних прагнень російської людності, що 
залишалась у складі УСРР. І якщо у великих промислових містах Донбасу 
не існувало будь-яких обмежень щодо задоволення культурних та освітніх 
потреб росіян, то на селі, де переважало українське населення, потрібно 
було вжити відповідні заходи. Зазначена проблема була частково вирішена 
під час нової адміністративно-територіальної реформи 1930 р., коли на те
риторії Луганського округу було створено 3 російські національні райони -  
Петровський, Сорокінський, Станично-Луганський [16].

У 1930 р. відбулася докорінна перебудова адміністративного устрою 
України -  перехід до двохступеневої системи управління. З ліквідацією 
округів республіканський центр зв’язувався безпосередньо з районами. На
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території 5 округів Донбасу у липні 1930 р. було створено 17 районів [17], 
з яких 7 були національними (3 російських, 3 грецьких, 1 німецький). Од
нак двохступенева система адміністративно-територіального поділу проіс
нувала нетривалий час. Постановою IV позачергової сесії ВУЦВК 12-го 
скликання від 9 лютого 1932 р. територія УСРР була розподілена на 5 об
ластей, у тому числі Дніпропетровську і Харківську, до складу яких 
увійшла частина сільськогосподарських районів Донбасу. За рештою про
мислових районів деякий час зберігалася умовна назва «Донбас», коли 2 
липня 1932 р. ВУЦВК прийняв постанову «Про утворення Донецької обла
сті в Донбасі»[18]. До її складу увійшли :

«а) 17 адміністративно-територіальних одиниць Донбасу -  Аргемівсь- 
ка, Ворошилівська, Горлівська, Кадієвська, Краматорська, Краснолуцька, 
Луганська, Макіївська, Маріупольська, Риківська, Сталінська міськради, 
Гришинський, Лисичанський, Ровеньківський, Сорокінський, Чистяківсь- 
кий райони;

б) 13 районів Харківської області -  Біловодський, Білолуцький, Верх- 
ньо-Теплянський, Лиманський, Марківський, Міловський, Ново- 
Айдарський, Ново-Псковський, Бубіжанський, Сватівський, Слов’янський, 
Старобільський, Троїцький;

в) 5 районів Дніпропетровської області -  Велико-Янісольський, Вол- 
новаський, Старо-Каранський, Старо-Керменчицький, Старо-Микола
ївський»^].

Таким чином, створена в 1932 р. у складі 12 міських рад та 23 районів 
Донецька область включала територію сучасних Донецької і Луганської 
областей. Адміністративним центром новоегвореної області деякий час за
лишався Артемівськ (колишній Бахмут). Однак через те, що він не мав 
«пролетарського походження» і традиційно вважався містом купців, ремі
сників, кустарів, ЦК ВКП(б) прийняв рішення «Про переведення обласно
го центру Донбасу в Горлівку»[20]. 11 жовтня 1932 р. бюро Донецького 
обкому КП(б)У розглянуло питання «Про будівництво Ново-Горлівки» і 
накреслило низку' завдань з будівництва адміністративних споруд, житло
вого комплексу тощо в Горлівці [21]. Однак заплановані заходи так і не 
були реалізовані. За свідченням тогочасного секретаря Горлівського місь
кому комсомолу Н.Д.Прокущенка, з метою ознайомлення зі станом справ у 
Горлівку восени 1932 р. прибув відповідальний за організацію Донецької 
області член Політбюро ЦК ВКП(б) Л.М.Каганович. Через несприятливі 
погодні умови автомобіль, на якому їхав Каганович, застряв у багнюці біля 
шахти «Кочегарка» і не зміг дістатися до місця зустрічі з міським активом. 
Розгніваний цією обставиною Л.М.Каганович наказав своїм підлеглим по
вернутися до Сталіно. Він наполіг на зміні рішення ЦК ВКП(б) щодо ви
значення обласного центру. Таким чином, від 1932 до 1938 р. обласним 
центром Донецької області було м.Сталіно [22].
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Згідно з наказом Президії Верховної Ради СРСР від 3 червня 1938 ро
ку Донецька область була поділена на Сталінську і Ворошиловградську 
області. До складу першої увійшли міста: Сталіно, Артемівськ, Горлівка, 
Костянтинівка, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Орджонікідзе, 
Слов’янськ, Чистяково та райони -  Авдіївський, Олександрівський, Амв- 
росіївський, Андріївський, В елико-Янисольський, Будьонівський, Волно- 
васький, Володарський, Дзержинський, Добропільський, Красноармійсь- 
кий, Лиманський, Мангуський, Мар’їнський, Ольгинський, Селідівський, 
Сніжнянський, Старо-Бешевський, Старо-Каранський, Старо-Кермен- 
чицький, Тельманівський, Харцизьський. Ворошиловградська область 
складалася з міст: Ворошиловграда, Ворошилівська, Красного Луча, Серга 
та районів -  Біловодського, Білокуракінського, Білолуцького, Боково- 
Антрацшівського, Верхньо-Теплянського, Євсугського, Краснодонського, 
Лисичанського, Лозно-Олександрівського, Марківського, Меловського, 
Містківського, Нижньо-Дуванського, Ново-Айдарського, Ново-Астрахан
ського, Ново-Псковського, Ново-Світловського, Покровського, Ровеньків- 
ського, Рубіжанського, Сватівського, Свердловського, Слов’яно-Сербсь- 
кого, Станично-Луганського, Старобільського, Троїцького та Успенського 
[23]. Таким чином завершилася серія адміністративно-територіальних ре
форм в Донбасі у 1920-30-ті рр.
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Гребеннікова О.В. 
(м. Донецьк)

МІСТА ДОНБАСУ В 20 -Х  РОКАХ XX СТ.

Міста Донбасу, незважаючи на порівняно незначний вік, мають цікаву іс
торію. Одним з важливих її етапів є 20-ті роки, адже в ці часи, по-перше, від
бувалося їх відновлення, по-друге, формувалася зовсім нова система міського 
управління, яка докорінно відрізнялася від тієї, що існувала до 1917 р. До цьо
го треба додати регіональні особливості Донбасу як найважливішого промис
лового району країни, що також відбивалося на міському жилі.

В історичній літературі проблемі розвитку міст України в 20-30-ті ро
ки присвячено грунтовну монографію О.В.Гонтара, видану в 1990 р. Ь ав
тор зосередив увагу на становленні, розвитку та діяльності міських рад. 
Треба також відзначити дисертаційне дослідження Ю.П.Волосника: він 
розглянув діяльність міських рад України щодо здійснення нової економі
чної політики в 1921-1928 рр. [1]. Обидва автори в своїх працях торкають
ся діяльності міських рад в Донбасі. Окремі дані про становище і проблеми 
міст Донбасу містяться також в краєзнавчий літературі, присвяченій історії 
регіону в 20-ті роки.

Отже метою нашого дослідження є короткий аналіз становища міст 
Донбасу в 20-ті роки, в якому ми зосередимось на розгляданні системи мі
ського управління та розвитку комунального господарства міст.

В 1926 р. міське населення складало 33% населення Донбасу (960 тис. 
чол.). Це був найбільш урбанізований регіон України. У Донбасі налічува
лося 8 міст -  Сталіно, Артемівськ, Луганськ, Маріуполь, Старобільськ, 
Слов’янськ, Єнакієве, Дмигрієвськ, 10 селищ міського типу і 147 селищ,
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які дорівнювалися до міських (здебільшого робітничі селища). Переважна 
їх більшість зосереджувалася в промислових округах -  Сталінському, Ар- 
темівському і Луганському. Тут було розташовано 6 з 8 міст, 157 міських 
селищ, в яких мешкало 89% міських жителів. Найбільшим містом Донбасу 
було Сталіно, де мешкало 105 тис. чол. [2].

За Конституцією УСРР 1919 р. і Положенням Всеросійського Центра
льного Виконавчого Комітету, яке набуло чинності в Україні в 1922 р., 
вищим органом влади на території міста була міська рада. Діяти в Донбасі 
міські ради почали відразу ж після виборів 1920 року. Чисельність їх депу
татів відрізнялася по різних містах, в різні роки і залежала від кількості на
селення міста і норм представництва. Так, у 1924 р. Сталінська міська рада 
налічувала 446 чоловік, Артемівська -  132 чоловіка [3].

Міські ради вирішувала усі питання своєї роботи на пленарних засі
даннях депутатів. їх постанови повинні були виконувати повітові (окруж
ні) і волосні (районні) виконкоми. На практиці, однак, більшість питань мі
ського управління виконкоми та їх відділи вирішували обминаючи міськ
ради. Вони не тільки не виконували рішень останніх, а навпаки самі керу
вали міськими радами [4]. Це спричинялося, по-перше, тим, що міські ради 
були надто громіздкими. Голова Сталінської міськради, яка у грудні 1924 
р. налічувала 446 депутатів, визнавав, що така маса людей не спроможна 
оперативно вирішувати назрілі проблеми. Окрім того, міськради очолюва
лися головами повітових (окружних) або волосних (районних) виконкомів, 
а до їх складу включалося чимало відповідальних працівників, які не мали 
часу працювати в них. Міськради, до того ж, не мали ані свого апарату, ані 
власних коштів [5].

Наслідком був здебільшого формальний, урочистий характер пленар
них засідань міських рад, порядки денні яких заздалегідь затверджувалися 
відповідними виконавчими комітетами і парткомами. Так, з 8 пленумів 
Маріупольської міської ради у 1924 р. 2 були урочистими, а 2 не відбулися 
зовсім за неявкою членів [6]. Секції ж, що створювалися у складі міськрад 
по різних напрямках роботи (комунальне господарство, охорона здоров’я, 
соціальне забезпечення, народна освіта та ін.), грали допоміжну роль при 
відповідних відділах виконавчих комітетів. Проаналізовані матеріали за
свідчують більш-менш продуктивну роботу секцій комунального госпо
дарства і освіти, які привертали увагу виконкомів до назрілих проблем мі
ського життя [7].

Такі складності в роботі міських рад Донбасу багато в чому спричи
нялися невдалим законодавством. Перше «Положення про міські і селищні 
ради УСРР» було затверджене ВУЦВК лише у жовтні 1925 р. і від самого 
початку не відповідало новим умовам діяльності міськрад: як і раніше, не 
розрізнялися чітко функції виконавчих комітетів и міськрад, останні не 
мали права розпоряджатися власними коштами, недостатньо було регла
ментовано їх функції. Зберігалася залежність міськрад від виконавчих ко
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мітетів [8]. Тому міські ради в Україні і, зокрема, в Донбасі більше орієн
тувалися на «Положення про міськради», що було в 1925 р. ухвалене 
ВЦИК РРФСР. Відповідно до нього вони створювали власний апарат, до
бивалися виокремлення міського бюджету і управління міським господар
ством. Протягом 1926 р., наприклад, було створено самостійні президії в 
усіх містах Сталінського округу [9].

Всі ці нововведення було враховано в «Положенні про міськради 
УРСР», ухваленому ВУЦВК у жовтні 1927 р., а також у загальносоюзному 
положенні про міські ради, ухваленому в лютому 1928 р. [10].

Найважливішою проблемою, що постала перед містами Донбасу в 20- 
ті роки, було відновлення й забезпечення нормальної діяльності міського 
господарства: житлового фонду, водопроводу, каналізації, електростанцій, 
упорядкування території міст, їх санітарного становища. Цими питаннями 
займалися пленуми, комунальні секції міських рад, вони складали переважну 
частину «міської» роботи виконавчих комітетів (повітових, районних) та 
майже весь обсяг роботи їх відділів комунального господарства. Президія 
Юзівського окружного виконкому, наприклад, у квітні 1923 р. визнала стан 
Юзівки незадовільним і накреслила ряд заходів щодо покращення ситуації, а 
в 1927 р. міськрада Сталіно обговорювала план розвитку міста [11].

У підпорядкуванні відділів комунального господарства Донецької гу
бернії в 1923 р. було 5 міських електростанцій, водопроводи (в 5 містах і 
52 селищах), бані у всіх містах окрім Старобільська і Бахмута, пожежні та 
асенізаційні обози, перукарні, пральні, різноманітні майстерні [12]. Всі во
ни потребували чималих коштів на ремонт, зміну застарілого обладнання і 
побудову нових об’єктів. У Бахмуті, наприклад, щомісячні виграти на їх 
фінансування складали у травні 1922 р. 12 млрд. крб., а прибутки всього 6 
млрд. крб. Дефіцитний баланс діяльності цих підприємств спричинявся та
кож недоліками їх експлуатації: не було чіткого обліку енергії і води, що 
відпускалися споживачам, витрат палива [13]. З кінця 1922 р. містам поча
ли виділятися державні кредити на відбудову комунального господарства, 
що, однак, не покращило становища. В 1924 р. губернія отримала 89,9 тис. 
крб. комунального кредиту, хоча просила 1,3 млн. крб. (200 тис. крб. було 
потрібно лише на відновлення водопроводу в Артемівську) [14].

Така проблема, як упорядкування території населених пунктів, також 
через нестачу коштів і матеріалів вирішувалася повільно. В 1920-1921 рр. 
Взагалі йшлося лише про дрібний ремонт переходів, мостів, дерев’яних 
мостових тощо. Підтримання території міст в чистоті покладалося на влас
ників будівель і керівництво установ. Окрім того, проводилися тижневики 
і місячники, недільники і суботники чистоти [15].

Деякі зрушення у цій справі почалися з другої половини 1922 р., коли 
в Бахмуті було замощено 900 кв. сажнів вулиць, побудовано міст, в Таган
розі відновлено міський сад. В 1923 р. в Донецькій губернії робіт по упо
рядкуванню міст було виконано вже на 293,4 тис. крб. (90% шіану) [16].
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Активно в цьому напрямку діяли секції міськрад. За допомогою комуналь
ної секції Маріупольської міської ради в 1925 р. в заводському селищі було 
встановлено освітлення, влаштовано льохи, посаджено дерева [17].

Одним з головних напрямків у справі відновлення міського господар
ства в Донбасі було вирішення житлової проблеми. Цим займалися житло
ві підвідділи відділів комунального господарства виконкомів та житлові 
секції міських рад. Вони здійснювали облік, націоналізацію, ремонт і по
повнення житлового фонду, надання житла родинам робітників і радянсь
ких службовців, приміщень організаціям і установам, «ущільнення» і висе
лення з міст і заводських селищ «нетрудового елементу», облік і розподі
лення за ордерами меблів та іншого конфіскованого майна [18].

В літературі наводяться дані про те, що в 1920 р. в Донбасі було наці
оналізовано 5649 будинків, в які були переселені робітники, відремонтова
но 4600 квартир. Проте, як звітував у квітні 1921 р. губернський відділ ко
мунального господарства, таке переселення відбувалося, здебільшого, у 
великих містах, які менше підлягали житловій кризі -  Маріуполі, Бахмуті 
та ін. [19]. Взагалі, суцільна націоналізація житла себе не виправдала: у мі
сцевої влади не було коштів на утримання і ремонт житлового фонду. То
му, вже з листопада 1921 р. починається денаціоналізація, в ході якої від
діли комунального господарства навмисне занижували норми оцінки буді
вель, щоб їх позбавитися. Тому, в Бахмуті, наприклад, з 2775 будівель було 
денаціоналізовано 1912 -  68,9% замість запланованих 50% [20].

В цілому житлова проблема в Донбасі вирішувалася повільно: кому
нальний націоналізований житловий фонд був у занедбаному стані, держа
вних грошей на його ремонт, тим більше, на нове будівництво не виділяло
ся, місцевих -  не вистачало. В деяких селищах в одній кімнаті проживало 
по 15 чоловік [21]. Тому не дивно, що кампанії по «ущільненню» проводи
лися і в 1920, і в 1925, і в 1929 рр. Житлова площа в робітничих селищах 
Донбасу надавалася лише шахтарям і металургам на період їх праці на від
повідному підприємстві. Всі інші виселялися у двотижневий термін без 
надання житла. В 1925 р. внаслідок «ущільнення» приватних і націоналізо
ваних будівель в Сталіно було вивільнено 7 тис. кв. сажнів житлової пло
щі, за рахунок якої 75% робітників Сталінського металургійного заводу 
було забезпечено житлом. У 1927-1929 рр. Артемівська міськрада також 
здійснювала «ущільнення»: з державних будинків було виселено «нетру
довий елемент» та колишніх господарів [22]. Таким чином, забезпечення 
робітників житлом відбувалося здебільшого через використання старого 
житлового фонду.

Державні кошти для побудови житла в Донбасі, головним чином для 
робітників, почали виділятися лише в 1923 р., місцеві -  з 1924/25 бюджет
ного року [23]. Проте, житлова проблема не тільки в Донбасі, а і в СРСР в 
цілому в 20-ті роки стояла дуже гостро. У червні 1926 р. навіть було ухва
лено спеціальну постанову ЦК і ЦКК ВКП(б) про житлове будівництво, а
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наприкінці 1928 р. з’явився новий житловий закон, який створював сприя
тливі умови для житлового будівництва в промислових містах. Оскільки 
Донбас був одним з центральних промислових регіонів країни, розвитку 
житлового будівництва тут сприяв також загальний зріст державних асиг
нувань на розвиток промисловості. Внаслідок цього в 1929 р. витрати на 
будівництво житла в Донбасі склали 27,3 млн. крб. , а в 1931 р. -  150 млн. 
крб. (50% республіканських) [24].

Міська влада разом з відділами комунального господарства виконко
мів також відала експлуатацією житла: створювалися квартирні комітети, 
призначалися ціни на житло і комунальні послуги, ремонтувалися кварти
ри. Плата за житло різних верств населення значно відрізнялася: робітники 
і службовці в 1923 р., в залежності від заробітної плати, за квадратний са
жень сплачували в місяць від 10 коп. до 1 крб. 20 коп., «нетрудовий еле
мент» -в ід  3 до 10 крб. [25].

В перші роки проводилися також облік і конфіскація меблів у «бур
жуазії» і «нетрудового елементу» та розподілення їх між установами, 
сім’ями робітників і службовців. Так, у листопаді 1920 р. сесія губернсько
го виконавчого комітету затвердила кількість столів, стільців, ліжок, ки
лимів тощо для службовців, робітників і «нетрудового елементу» [26].

Таким чином, у розвитку міст Донбасу в 20-ті роки можна відзначити де
кілька важливих процесів: становлення нової системи управління містами, 
складний процес відновлення міського господарства, зокрема вирішення жит
лової проблеми. Успішність їх здебільшого залежала від політики держави, 
однак впливали на ці процеси і особливості Донбасу як промислового регіону, 
в якому доля міського населення була найвищою в Україні.
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Гогохія Н., Климов А. 
(м. Луганськ)

ОСОБЛИВОСТІ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
У ДОНБАСІ В 30-ті РР. XX ст.

У допромислову добу українські міста у своїй більшості були невели
кими торгівельними й адміністративними осередками для найближчих по
селень. їх більш активний розвиток спостерігається наприкінці XIX ст. у 
зв’язку з пореформеним підйомом промисловості і торгівлі. У першій по
ловині XX ст. в урбанізаційних процесах відбулися рішучі зміни, особливо 
у 30-ті роки, коли здійснювалася соціалістична індустріалізація.

Донбасу в радянській державі відводилося провідне місце в економіч
них і соціально-культурних перетвореннях. Індустріалізація цього краю 
вважалась компартійним керівництвом першочерговою справою [1, 53]. 
Протягом 20-30-х рр. в регіоні біля реконструйованих старих і новостворе- 
них підприємств виникли робітничі поселення, які згодом стали великими 
індустріальними центрами. На початку XX ст. на території сучасної Доне
цької області знаходилось лише 4 міста. Протягом 20-30-х рр. на карті 
краю з’явились ще 12 -  Дебальцеве, Краматорськ, Костянтинівка, Макіївка 
та ін. Згідно з переписом 1939 р. населення області зросло у 2 рази проти 
1926 р., три чверті його мешкало в містах [2, 52]. Щорічні темпи приросту мі
ського населення в промисловому Донбасі були, особливо в 1927-1931 рр., у
2.4 разу вищими, ніж загалом по Україні (відповідно 12,2% та 5%) [3,49].

Водночас відбувається процес значного укрупнення самих міст за чи
сельністю їх жителів. Станом на 1939 р. у порівнянні з серединою 20-х рр. 
населення Краматорська зросло в 7,5 разу, Макіївки -  у 5 разів, Сталіна 
(Донецька), Жданова (Маріуполя), Горлівки -  у 4 рази, Костянтинівки -  у
3.5 разу, Єнакієва -  у 2,5 разу, Ворошиловграда (Луганська) -  у 2 рази [2, 
260, 352, 401; 4, 109].

Змінювалась не тільки кількість міст і міського населення, а і його со
ціальна структура. Безперечно, індустріалізація республіки вела до збіль
шення чисельності робітників у народному господарстві. Протягом 1926- 
1936 рр. їх кількість зросла в 3,3 разу [5, 249] (по Радянському Союзу -  2,6 
разу [6, 22, 81]). Головним джерелом поповнення робочого класу була міг
рація із села. У 1926-1929 рр. селяни складали 45% поповнення робітни
чих кадрів республіки [5, 244], у Донбасі цей процес був ще рельєфнішим. 
Серед шахтарів і металургів, які влаштувались на підприємства у 1928 р., 
селяни складали відповідно 70,5% і 57%, у 1930-1932 рр. -  80% поповнен
ня шахтарів [5, 245-246].

У 30-ті рр. селяни залучались до промисловості більше за оргнабора- 
ми -  договорами із колгоспами, які часто були для них єдиним шансом
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врятуватися від репресій та нагодувати сім’ю. У 1933-1940 рр. оргнабір 
робочої сили в Україні склав понад 3,9 млн. осіб [7,45]. Досить поширеним 
було також відхідництво, сезонна робота. [8].

У 1932 р. було введено єдину паспортну систему з обов’язковою про
пискою паспорта, як тоді зазначалося, для «...кращого обліку населення 
міст, робітничих поселень і новобудов,... а також з метою чистки цих на
селених міст від куркульських, ...та ін. антисоціальних елементів...» [9, 
82]. Однак міграція селян у місто не припинилась, адже, за постановою 
РНК СРСР № 861 від 28.04.33 р., органи міліції райцентрів були зо
бов’язані видавати паспорти завербованим за оргнабором без перешкод 
[10]. Та й навіть ті селяни, що виїжджали самовільно, могли розраховувати 
на отримання роботи в містах, оскільки «... більшість з них була згодна ви
конувати важку і небезпечну роботу навіть під землею, і керівництво но
вих підприємств, шахт, які потребували великої кількості робітників, часто 
приймало людей без документів» [11, 187]. До того ж так званих куркулів 
або розкуркулених селян брали з більшою охотою, бо всім було відомо, що 
вони старанні, сумлінні робітники [11,188].

Структурних змін зазнали не тільки робітники, а й інтелігенція, яка 
визначала рівень інтелектуального й культурного життя міста. Влада вда
лася до формування нової, робітничо-селянської інтелігенції, водночас ви
нищуючи стару і частину нової інтелігенції, нездатної на конформізм. Ба
гато хто з кваліфікованих викладачів протягом 20-х рр. пішов з вищих на
вчальних закладів Донбасу. У 30-ті рр. питома вага «старої професури» ще 
більше зменшилася [12, 114]. Характерний для цих років процес швидкого 
кількісного зростання інтелігенції супроводжувався різким зниженням її 
культурного та інтелектуального потенціалу. Переважна частина інтеліге
нції, перш за все нової, інтегрувалася в тоталітарну систему і духовно її 
обслуговувала, значна частина зазнавала політичного терору, фізичних і 
моральних репресій, а певна частина інтелігенції брала активну участь у 
формуванні її ідеології.

Відбулася зміна культурних орієнтирів. Форсована урбанізація при
зводила до знищення старих традицій, устоїв темпами, які випереджали 
створення нових форм і стилю життя. Вакуум заповнювався впливами 
сільської культури, яка за своїм рівнем на той час була нижчою від культу
ри міста, що мало негативні наслідки. І хоча партійні функціонери підкре
слювали, що «...не селяни «посадять міста на волів», а навпаки, городяни 
прищеплять селянству норми пролетарської культури» [13, 20], результа
том було падіння рівня культури у промислових містах Донбасу взагалі. 
Колишні селяни поступово сприйняли стандарти міської культури, побуту, 
але засвоєння нових для них звичок і потреб зайняло досить тривалий час.

Сталася певна маргіналізація суспільства, важливе місце в цьому по
сіла боротьба з релігією, яка велася за допомогою великої кількості ство
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рених різноманітних громадських організацій, найбільш активною й послі
довною з яких були «Войовничі безвірники». Вибухали в повітря церкви й 
собори, знищувалась релігійна література, репресувались священнослужи
телі -  усе це справляло приголомшливе враження на масову свідомість, і 
зайвий раз доводило, що правий той, у кого сила, і що «усе дозволено». 
Система неухильно формувала єдиний тип духовності, насаджуючи єдину 
комуністичну ідеологію.

Уніфікації способу життя й розповсюдженню єдиної культури не за
вадила навіть етнічна строкатість Донбасу, де разом з українцями працю
вали росіяни, молдавани, євреї, німці, поляки, татари тощо. Серед міської 
людності краю на початку 30-х рр. українців була лише третина [14, 167]. 
Перехід до урбаністичного-індустріального способу життя, за І.Лисяком- 
Рудницьким, призводить серед усіх народів до нівеляції побуту, до зати
рання поодиноких рис етнічної окремішності» [15, 313]. Така нівеляція в 
містах Донбасу була сприятливою для радянської влади. Хоча українізація 
та переїзд великої кількості українських селян до міст дещо збільшили від
соток українців у містах, та держава активно сприяла міграції в Донбас 
представників інших національностей, перш за все росіян. Тільки у другій 
половині 1931 р. на шахти прибуло понад 22 тис. завербованих з Росії [5, 
247]. Узагалі за планами оргнабору в 30-ті роки з РРФСР робітники заво
зились саме в Донбас і на підприємства Харкова [16], російськомовне на
селення в містах продовжувало домінувати.

Серед рис, притаманних урбанізації Донбасу, слід відмітити те, що 
молоді індустріальні центри швидко ставали опорою нової влади. Цей фе
номен мав кілька причин. Міста були більш відкритими структурами, ніж 
села, більш чутливими до змін Плідним ґрунтом для соціальних експери
ментів влади була їх етнічна та соціальна неоднорідність, відсутність уста
лених традицій. У містах поступово формувалась система всебічного 
впливу на особистість, особливо через освіту, що виконувала одночасно 
два завдання: вирішувала проблему нестачі кадрів, готуючи фахівців для 
народного господарства з великої кількості напівписьменного населення, 
та ідеологізувала молодь у потрібному державі дусі. Не можна не помітити 
позитивних зрушень у галузі освіти 30-х рр. -  перехід до загального 
обов’язкового навчання, збільшення кількості шкіл, майже повне подолан
ня неписьменності (у 1937 р. неписьменних робітників у вугільній промис
ловості залишилось лише 4% [5,263]), добре налагоджену виховну піонер
ську та комсомольську роботу в школах. Але разом із цим відбувалось зна
чне посилення класового характеру виховного й навчального процесу. Ва
жливим рушієм нової культури та комуністичної ідеології в народні маси 
була радянська преса, перед якою партія визначила чіткі ідеологічні за
вдання [17]. Українська радянська преса поширювала ініціативу передови
ків соцзмагання й ударників праці, розгортала показ трудового героїзму, а
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з середини 30-х рр. активно висвітлювала питання партійного життя та ви
кривала класових ворогів [18, 208; 19, 174].

Газети «Социалистический Донбасе», «Колгоспник Донеччини», «Во- 
рошиловградская правда», «Комсомолец Донбасса», «Пионер Донбасса», 
усі районні й міські газети послідовно виконували агітаційно- 
пропагандистську функцію.

Не менш впливовим у формуванні в містах ідеологічно слухняних 
«гвинтиків» радянського суспільства було мистецтво. Цінність поезії, жи
вопису, кіно, театру вимірювалась тільки тим, наскільки корисними для 
комуністичної справи вважала їх влада. У 30-х рр. в Сталіному, Воропш- 
ловграді діяли професійні театри, метою яких було створення вистав, «зро
зумілих широким масам трудівників» [20, 64]. На перший план висувався 
образ сучасника -  ідейно переконаного борця за соціалізм. Інтенсивну ро
боту з такого «культурного обслуговування» підприємств і шахт Донбасу 
вели також театри Харкова, Києва, Одеси, Запоріжжя, Дніпропетровська 
[20, 21; 21, 181]. Отже, діячі театрального мистецтва теж виконували за
вдання партії «дієво допомагати робочому класові у вирішенні його госпо
дарчих планів», і державі -  у вихованні нової людини.

Складовою урбанізації були зміни в побутовій сфері життя городян, 
що мало велике значення у формуванні нового способу життя, нового пси
хологічного складу суспільства. Поряд з високими цінами та низькими за
робітками, слабким соціальним і медичним забезпеченням [2, 54-65], гост
ро стояло житлове питання, адже житлове будівництво не встигало за тем
пами урбанізації. Одразу після того, як було затверджено курс на здійс
нення індустріалізації за будь-яку ціну, ІСталін на XVI з’їзді ВКП(б) про
голосив, що житлова проблема є одним з другорядних питань [23, 2]. Тоді 
на кожного з українських жителів у середньому приходилось 5,3 кв. м, а в 
Донбасі -  3,8 кв. м житлової площі [24, 231]. Житлова тіснота стала в 30-х 
рр. характерною особливістю міського побуту. Робітники із сім’ями жили 
в напівземлянках, підвалах, бараках. У Сталіному, Ворошиловграді, Кадії
вці, Макіївці, Алчевську (Комунарську), Краматорську та інших містах пе
реважним типом житла в державних будинках стає комунальна квартира, 
заселена кількома сім’ями. Городяни були змушені жити в умовах, що не 
передбачали нормального існування, відпочинку після важкого робочого 
дня. Не мала нормального житла й значна частина інтелігенції. Хоча за до
помогою створеного при РНК УРСР Всеукраїнського комітету сприяння 
вченим держава й намагалася поліпшити умови життя деяким категоріям 
робітників розумової праці, та всі ці заходи швидко перетворились на бю
рократичні, а в певних випадках влада за житло примушувала працювати 
на себе. Побутові проблеми негативно відбивались на моральній атмосфері 
суспільства. Черги, тіснота, відчуття того, що всі необхідні речі треба «до
ставати», докладаючи чималих зусиль, -  усе це породжувало нервове на
пруження, немотивовану злобу, заздрість. У певній мірі ці проблеми були
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однією з причин зростання пияцтва, якому держава не протистояла, маючи 
колосальні прибутки від монопольного продажу в містах спиртогорілчаних 
виробів [24].

Таким чином, радянська система була тим середовищем, у якому від
булись головні стадії урбанізації краю. Безпосереднє втручання держави в 
життя міст за рахунок адміністративних і політичних міських структур, 
впливало на міський розвиток, формувало структуру міських поселень, їх
ні функції, обличчя та спосіб життя городян. Соціалістична індустріаліза
ція як процес соціально-економічний та урбанізація як комплексний, соці
ально-демографічний, виявилися нерозривними. Хоча урбанізація була за
гальним явищем для всіх соціально-економічних систем XX ст., але в ра
дянському суспільстві вона мала свій зміст і державний рушійний меха
нізм. Урбанізація Донбасу була форсована і вже тому специфічна. Але 
справжня специфіка цього процесу полягає в тому, що у 30-х рр. було змі
нено деякі сутнісні риси такої складної багаторівневої системи як місто, 
порушено природний процес її розвитку. Певна штучність урбанізації за 
директивними планами призвела до трансформації міста, як системи, що 
саморозвивається, у своєрідний додаток до промислових підприємств, на
селення якого не мало нормальних умов для пристойного життя.
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Данилін ОМ. 
(м. Донецьк)

ДО ПИТАННЯ ПРО УРБАНІЗАЦІЙНО-МОДЕРНІЗАЦІЙНІ 
ПРОЦЕСИ В ДОНБАСІ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ: 

ШАХТАРІ В УРБАНІСТИЧНІЙ СХЕМІ РЕГІОНУ

У повоєнні роки радянське суспільство, внаслідок прогресуючого ін
дустріального розвитку, все більше набувало риси суспільства міського. 
Критерії радянської урбанізації, що мала форсований характер, давно сфо
рмульовані та вже устоялися, тому не потребують додаткового розгляду 
[1]. Зупинимося лише на одному з них, який стане вихідним положенням 
подальшого аналізу.

У П пол. 40-60 рр. більшість міського населення СРСР, як і раніше, 
складали городяни у першому поколінні -  вихідці з села, наполовину або 
на чверть селяни. «Новим» городянам, не дивлячись на те, що вони майже 
розчинили у собі городян «справжніх», маргіналізувавши міське середо
вище, у містах із відносно давніми та стійкими урбаністичними традиціями 
остаточно видозмінити картину' міського життя не вдалося. Але в містах, 
які виникали практично на порожньому місці, внаслідок процесу індустрі
алізації, панування деформованого, «напівміського» образу життя було 
майже цілковитим. Більшість міст Донецького регіону -  найгиповіший 
приклад подібного явища.

Процес урбанізації в Донбасі, як і в СРСР в цілому, внаслідок своєї 
Форсованості та штучності був досить поверховим, стихійним. Урбаніза-

Що стала наслідком «наздоганяючої» та примусової модернізації, яка в 
свою чергу виходила не з органічного розвитку суспільства, а з нав’язаної
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правлячим режимом моделі, набула специфічних рис, які не дозволяють 
класифікувати радянський «урбаністичний перехід» за допомогою класич
них критеріїв. Зокрема, це стосується процесу виникнення міст та їхнього 
функціонального призначення. В умовах радянської моделі модернізації 
місто, замість того, щоб бути формою природної концентрації різноманіт
ної діяльності, організмом, що саморегулюється, самоорганізується та са
мостійно розвивається, перетворювалося, за висловом О.С.Синявського, на 
«поселенський додаток» до форсованої індустріалізації [2]. Концентрація 
населення навколо підприємств, як і в дореволюційні часи, частіше за усе 
не супроводжувалася формуванням відповідної міської інфраструктури, не 
призводила до виникнення якісно нових, повноцінних урбаністичних від
носин. Для глибинної характеристики міста таких формальних критеріїв, 
як подолання певного «порогу» населення та наявність промислового ви
робництва, замало. А саме таким чином колишні шахтарські селища, або ж 
їх сукупність, отримували статус міста -  Красноармійськ, Чистяково, Сні
жне, Краснодон (передвоєнні роки), Шахтарськ (1953), Добропілля 
(1953 р.), Вуглегірськ (до 1958 р. -  Хацапетовка), Білицьке (1966 р.), Біло- 
зерське (1966 р.) та ін. [3]. У досліджуваний період визначення населення 
подібних міст у якості міського в багатьох випадках виправдовувало себе 
лише у статистичній звітності.

Дуже характерним є також процес розростання таких великих міст як 
Донецьк, Макіївка, Горлівка, які поглинали робітничі селища, не змінюю
чи життя їх мешканців, прив’язаних до «шахти-годувальниці». Статус «мі
ських» жителі цих населених пунктів автоматично отримували завдяки 
своїй адміністративній приналежності до міськради [4], продовжуючи при 
цьому виїжджати до «міста» (помітимо, до «міста», а не до «центру»), ко
ристуючись досить ненадійним автобусним сполученням. Фактично вони 
були відрізані від інфраструктури великого міста і не в значній мірі відчу
вали на собі зміни, які накладає міське життя. А типова «інфраструктура» 
шахтарських околиць зазвичай була такою: шахта, клуб, який замість того, 
щоб бути «осередком культури», ставав у очах населення ознакою провін
ційності, школа -  восьмирічка, (не завжди) лікарня та дитячий заклад і од
ноповерховий магазин із пивним ларьком поблизу. Контраст із «містом» 
посилювався й житловими умовами. В подібних селищах переважала інди
відуальна забудова, що в умовах радянської дійсності означало мінімум 
зручностей. Значною була також питома вага «пристосованих» для меш
кання будівель. Незважаючи на житлове будівництво, що у значних масш
табах розгорнулося з кінця 50-х років, тривалий час для жителів багатьох 
шахтарських «шанхаїв»1 квартира з холодною та гарячою водою (замість 
однієї колонки на всю вулицю), туалетом не знадвору та центральним опа

1 Цей іронічний термін доволі часто вживається серед населення, й не є плодом фантазії 
автора. -  О.Д.
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ленням залишалася нездійсненою мрією. Парадоксально, але саме мешка
нці подібних «фавел» за рівнем оплати праці знаходилися на першому міс
ті серед промислових робітників регіону і всього населення загалом.

Цілком зрозуміло, що не можна відкидати факту зростання благоуст
рою багатьох шахтарських міст та селищ, хоча поняття «благоустрій» не 
завжди змикається на кількості висаджених дерев, метражі асфальтованих 
доріг та побілених бордюр. Не дивно, що у таких містах, як Красноар- 
мійськ, Сніжне, Торез, Дзержинськ, внаслідок однобокості промислової 
інфраструктури та нерозвиненості інфраструктури соціальної, вже у другій 
половині 60-х років спостерігався відтік населення і, як наслідок, значне 
зменшення його приросту [5]. Сама інвестиційна політика держави не 
сприяла розвиткові малих шахтарських міст. Наприклад, із коштів, що бу
ли виділені на розвиток 19 міст обласного підпорядкування Донецької об
ласті у 1966 р. (більш ніж 972 млн. крб.), на чотири найбільших міста -  
Донецьк, Жданов, Горлівку, прийшлося 56,2% від загальної суми, тоді як 
на Дзержинськ -  1,7%, Сніжне -  2,0%, Шахтарськ -  2,2%, Селідово -  2,4% 
[6]. Складається враження, що подібні диспропорції у фінансуванні розви
тку міст регіону ще тоді обумовили сьогоднішнє жахливе становище малих 
шахтарських міст. Основа поступового згасання ніби закладалася ще на 
початку існування багатьох з них.

Але повернемося до початкового положення нашого аналізу. Отже, 
внаслідок недорозвиненості урбанізації та відносної молодості міст регіо
ну, у досліджуваний період практично все міське населення Донбасу, що у 
більшій своїй масі складалося з індустріальних робітників, мало риси мар- 
гінальності. Міські жителі в першому поколінні так остаточно й не порва
ли зі своїм сільським минулим, але в умовах «барачних» реалій промисло
вих міст вони більше не відтворювали автентичних господарських та побу
тових традицій сільського життя. До кінця не звикнувши до нового середо
вища, «нові» городяни виробили чудернацький симбіоз міської та сільської 
традицій, своєрідний продукт виживання та адаптації -  феномен, який де
які дослідники іменують «напівміською культурою» [7]. Саме це явище 
продовжувало відтворюватися наступними поколіннями, дещо викривив
ши картин>г міського життя в її чистому вигляді.

При цьому, в специфічних умовах урбаністичної схеми Донбасу, 
окремі професійні групи індустріальних робітників різною мірою інтегру
валися в міське життя. Це зумовлювалося, серед інших факторів, розмі
щенням промислових закладів. Так, підприємства чорної металургії та ма
шинобудування здебільшого концентрувалися у великих містах, причому 
Дуже часто -  в історичному центрі або в безпосередній близькості від ньо
го (ДМ3 у Донецьку, завод ім. Кирова у Макіївці, Ждановський завод 
«Азовсталь», Луганський завод парововозобудування тощо). Десятки ти
сяч робітників, зайнятих на цих промислових гігантах, мешкали, таким чи
ном, безпосередньо у містах, до того ж у найбільших, що робило їх досту
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пними урбаністичним впливам. Розселення робітників вугільної промисло
вості уявляло собою дещо іншу' картину. Шахти частіше за все розміщува
лися або на околицях великих індустріальних центрів, або взагалі в межах 
сільської місцевості. Скрізь в регіоні були розкидані селища міського типу, 
існування яких цілком залежало від одного або деяких вугільних підпри
ємств1 -  Новодонецьке (35 км на північ від Добропілля), Карло-Марксово 
(13 км від Єнакиєва), Кировське (18 км від Харцизьку), Стожковське (13 
км на північ від Шахтарська) та ін. [8]. Досить значна відстань від вказаних 
міст зумовлювала певну ізоляцію цих селищ від міського життя, хоча ад
міністративно вони підпорядковувалися міськрадам2. Як ми вже згадували, 
багато таких селищ або їх груп на той час перетворилися у невеличкі мо- 
ногалузеві міста -  центри вугільної промисловості з однобоко розвинутою 
інфраструктурою. У будь-якому випадку переважна маса шахтарів Донба
су мешкала на периферії великих міських агломерацій або взагалі поза їх 
межами, що значною мірою зумовлювало їх певну ізольованість від впливу 
урбаністичних процесів. Не слід також забувати про специфіку «маятнико
вих міграцій», коли шахта, розміщена в межах міста, ставала місцем робо
ти для жителів розташованих поблизу суто сільських населених пунктів. 
Для них зайнятість на шахті взагалі не була критерієм приналежності до 
міського населення.

Подібне існування на периферії міського життя, в умовах «недорозвине
ного» міського середовища й обумовило той факт, що шахтарі -  найчислен- 
ніший загін промислових робітників, який скрізь репрезентував найбільш ур- 
банізований регіон України, більшою мірою, ніж робітники інших промисло
вих галузей Донбасу, характеризувалися проміжним, «напівміським» та бага
то в чому архаїчним образом життя, були найбільш «форштадською» части
ною міського населення регіону' (нім. die Vorstadt -  пригород, передмістя). Й 
умови у середовищі переважного проживання робітників вугільної промис
ловості сприяли закріпленню та відтворенню такого становища.

Як відомо, одним з наслідків урбанізації є зростання соціальної актив
ності жінок, що зумовлено зростанням їхньої залученості до суспільного 
виробництва. Дані бюджетних обслідувань, що проводилися у 50-60 рр., 
свідчать, що у шахтарських сім’ях питома вага непрацюючих членів роди
ни була найбільшою, тобто жінки шахтарів частіше, ніж жінки металургів, 
машинобудівників, робітників хімічної промисловості, сиділи вдома та за

1 Селища міського типу ні в якому разі не можуть служити ілюстрацією незакінченого характеру урбані
зації. Навпаки, подібний тип населеного пункту свідчить, як далеко заходить процес урбанізації, видо
змінюючи сільське поселення, надаючи йому певні риси міського. У даному випадку мається на увазі не 
відсутність будь -  яких урбаністичних впливів, а периферійний характер міського образу життя у цих 
населених пунктах -  ідеальному середовищі для розвитку «напівміських» проявів. -  О.Д.
2 Про те, як далеко іноді заходила ізольованість деяких таких селищ, можна судити, зокрема, за наступ
ним прикладом. В одному з архівних документів, датованому 1967 р., міститься прохання про радіофіка
цію шахтарського селища Новодонецьке (Держархів Дон. обл. Ф.326.-П- Оп15.- Спр.647,- Арк.16). Про
сто справжнісінька «мала земля»! .- О.Д
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ймалися господарством [9]. У районах переважання вугільної промислово
сті питома вага жінок, зайнятих у домашньому та особистому підсобному 
господарстві, була найвищою в регіоні [10]. Подібна прив’язаність до до
машнього господарства -  часто вимушена, часто -  добровільна (досить ви
сока зарплата голови сім’ї та інших представників її чоловічої половини 
іноді вдовольняла жінок та заохочувала їх до концентрації суто на домаш
ній роботі), сприяла закріпленню традиційного стереотипу ролі жінки в 
сім’ї, консервації архаїчних для урбанізованого середовища уявлень щодо 
соціальних аспектів взаємовідносин між статями.

Периферійність мешкання шахтарів також значною мірою сприяла 
зберіганню прив’язаності до землі. Для шахтарських сімей розвиток осо
бистих підсобних господарств був дуже характерним [11]. Це зумовлюва
лося не тільки й не стільки потребою у додатковій кількості продуктів хар
чування, скільки самим середовищем, що схиляло до цього. Для вихідців із 
села утримання незначних за своїми масштабами особистих підсобних го
сподарств давало не тільки практичну користь у формі додаткових продук
тів для домашнього харчування. Слід звернути увагу на психологічні пере
думови стійкості цього явища. В утриманні особистих підсобних госпо
дарств ми схильні також вбачати своєрідну форму вдоволення психологіч
но іманентної колишньому селянину потреби хоч-би у частковому повер
ненні до традиції. Причому тут, на околицях міст та у селищах міського 
типу утримання особистих домашніх господарств було органічною части
ною повсякденного життя й не мало нічого спільного із «буколічною нос
тальгією» мешканців міст, що на вихідних виїжджали на свої дачі або ж до 
родичів у селі. Умови середовища проживання, разом із зростаючою нена
дійністю державної торгівлі, сприяли закріпленню цієї традиції, яка стала 
ще одним проявом «напівміського» елементу в урбаністичному середови
щі регіону.

Консервації архаїчних рис у шахтарському середовищі також сприяли 
характер та зміст шахтарської праці. Якщо за критерій кваліфікації брати 
не важкість праці, а ступінь її механізації, складність та різноманітність 
виробничих операцій, то прошарок висококваліфікованих та кваліфікова
них робітників у вугільній промисловості був відносно незначним -  мен
шим, ніж у інших галузях промисловості [12]. У вугільній промисловості 
переважала важка ручна праця, яка часто не потребувала спеціальної осві
ти. Багато з колишніх сільських мешканців фактично перемінили один різ
новид важкої фізичної праці -  селянську, на інший. Внаслідок буксування 
технічних інновацій у вугільній галузі та переважання примітивних техно
логій та виробничих операцій, вимоги технічного прогресу для більшості 
шахтарів не стали нагальними. Відсутність необхідності модернізації знань 
та вмінь, відповідно, стримувала «модернізацію» ментальних засад особи
стості, що, в свою чергу, перешкоджало інтеграції до повноцінного урбані
стичного середовища.
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Таким чином, форсований, половинчатий характер урбанізаційних 
процесів у Донбасі створював передумови для закріплення елементів сіль
ської традиції у міському середовищі, що було одним з проявів більш ши
ршого явища, яке отримало назву «напівміської культури». Причому шах
тарі, внаслідок особливостей їхнього середовища проживання, його пери- 
ферійності -  як географічної, так і культурної, більшою мірою, ніж інші 
групи міського населення Донбасу, відобразили окремі елементи «напівмі- 
ського» образу життя. В значній мірі цьому сприяли також характер та 
зміст шахтарської праці.

Але наявність певних проявів половинчатості урбанізаційних процесів 
не дає підстав для спростування об’єктивного факту модернізації радянсь
кого суспільства. Риси перехідності не є аномальними, вони -  неминучі. 
Але при розгляді радянської моделі «урбанізаційного стрибка», вони зда
ються реліктами саме внаслідок штучного прискорення темпів урбанізації, 
порушення взаємозумовленості певних її стадій, синхронного протікання 
послідовних за своєю суттю процесів. Це й дало ефект контрасту': з одного 
боку, в наявності майже всі базові критерії міського характеру радянського 
суспільства, а з іншого -  стійки прояви доіндустріального елементу в місь
кому середовищі. Втім міське життя невпинно ускладнювалося, що неми
нуче відбивалося на образі життя, діяльності та світогляді населення, якіс
но їх змінюючи.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ШАХТАРСЬКИХ МІСТ ДОНБАСУ

Питання про проблеми та пріоритети розвитку шахтарських міст пе
ребуває в центрі уваги багатьох економістів, підприємців, державних слу
жбовців, політичних діячів та партій, адже саме міста відіграють провідну 
роль у суспільному, економічному, політичному житті. В них проживає 
понад 68% населення України. Серед українських міст за особливостями 
промислової структури та специфікою протікання урбанізаційних процесів 
в окрему групу можна виділити шахтарські міста. Окремим проблемам їх 
розвитку присвячені роботи економістів В.В.Фінагіна, Л.М.Брайніна, 
В.Беро, В.Савенко, Ю.Бурих та інших [1]. Метою ж цієї статті є в історич
ному розрізі показати основні тенденції розвитку шахтарських міст в 
останнє десятиріччя XX століття і виявити витоки найбільш нагальних 
проблем шахтарських міст.

На початку 1990-х рр. в Україні майже 2 млн. осіб шахтарського насе
лення проживало в шахтарських містах і поселеннях, майже 90% з них -  в 
Донбасі.(58,6% в Донецькій області і 31% в Луганській) [2]. Основним міс- 
гостворюючим чинником для цих міст були шахти та інші підприємства 
вУпльної промисловості, щільний взаємозв’язок з якими і зумовлював такі
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особливості їх розвитку, як виробнича монофункціональність (трудова дія
льність населення прямо чи опосередковано пов’язана з однією -  вугіль
ною -  галуззю промисловості), переважний попит на робітників-чоловіків і 
проблема жіночої зайнятості, відомча приналежність частини житла, за
кладів торгівлі, побутового та культурного обслуговування. Протягом ро
ків закріпилося потворне поєднання індустріальної перенасиченості з не
дорозвиненою міською інфраструктурою та незадовільним станом соціа
льної сфери. Проте, попри всі недоліки, вугільна галузь в значній мірі 
утримувала соціальну сферу шахтарських міст, і тому з вичерпанням запа
сів вугілля та необхідністю ліквідації вугільних шахт перед шахтарськими 
містами постає цілий комплекс проблем. Гострота цих проблем прямо 
пропорційна розгалуженості промисловості міст.

За долею зайнятих у вугільній промисловості міста поділяють на чо
тири групи.

1. Міста, де у вугільній промисловості зайнято більше 50% від загаль
ної кількості зайнятих у народногосподарчому комплексі: Вугледар, Кі- 
ровське, Димитрів, Жданівка, Українськ, Горняк, Новогродівка, Артемове, 
Белицьке, Білозірське, Родинське, Суходольськ, Молодогвардійск, Черво- 
нопартизанськ.

2. Міста, де у вугільній промисловості зайнято не менше 50% від зага
льної кількості зайнятих у промисловості: Макіївка, Шахтарськ, Торез, 
Сніжне, Селідове, Дзержинськ, Єнакієве, Добропілля, Первомайськ, Рове- 
ньки, Кіровськ, Брянка, Свердловськ, Новомиргород, Першотравенськ, Те- 
рновка, Червоноград, Ватутіне.

3. Міста, де вугільна промисловість представлена нарівні з іншими га
лузями: Донецьк, Горлівка, Червоний Луч, Харцизьк, Червоноармійськ, 
Стаханів, Антрацит, Лисичанськ.

4. Міста, де вугільна промисловість представлена незначним відсот
ком: Луганськ, Краснодон [3].

Міста, що належать до першої та другої груп, -  в основному середні (з 
населенням від 50 до 150 тис. чол.) і малі (з населенням менше 50 тис. 
чол.). Але якщо в середніх містах наявні й інші галузі промисловості (лег
ка, харчова, промисловість будматеріалів у Дзержинську, Добропіллі, Сні
жному, Шахтарську; електротехнічна, деревообробна в Торезі, машинобу
дування в Дзержинську, Кіровському, Селідовому, Сніжному, Харцизьку, 
Павлограді), то малі міста майже суто моногалузеві (Вугледар, Українськ, 
Жданівка, Горняк, Родинське та інші) [4]. У найбільш скрутному стані 
опинилися ті малі моноструктурні міста, що знаходяться в зоні з відпра
цьованими запасами вугілля (Біле, Кіровськ, Запоріжжя -  в Луганській об
ласті, Балаховка, Коростишев -  в межах виробничого об’єднання «Олекса- 
ндріявугілля») [5]. Для збереження таких міст в ході реструктуризації' вугі
льної промисловості, що неминуче тягне за собою закриття «шахти- 
годувальниці», особливе значення мають докорінна перебудова соціальної
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сфери та створення надійної системи соціального захисту шахтарів, що ви
вільняються з вугільних підприємств.

З березня 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України було за
тверджено програму «Вугілля», що передбачала розвиток вугільної проми
словості та соціальної сфери вуглевидобувних регіонів на період до 2005 р. 
вона визначала закриття 47 шахт, що відпрацювали запаси вугілля, реконс
трукцію неперспективних шахт ВО «Торезантрациг», будівництво нової 
потужної шахти «Мінська», де планувалося створити 2,5 тис. робочих 
місць. Програмою передбачалося також будівництво нових житлових 
будинків, об’єктів охорони здоров’я, освіти та комунального господарства 
[6]. Але вже протягом року програму «Вугілля» було зірвано. Експеримен
ти з відмовою від дотування вугільної галузі в 1995 р. негативно вплинули 
і на стан шахтарських міст. Закриття шахт в 1995 р. («Центральна-Ірміно», 
«Брянківська», «Замківська», кілька шахт ВО «Стаханіввугілля»), що намі
чалося як захід для економічного оздоровлення галузі, за відсутності 
централізованого фінансування перетворилося на соціальну катастрофу. 
Так, форсоване закриття шахти «Центральна-Ірміно», яку планувалося за
кривати протягом трьох років, а фактично було закрито за три місяці, по
ставило місто Теплогорськ на межу виживання. Понад 2 тисячі гірників 
втратили роботу -  переважна більшість без подальшого працевлаштуван
ня, будинки приватного сектору (а таких у містечку -  більшість) залиши
лися на зиму без вугілля (і це в місті, що побудоване на вугіллі), соціальна 
сфера міста, і до того не зразкова, остаточно прийшла в занепад. Проекти 
щодо реформування соціальної сфери міста та працевлаштування шахтарів 
так і залишилися на папері [7].

Настрої паніки та непевності вносило в шахтарське середовище те, що 
протягом тривалого часу не було чітко визначено кількість і строки за
криття шахт (протягом 1995 -  1997 рр. кількість шахт, які планувалося лік
відувати, варіювалася від 35 до 103 [8]). За 1995 -  1997 рр. було закрито 10 
шахт і в процесі ліквідації знаходилось 25; за 1998 -  2000 рр. закрито 13 
шахт, в стадії ліквідації знаходилось 28 [9]. Закриття усіх шахт здійснюва
лося Державною компанією «Укрвуглереструкіуризация», створеною 
13.03 1996 р. [10]. Крім того, закриття трьох шахт -  «Червоний Жовтень» 
(м. Єнакієве), «Ремівська» (м. Сніжне), ім. газети «Правда» -  відбуваються 
за пілотним проектом відповідно договору між Кабінетом Міністрів Укра
їни та Світовим Банком [11].

Найбільш гостро при закритті шахт постає проблема працевлашту
вання гірників. За 1995 -  1996 рр. у зв’язку з ліквідацією шахт (підготов
кою до закриття та закриттям) вивільнилося близько 10 тис. чол. З них ли- 
Ше З тисячі звернулося до центрів зайнятості по допомогу у працевлашту
ванні і близько 1,5 тис. чол. були зареєстровані як безробітні [12]. В кінці 
1990-х рр. проблема працевлаштування гірників не втратила своєї актуаль- 
Ності. З початку ліквідаційних робіт чисельність працюючих на 28 шахтах,

167



Історія України

що закриваються, з 19.5 тис. чол. зменшилася майже вп’ятеро, а робочих 
місць для них було створено лише 553. На створення нових робочих місць 
з Держбюджету надійшло 69 699 тис. грн. при загальній вартості згідно з 
проектами закриття -  631 658 тис. грн., тобто 11% [13]. Як наслідок, біль
шість шахтарів звільнялась за «власним бажанням», втрачаючи право на 
передбачені законодавством пільги, насамперед в частині працевлашту
вання на новостворювані робочі місця. Лише у 2000 р. понад 3 тис. осіб, що 
вивільнені з шахт, не були переведені і, так чи інакше, потребували сприяння у 
працевлаштуванні. Протягом 2000 р. з 4,6 тис. шахтарів, що перебували на об
ліку в службі зайнятості в Донецькій області, отримав роботу' лише кожний 
п’ятий, більшості ж було надано статус безробітного [14].

Одним з напрямків боротьби з безробіттям було перенавчання та пе
рекваліфікація кадрів. В 1995 -1996 рр. навчання провадилося за 48 профе
сіями та спеціальностями в Донецьку, Артемівську, Горлівці, Дзержинс
ку, Добропіллі, Дружковці, Селідовому, Жданівці, Вугледарі [15]. При 
цьому слід враховувати, що мотивація до перенавчання та перекваліфікації 
у шахтарів досить слабка, низькими є також міжгалузева та територіальна 
мобільність шахтарів. Так, в ході дослідження Є. Копатько та І. Новака 
(провадилося в 1998 році серед шахтарів тих шахт Донецької області, що 
планово закриваються) встановлено, що 48% шахтарів в разі вивільнення 
знов хотіли б влаштуватися на роботу на шахту, 18% воліли б працювати 
на транспорті, 5% -  у сільському господарстві, 7% -  у торгівлі, 4% -  на бу
дівництві, 3% -  у жилкомунгоспі, 10% -  в інших галузях, 5% -  не відпові
ли [16]. Таким чином, майже половина шахтарів не уявляють для себе ін
шої професії, крім шахтарської. Багато в чому така позиція залежить і від 
віку працюючих -  на 2000 рік середній вік зайнятих у вугільній галузі ста
новив 43 роки, кожен третій -  пенсіонер [17]. З цим тісно пов’язана і низь
ка територіальна мобільність -  лише 15% шахтарів погодилися б змінити 
місце проживання, аби знайти роботу. Лише 2% опитаних шахтарів висло
вили бажання займатися підприємництвом і почати власну справу, якщо 
залишаться баз роботи через закриття шахт. Але більшість шахтарів не го
тові до цього ані психологічно, ані матеріально, і взагалі не розглядають 
такий варіант виходу зі складної життєвої ситуації. 54% опитаних навіть за 
умови надання можливостей для започаткування власної справи не хотіли 
б займатись жодним видом бізнесу[18]. Така упередженість проти власно
го бізнесу, брак необхідних для цього знань та ділових якостей спричини
лися до того, що проект «TASIC», який реалізувався в Донецькій області 
протягом 1998 -  2000 рр. і мав на меті фінансову підтримку підприємниць
ких ініціатив шахтарів та членів їх сімей [19], не дав відчутних результатів.

Досвід західноєвропейських країн свідчить про доцільність створення 
спеціальних інвестиційних компаній для залучення капіталовкладень у 
шахтарські регіони. Так, у Франції свого часу було створено Фінансове то
вариство сприяння індустріалізації в районах вуглевидобутку, у Велико
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британії -  Британська вугільна компанія, в Німеччині активну роль в реалі
зації програми відігравали Торгівельна палата і ряд приватних фірм, а ін
вестиційну політику координував уряд. Шахтарі, що вивільнялися з шахт, 
зокрема в Німеччині, залучалися до роботи на автомобільних заводах 
«Ореї», на будівництві метрополітену, на так званих «технологічних пар
ках». Для залучення інвестицій впроваджувалися податкові пільги на пері
од становлення нового підприємства [20].

Кроки для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій були зроб
лені і в Донбасі. Так, 18.06.1998 р. було підписано Указ Президента Украї
ни «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної 
діяльності в Донецькій області», а наприкінці 1998 р. було прийнято відпо
відний Закон України. Цим Законом і доповненням до нього спеціальний 
режим інвестиційної діяльності було впроваджено у 22 містах та 5 сільсь
когосподарських районах Донецької області: в містах Артемівську, Вугле- 
дарі, Горлівці, Дзержинську, Димитрові, Добропіллі, Донецьку, Єнакієво- 
му, Жданівці, Кіровському, Костянтинівці, Краматорську, Червоноармій- 
ську, Червоному Лимані, Макіївці, Маріуполі, Новогродівці, Селідовому, 
Слов'янську, Сніжному, Торезі, Шахтарську, а також в Амвросієвському, 
Волноваському, Костянтинівському, Мар’їнському та Слов’янському ра
йонах [21]. За 1998-2000 рр. було схвалено до реалізації 116 інвестиційних 
проектів на загальну суму 4, 3 млрд. грн. Ь  схвалених проектів основна ча
стка -  56 -  припадає на базові галузі промисловості, в тому числі, на 
металургійну -13, вугільну -  11, хімічну -  20, машинобудівну -  9, 
будіндустрію -  3. За проектами 23,1% інвестицій припадає на металургію, 
20% -  на хімічну промисловість, 16,1% -  на харчову, 9,9% -  на вугільну, 
8,1% -  на транспорт і зв’язок, 8% -  на легку промисловість, 7,2% -  на 
машинобудування. Таким чином, понад 60% інвестицій спрямовано на 
важку' промисловість, і менш ніж 24% -  на легку' і харчову. А саме вони 
могли б забезпечити швидке обертання і приріст капіталу, в той час, як 
результати інвестицій у важку промисловість стануть відчутні набагато 
пізніше. В ході реалізації інвестиційних проектів у вугільній галузі було 
оснащено новим обладнанням вугледобувні лави на шахтах «Комсомолець 
Донбасу», «Червонолиманська», «Червоноармійська -  Західна», які 
внаслідок цього збільшили видобуток вугілля. Підприємство 
«Донвуглекон» (м. Червоноармійськ) розпочало переробку відходів 
вуглезбагачення. В інших галузях за інвестиційними проектами працюють 
ВАТ Концерн «Стирол», ЗАТ «Новакраматорський машинобудівний 
завод», концерн «АВК», ВАТ «Донецький металургійний завод» [22]. 
Однак треба зазначити, що найбільша питома вага капіталовкладень 
припадає на великі міста з багатофункціональною промисловістю: в 
Донецьк спрямовано 40% капіталовкладень, у Горлівку -  18,5%, в 
Маріуполь -  11,5%; на середні і малі міста припадає значно менше 
інвестицій -  в Кіровське -  1%, в Дзержинськ -  0,77%, у Слов’янськ та Доб- 
ропілля -  по 0,74%, в Сніжне -  0,64%, в Артемівськ -  0,47%, в Торез -
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0,47%, в Торез -  0,15%. Такі малі моногалузеві міста, як Новогродівка, Ву- 
гледар, Селідове, Шахтарськ, Димитрів, Жданівка, Червоний Лиман взага
лі залишилися поза увагою інвесторів. Отже, Закон про спеціальні еконо
мічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій об
ласті сприяв розвитку насамперед великих міст з розгалуженою промисло
вістю і не допоміг подолати депресивний стан економіки малих шахтарсь
ких міст. Він не стимулював в них диверсифікацію (тобто розвиток різно
манітності) промисловості.

Паралельно зі складними суперечливими процесами промислової пе
ребудови в шахтарських містах спостерігаються досить тривожні соціальні 
явища. Скорочення виробництва в традиційній галузі, загострення кризи 
зайнятості та накопичення проблем у сфері соціального забезпечення і за
хисту посилюють маргіналізацію населення. Особливу групу маргіналів 
складають безробітні, люди, яких було витіснено з процесу виробництва 
[24]. Ця група досить неоднорідна за своїм складом, але усім її представ
никам притаманні невдоволення нинішньою обстановкою, розчарування в 
існуючих суспільних відносинах і в ефективності політичних інститутів аж 
до повного заперечення необхідності таких інститутів взагалі. Досить по
ширена також туга за «сильною рукою», яка здатна була б навести порядок. 
Нервово-психологічні навантаження, пов’язані із пристосуванням до нового 
способу життя, безвихідь штовхають частину безробітних до надмірного вжи
вання алкоголю, наркотиків тощо. Це, в свою чергу, сприяє прискоренню соці
альної деградації й перетворенню безробітних на люмпенів.

Але в процес маргіналізації втягуються не лише безробітні. Взагалі, 
можна вести мову про маргіналізацію шахтарів як суспільної верстви. Зви
чайно, йдеться не про повне відторгнення їх від суспільства, а про безпо
воротну втрату попередніх соціальних та економічних позицій, суспільно
го статусу, престижності становища, традиційного рівня життя [25]. Про
тягом 1990-х років соціальний статус шахтарів суттєво змінився. Шахтар
ська професія втратила свій колишній престиж, різко погіршилося матеріа
льне становище гірників: якщо в 1990 році шахтарська зарплата становила 
410 крб. і була найвищою в промисловості [26], то на кінець 1990-х років 
стан кардинально змінився. Хоча середня зарплата шахтарів в 2000 році 
становила 507 грн. (на деяких шахтах вона ледве перевищувала 200 грн.), 
шахтарі перестають бути найвище оплачуваною категорією робітників. 
Так, у чорній металургії середня зарплата складала 542 грн., у трубопрові
дному транспорті -  1260 грн., у морському транспорті -  639 грн., в авіа
ційному -  628 грн. [27]. При цьому слід враховувати, що шахтарі отриму
ють зарплату частками, із затримками на 3-8 місяців. Заборгованість із за
робітної плати з року в рік зростає, лише протягом 2000 року вона збіль
шилась на 11,9 млн. грн [28]. Таким чином, склалася парадоксальна ситуа
ція, що заробляючи більш-менш пристойні гроші (згідно з нарахуваннями 
зарплати), більшість шахтарів приречена на злидні. Звичайним явищем
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стали страйки шахтарів, пікетування, так звані «походи на Київ» для «ви
бивання зарплати». Змінився також і сімейний статус гірників: якщо в 
1950-1960-х рр. працюючого шахтаря можна було з повним правом назва
ти годувальником родини, в шахтарських родинах в багатьох випадках 
дружина не працювала і вела домашнє господарство [29], то в кінці 1990-х 
рр. шахтар вже не в змозі утримувати непрацюючу дружину, а враховуючи 
постійні невиплати заробітної плати, часто-густо сам опиняється в приниз
ливій ролі утриманьця. Змінюється і характер використання присадибних і 
дачних ділянок: те, що в 1960-1970-і рр. було даниною селянському мину
лому, часткою «наггівміської культури» [30], в 1990-і рр. стає джерелом 
виживання в скрутних фінансових умовах. В невеликих шахтарських міс
тах і поселеннях відбувається унікальний процес маргіналізації маргіналів 
[31]. Шахтарі, які ще не в повній мірі набули рис міських робітників, не ві
дірвалися від «напівміської культури», в 1990-і рр. підпадають під нову 
хвилю маргінальної декласації. Особливістю процесу маргіналізації в Дон
басі є те, що до нього втягнено величезну за кількістю і більш-менш одно
рідну за складом соціальну групу, яка раніше входила до суспільного ядра 
цього регіону. Тобто йдеться про маргіналізацію самого ядра суспільства, 
що може призвести до важкопередбачуваних негативних явищ.

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що протягом 1990-х рр. 
шахтарські міста і поселення переживають структурну кризу, нерозривно 
пов’язану із кризою вугільної галузі. Реструктуризація вугільної промис
ловості тягне за собою цілий шлейф соціальних проблем. Загострилася по
треба в реформуванні соціальної сфери шахтарських міст, у вирішенні 
проблем соціального забезпечення і захисту. Особливо гостро стоїть про
блема працевлаштування гірників, що вивільняються з шахт, які закрива
ються. Для вирішення цих питань необхідна диверсифікація промисловості 
шахтарських міст. Але інвестиційна політика останніх років, стимулюючи 
розвиток промисловості у великих містах, не в змозі подолати економічну 
депресивність малих моногалузевих шахтарських міст, які опинилися на 
межі виживання. Ці суперечливі економічні процеси болісно відбиваються 
на шахтарському населенні -  відбувається маргіналізація шахтарів як соці
альної групи. Особливо сильно маргіналізація торкається населення малих 
моногалузевих міст та районів, де згортається вуглевидобуток.
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Сокіл В.В. 
(м. Антрацит)

РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 
ШАХТАРСЬКОГО МОНОМІСТА АНТРАЦИТ

Місто обласного підпорядкування Антрацит ( до 1962 р. -  Боково- 
Антрациг ) розташоване на півдні Луганської області, за 77 км від Луган
ська і 790 км від Києва, райцентр, залізнична станція. Як населений пункт 
Антрацит виник у кінці 19 століття. З 1983 р. -  місто. В адміністративно -
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територіальному підпорядкуванні міста знаходиться 6 селищ міського типу 
: Бокове-Платове, Верхній Нагольчик, Дубівський, Кам’яне, Кріпенський 
та Щотове.

Територія Антрацитівської міської Ради -  6132 га, міста Антрацита -  
2898 га. Протяжність міста з півночі на південь -  7,7 км, з заходу на схід -  
7,2 км. Абсолютні позначки поверхні коливаються від 100 до 300 м над рі
внем моря. Дороги республіканського значення, що проходять у межах 
Антрацитівського регіону, забезпечують автотранспортний зв’язок з Хар
ковом, Донецьком, Ростовом.

Антрацит знаходиться в різкоконтинентальній кліматичній зоні з до
сить засушливим літом та холодною зимою, з нестійким сніговим покро
вом. Середня температура найбільш теплого місяця (липня) +12°С : +23°С, 
а самого холодного -5°С : -7°С. Максимальна температура влітку досягає 
-И2°С, а мінімальна в окремі зими досягала -  40°С. Весняні заморозки спо
стерігаються в другій декаді квітня, а перші осінні -  в другій декаді верес
ня. Тривалість без морозного періоду -  240-260 днів. 28 днів переважає ві
тер північно-східного напрямку. Середня сума опадів від 150 мм до 320 мм 
з різким коливанням за роками. Висота сніжного покрову складає в серед
ньому 6-11 см. Через часті відлиги сніговий покрив нестійкий, земля про
мерзає на глибину від 0,7 до 1 м.

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення міста Антрацит

Роки, тис. чол 1999р. до 
1990р. %1990 1995 1999

Міськрада в тому числі 102,4 98,5 92,4 90,2
м.Анграцит 72,8 70,1 65,1 89,4
смт Бокове-Платове 3,5 3,4 3,3 94,3
смт Верхній Нагольчик 2,2 2,2 2,2 100,0
смт Дубівський 5,6 5,3 4,9 87,5
смт Кам’яне 3,7 3,5 3,5 94,6
смт Кріпенський 9,0 8,9 8,6 95,5
смт Щотове 5,6 5,2 4,8 85,7

В Антрацитівському регіоні усе вугілля складають антрацити; поши
рені будівельні матеріали; вапняк, піщаник, крейда, мергель, різні глини.

У місті Антрацит (міськрада) проживає 92,4 тис. чол. За 1990-1999 рр. 
населення Антрациту скоротилося на 10 тис. чол. Скорочення чисельності 
населення відбулося по всіх населених пунктах, за винятком смт Верхній 
Нагольчик.

Трудові ресурси міста складають 53,8 тис. чол. В їх складі знижується 
частка працездатного населення в працездатному віці. Так вона зменшила
ся з 58,3% у 1990 році до 47,2% у 1999 році і, відповідно, збільшується ча
стка осіб старшого віку.
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У 1999 році в народному господарстві було зайнято 22,2 тис. чол. Роз
поділ трудових ресурсів: 22,2 тис. чол. (81,9%) зайнято на громадських 
підприємствах, установах та організаціях ( враховуючи споживчу коопера
цію ); на малих підприємствах і в кооперативах -  0,83 тис. чол. (7,5%); за
йнято індивідуальною трудовою діяльністю -  1,2 тис. чол. (3,9%); в особи
стому підсобному господарстві -  2 тис. чол. (6,5%); на спільних підприєм
ствах -  0,1 тис. чол. (0,4%). У галузях матеріального виробництва працю
ють 16,2 тис. чол.

За 1991-1999 роки чисельність працюючих у матеріальному виробни
цтві регіону скоротилася на 35%, у сфері послуг -  на 11%. Кількість безро
бітних станом на 01.01.00 року в місті Антрациті склала 3,4 тис. чол. Пен
сіонерів в місті нараховується 28,3 тис. чол., або 29,8% від загальної 
чисельності населення.

Промисловість. В процесі історичного розвитку місто Антрацит сфо
рмувалося як значний промисловий комплекс. Наявність в місті власних 
паливно-енергетичних ресурсів зумовили формування великого промисло
вого комплексу з високою концентрацією галузей вугільної, машинобуду
вання і металообробки, харчової промисловості та інших.

Економічний потенціал міста представляють 19 промислових підпри
ємств. Зареєстровано 490 малих підприємств і кооперативів. Економіку ре
гіону обслуговують 5 банківських установ, 4 філіали страхових компаній.

В структурі виробленої товарної продукції, яка перевищує 100 млн. 
грн., на долю індустрії припадає 91,8%. У обсязі товарної продукції міста 
Антрацит найбільша питома вага належить підприємствам вугільної про
мисловості (75,3%), підприємства машинобудування займають 20% вироб
ництва товарної продукції.

Вугільна промисловість. В регіоні по видобутку вугілля функціону
ють 4 шахти: «Комсомольська», «Партизанська», «Кріпинська», ш-та 
ім.50-річчя Радянської України, які входять до складу ДХК «Антрацит». їх 
виробничі запаси вугілля складають 103,066 млн. тонн, виробнича потуж
ність -  2,75 млн. тонн за рік. Нині у зв’язку з важким фінансовим станови
щем потужність використовується на 33,1%. У 1999 році добуто вугілля 
631 тис. тонн. В регіоні на 2-х шахтах («Центральна» та ім. газети «Луган
ська правда») з 1996 року відбуваються роботи по їх закрито. Економічне 
становище вугільних підприємств погіршилось у зв’язку з великим зносом 
шахтного фонду, закриттям шахт, недофінансуванням галузі.

Машинобудування. В Антрациті розташовані підприємства, які пред
ставляють вугільне та інші види машинобудування. Номенклатура маши
нобудівної продукції включає декілька сотень найменувань, в основному 
призначених для галузей важкої промисловості.

 ̂ Машинобудівна галузь регіону має великий виробничий та експорт
ний потенціал. Однак зменшення попиту на продукцію, виведення з обігу 
значної частини обігових коштів підприємств, привели до того, що вироб
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ничі потужності заводів використовуються не більш, як на 10%, а по де
яких підприємствах цей показник не перевищує 5%. В нинішній час велика 
частина обладнання виведена з експлуатації та законсервована. Ступінь фі
зичного зношення основних фондів в середньому біля 45%, при цьому бі
льше 40% обладнання експлуатується понад 20 років.

Антрашлівський завод збірних теплитть почав діяти у 1974 році. У той 
час основною продукцією заводу були: будівельні конструкції теплиць проми
слового та особистого користування; труби електрозварювальні тонкостінні. 
Вся продукція вироблялась на імпортному обладнанні, закупленому у 1970 
році в Голландії. У зв’язку з постановою Ради Міністрів СРСР №413 від 
05.05.1984 р. «Про організацію промислового виробництва і введення в екс
плуатацію сховищ із легких металевих конструкцій для картоплі, фруктів і 
овочів» у 1986-1990 роках на заводі проведена реконструкція з метою вироб
ництва стінових панелей з пінополіуретановим наповнювачем на обладнанні, 
затупленим у італійській фірмі «ФАТА» вартістю 10,8 млн. дол. Загальна 
площа, яку займає завод, разом із ставками відстойниками -  39,4 га. Підприєм
ство має 9 залізничних колій та два автомобільних в’їзди.

Нині на існуючих площах завод спроможний виготовити: легких буді
вельних конструкцій -  40 тис. тонн, труб електрозварювальних водогазо
провідних чорних -  26 тис. тонн, панелей з пінополіурітановим наповню
вачем -  1500 тис. кв. м, із яких можна зібрати: сховищ обсягом 1000 тонн -  
500 шт., сховищ обсягом 3000 тонн -  100 шт.

Але у зв’язку з різким ростом цін на матеріали та паливно-енергетичні 
ресурси і великим податковим тиском, розривом економічних зв’язків з 
СНД, попит на продукцію знизився і обсяг виробництва у 1999 р. порівня
но з 1990 р. складає 0,7%. Колектив заводу у 1990 р. нараховував 1670 ро
бітників, а в 1999 р. залишилося 385, з них 50% перебуває у безоплатних 
відпустках.

Колектив, що залишився, щоб вижити у скрутних економічних умо
вах, освоїв нові види продукції: виготовлення та оцинкування різних мета
левих конструкцій для свиноферм та птахофабрик; металевих дахів для 
будинків чорнобильської зони, промислових будівель та споруд з подаль
шим покриттям профлистом з оцинкованої сталі; оцинковані огорожі авто- 
доріг; віконно-рамові профілі металеві для промислового будівництва; те
плиці для фермерів особистого користування.

Але усі ці спроби, у зв’язку з відсутністю оборотних засобів, заванта
ження виробництва не дали. Реконструкція відділення гарячого оцинку
вання з найменшими фінансовими витратами за короткий термін (12 міся
ців) забезпечить виготовлення гарячооцинкованих труб широкого асорти
менту в обсязі 40 тис. тонн на рік.

Для здійснення пропонованого проекту потрібний довготерміновий 
пільговий кредит на 5 років у розмірі до 4 млн. дол.
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Антрацитівський завод «Еталон» було засновано у 1969 році. В той 
час основною продукцією заводу було спецтехобладнання. В 1975 році за
вод було переобладнано на випуск електричних з ’єднувачів загальнопро- 
мислового призначення типу «Набір». Проектна потужність підприємства 
в 1978 році по основній продукції складала 28755 тис. крб. Територія, яку 
займає завод -  22,5 га, втому числі резервна площа 9,2 га. Загальна площа 
споруд 36600 м2 з них виробнича площа 19400 м2 Завод має одну залізнич
ну колію та два автомобільних в’їзди. З початку конверсії почався спад ви
робництва електроз’єднувачів.

У 1990 році було вироблено найбільший обсяг продукції на суму 4373 
тис. крб. За 1991-1994 роки завод освоїв біля 50 видів нових елект
роз’єднувачів для побутової радіоелектронної апаратури, а за останні роки 
кілька видів меблевої фурнітури та цілий ряд товарів господарчого при
значення. В зв’язку з різким ростом цін на матеріали та паливно- 
енергетичні ресурси, а також великим податковим тиском і розривом еко
номічних зв’язків з СНД, попит на продукцію знизився і в 1999 році дорів
нював 479,5 тис. грн.

Щоб вижити в скрутних економічних умовах, завод веде пошук нових 
видів продукції, що матимуть ринок збуту. Такою продукцією є мала сіль
ськогосподарська техніка та газові нагрівальні прилади. Але із-за відсутно
сті оборотних коштів підприємство не має можливості освоїти виробницт
во цих виробів на повну потужність. Для здійснення цих намірів потрібні 
інвестиції.

Нині діюче ВАТ Анграшпівський завод «Кристал» був заснований в 1970 
р., як філія Московського телевізійного заводу. Головна мета, яка ставилась 
перед філією -  освоєння та серійний випуск вузлів та деталей до кольорового 
телевізору «Рубін». В жовтні 1970 р. першу продукцію дав механічний цех, в 
квітні 1971 р. був виготовлений перший вузол до кольорового телевізору. За
гальна площа завода 11 га; виробнича площа -  9996 м2.

У 1976 р. Антрацитівська філія Московського телевізійного заводу 
була перейменована в Антрацитівський завод телевізійних блоків, вузлів 
нових телевізорів та інших виробів, як то: блоки кольору, блоки колектору 
для телевізорів 2-го покоління, блоки розгортки для телевізорів 3-го поко
ління, вироби народногосподарського призначення. З 1998 р. заводу була 
надана юридична самостійність, в зв’язку з чим і був перейменований в 
«Антрацитівський телевізійний завод «Кристал». У 1993 році завод випус
тив власний кольоровий телевізор «Бірюза». Виробничі потужності перед
бачали випуск до 6 тис.штук телевізорів на рік. У 1994 р. було вироблено 
978 телевізорів, в 1995 р. випуск скоротився до 236 штук, а з 1996 р. ви
пуск телевізорів урвався в зв’язку з неможливістю фінансування цільової 
комплексної програми «Український телевізор». У цьому ж році знято з 
виРобницгва і вузли до кольорових телевізорів у зв’язку з відсутністю ри
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нкового попиту. Чисельність працівників скоротилася з 1658 чол. у 1990 р. 
до 260 у 1999 р.

У 1995 р. рішенням Регіонального відділення фонду державного май
на України по Луганській області «Антрацитівський телевізійний завод 
«Кристал» перетворений у відкрите акціонерне товариство «Антрацитівсь
кий завод «Кристал». 1996 рік став роком початку реструктуризації та пе- 
репрофілювання виробництва. Почався пошук нових видів продукції, яка б 
могла користуватися попитом і мала ринок збуту. Внаслідок проведеної 
роботи така продукція була знайдена. Починаючи з П кварталу 1996 року 
почався випуск запасних частин для тракторів, для ремонтно- 
експлуатаційних потреб, запасних частин для сільськогосподарських ма
шин. У IV кварталі 1996 року був покладений початок виробництва нових 
фільтруючих елементів для респіратора РПА-І для захисту органів дихан
ня. На 1997 рік було закладено договір на поставку продукції обсягом 102 
тас гривень. Фактично обсяг виробництва досяг 57,1 тис. грн., що відпові
дає 96,7% до обсягу виробництва 1998 року.

Відкрите акціонерне товариство «Завод «Радист»« засноване у 1979 р., 
як філія Рязанського радіозаводу по виробництву: головок динамічного 
типу ЗПЦЦ-2-4, сувенірного гучномовця «Юність», техніки для військово
го призначення. Виготовлені вироби постачалися споживачам у Владивос
ток, Таллін, Фрунзе, Томськ, у Білорусію та Молдавію. Виробнича потуж
ність заводу за рік: головок динамічних -  2,5 млн. пгг., гучномовців -  100 
тас. шт., військової техніки -  12 тис. пгг. Пік виробництва готової продук
ції припадає на 1990 рік. Спад виробництва почався з 1992 р.

Обсяг виробничої продукції на 01.01.1999 року складає 0,8 тис. грн. З 
1997 р. освоєно виробництво іншої продукції: колонка звукового опові
щення, трансформатор абонентський ТМ-10, ТМ-25 для підсилення радіо
сигналу. При появі коштів завод міг би виготовляти штамповку та збірку 
радіоелектронної апаратури.

Відкрите акціонерне товариство «Титан». Антрацитівський релейний 
завод був створений в місті Антрацит 28 вересня 1968 року на колишніх 
адміністративних площах закритих шахт 2-2 біс 25, входив у Харківське 
виробниче об’єднання «Радіореле» по 31.12.1980 р. З 1 січня 1981 року на 
базі Антрацитівського релейного заводу створено Антрацигівське вироб
ниче об’єднання «Титан».

Державне' виробниче об’єднання «Титан» за рішенням регіонального від
ділення Фонду державного майна України по Луганській області від 10 серпня 
1995 року №860 було перетворено в відкрите акціонерне товариство «Титан». З 
1 квітня 1996 року ВАТ «Титан» приватизовано. Проектна потужність -  18490 
тас. грн Загальна площа -23,9 га., виробнича площа -14509 м2

Основні види діяльності: виробництво спеціальних реле РЕС-22, РЕС- 
55, РЕВ-18, телефонних реле РПН, РЕС-14, РГК-18, товарів народного 
споживання.
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Обсяг виробництва за 1990 рік складав 32218 тис. крб. Спад випуску про
дукції почався з 1994 року і складає по відношенню до 1990 року 0,7%. Нині 
на заводі проводиться будівництво під виробництво особливо міцних покріве
льних та ізоляційних матеріалів гідросклоізола, рубітекса по технології на рів
ні світових стандартів з використанням ноу-хау в кількості 3000 тис. м2 в рік. 
Ведеться робота по створенню спільного виробництва по шиттю швейних ви
робів на замовлення еврорынка зі створенням 390 робочих міст.

Антраттитівський рудо-ремонтний завод (нині державна холдингова 
компанія «Луганськвуглеремош») заснований у 1946 році. Проектна потуж
ність підприємства складає 18500 тис. грн. Загальна площа -  41,9 га, вироб
нича площа -  29745 м2. Головні види продукції: капітальний ремонт гірни
чошахтного обладнання, металокріплення, продукція машинобудування.

Спад виробництва почався з 1993 року. За станом на 2000 р. підпри
ємство має можливість збільшити випуск металокріплення до 6000 тонн в 
місяць, освоїти виробництво насосів К20/30.

Акціонерне товариство закритого т и п у  «Харчовик» створене в 1993 
році на базі Антрацитівської харчосмакової фабрики, яка була заснована в 
1948 р. Основним напрямком її діяльності є виробництво товарів народно
го споживання, тобто:

• сухих сніданків; кукурудзяних та круп’яних паличок;
• безалкогольних та алкогольних напоїв;
• харчових концентратів; киселів; желе; млинцевого борошна;
• карамелі; щербету; фешмаку.
Вся продукція виробляється на вітчизняному обладнанні з викорис

танням імпортного чеського пакувального обладнання фірми БТХ.
Загальна площа підприємства складає 1,34 га. Виробнича площа під 

спорудами цехів становить -  0,6 га, під допоміжними та складськими спо
рудами -  0,2 га. Територія має два автомобільні заїзди. Нині на існуючій 
виробничій площі акціонерне товариство здатне виробляти: сухих снідан- 
ків-720 тонн на рік; харчових концентратів -  600 тонн на рік; безалкоголь
них напоїв -  96 тис. декалітрів на рік; карамелі-120 тонн на рік. Але у 
зв’язку з постійним зростанням цін на сировину, паливно-енергетичні ре
сурси, нестабільним законодавством, великим податковим тиском та різ
ким зниженням купівельної спроможності населення обсяг виробництва 
продукції у 1999 році порівняно до 1990 року знизився і дорівнював 3%. 
Колектив акціонерного товариства у 1990 складав 187 працівників, а в 
1999 р. залишилося 32 чол.

Антрапитівське комунальне п і д п р и є м с т в о  «Прогрес» створено у 
1999 р. Основним напрямком діяльності є виробництво м ’ясопереробної 
продукції. Колектив комунального підприємства у 2000 році складав 57 
працівників.

Фінансово-промислова криза 1990-1997 років викликала значний спад 
виробництва. Обсяги виробництва промислової продукції в місті в 1996 р.
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скоротилися на 53,6% порівняно з 1990 р. В найбільш скрутному положен
ні опинилися машинобудівна галузь і підприємства, що раніше обслугову
вали гірничодобувний комплекс. В умовах стагнації і занепаду галузей, що 
ними обслуговувалися (в першу чергу вугільної промисловості, залізнич
ного транспорту і т.д.), різким скорочуванням замовлень на їх продукцію і 
послуги, при відсутності необхідних інвестицій і належних заходів щодо 
модернізації виробництва, ці підприємства не спроможні вийти із кризи й 
налагодити випуск конкурентоспроможної продукції відповідно потребам рин
ку. Дещо в кращому стані (відносно інших виробництв), хоч теж в достатньо 
важкому становищі, знаходяться підприємства харчової промисловості.

На низьку ефективність функціонування підприємств впливають крім за
гальнодержавних і локальні причини. Серед них, в першу чергу слід назвати 
вузький в цілому і частково застарілий асортимент продукції, досить низьку її 
якість, що обмежує можливості реалізації, звужує сектори ринків збуту.

Незважаючи на деяке поліпшення роботи окремих галузей у 1997 р. та 
в 1998 році адекватного покращення фінансового стану товаровиробників 
не відбулося. Зростають виграти на виробництво, зменшується його рента
бельність, не знижується кількість збиткових підприємств. За підсумками 
1997 року 109 підприємств, або 23,3% від загальної кількості по місту', 
працювали збитково (у 1996 році 74 підприємств, або 16,6%). Сума збитків 
склала 8,5 млн. грн.

В Антрациті спостерігається стійка динаміка зростання втрат робочо
го часу в промисловості, особливо з дозволу адміністрації. У порівнянні з 
1990 р. в цілому по області вони зросли у 66,2 рази і склали у 1997 році 
10,9 млн. людино-годин (у місті Антрацит у 56,6 рази і відповідно втраче
но 463,4 тис. людино-годин).

При відносному збереженні чисельності персоналу спостерігається 
латентне (приховане) безробіття. За станом на 1 січня 1998 року перебува
ли у відпустках без оплати 20,4 тис. чоловік, в режимі неповної зайнятості 
працювало 1,5 тис. чоловік.

Вкрай негативний вплив на соціально-економічне становище м. Антрацит 
має закриття 2 шахт та вивільнення 1400 шахтарів (фактично вивільнено 1205 
шахтарів), або 10,2% від їх загальної кількості звільняємих по Луганській об
ласті шахтарів. Виграти на закриття складають 41,5 млн. грн., або 3,9% від за
гальної суми видатків шахт по Луганщині на закриття.

Через недорозвиненість галузей господарського комплексу, які спеці
алізуються на виробництві товарів широкого вжитку, Антрацит займає од
не з останніх показників серед Луганської області по випуску товарів на
родного споживання на душу населення та обсягах роздрібного товарообі
гу, платних послуг, що надаються населенню.

Через фінансову кризу, розрив міжгосподарських зв’язків підприємст
ва міста мають незначний експертний потенціал. У 1997 році в м. Антра
цит 11 підприємств експортували продукції на 12,6 млн. дол. СІЛА. При
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цьому 14 підприємств імпортували продукції на 4,7 млн. дол. СІЛА, пози
тивне сальдо складає 7,9 млн. дол. США. Маючи значні експортні можли
вості в місті не проводиться робота по залученню іноземних інвестицій.

Нижче потенційних можливостей в місті ситуація з насиченням спо
живчого ринку товарами. При скороченні обсягів товарообороту по Луган
ській області у 1997 році на 7%, в місті Антрацит спостерігався його при
ріст на 10,2%. За товарооборотом з розрахунку на душе населення місто 
Антрацит посідає 10-ту позицію (269 грн.) серед міст Луганської області.

Значні резерви зростання фінансових ресурсів криються в нарощуван
ні темпів надання платних послуг. Основними чинниками погіршення си
туації на споживчому ринку є: скорочення обсягів виробництва товарів 
широкого вжитку, недорозвиненість обласних та міжрегіональних зв’язків, 
невирішеність питань стабілізації розрахунків з робітниками і службовця
ми по заробітній платі, пенсіях.

Невирішеність проблеми у виробничій сфері породжує негативні 
явища у забезпеченні населення мінімальними соціальними гарантіями, 
призводить до його зубожіння. Через відсутність джерел фінансування в 
Антрациті скорочено 295 ліжок у лікарнях або 29,1% від їх загальної кіль
кості за станом на 01.01.90 проти середньообласного показника 29,4%, 
скорочена кількість медичного персоналу на 246 од., або 20,1% що у 1,5 
рази вище середньообласного показника. Зменшена кількість дитячих до
шкільних закладів на 16, або 58,9%, що перевищує середньообласні показ
ники на 40,3%.

Шипік Н. Ф. 
(м. Донецьк)

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА МАРІУПОЛЬ
(II ПОЛ. XX ст.)

Динаміка чисельності населення Маріуполя в другій половині XX ст. 
зазнавала істотних змін. Якщо до 1993 року кількість населення міста зро
стала, то після 1993 р. скорочувалась [1]. Зміни кількісної характеристики 
населення відбувалися завдяки природному та механічному руху. Сучасна 
кількість населення сформувалася в більшій мірі за рахунок міграційного 
приросту (дивись діаграму).
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Загальний приріст населення Маріуполя в 1959-1999 рр.

■  п р и р о д н и й
п р и р іс т

25%

ЕЗ м іг р а ц ій н и й
п р и р іс т

75%

Складено за матеріалами переписів Маріупольського відділку стати
стики

Якщо за період з 1958 по 1999 рр. сумарний природний приріст дорів
нював 63,5 тис. чол., то механічний -  близько 187 тис. чол., що майже в З 
рази більше [2]. Якщо природний приріст відображає баланс народжувано
сті та смертності, то механічний складається із співвідношення прибулих 
та вибулих.

Міграційний бум припадав на повоєнні роки і роки великих комсомо
льських ударних будівництв. В 1943 році, під час визволення від німецьких 
окупантів, в місті залишилось всього 85 тис. чол. [3]. Уже в 1943-1944 рр. 
тільки на заводі ім. Ілліча працювало понад 100 комсомольсько- 
молодіжних бригад [4]. Повернулися фронтовики та частина евакуйованих, 
приїжджала сільська молодь, організовувалися спец, поселення. За 16 ро
ків кількість населення виросла на 200 тис. і становила в 1959 р. 283,6 тис. 
чол. [5]. 17 лютого 1958 р. в Москві була видана постанова секретаріату 
ЦК ВЛКСМ про участь комсомольських організацій і молоді в будівництві 
найважливіших об’єктів виробництва сталі, прокату чорних металів [6] і 
вже на ХУЛІ з’їзді комсомолу України було заявлено про створення понад 
ЗО тис. комсомольсько-молодіжних бригад, які направлялись на роботу в 
Донецький край [7]. В 1958 році на спорудження 3-ї домни на заводі ім. Іл
ліча приїхало 750 юнаків та дівчат Київщини [8]. Того ж року на будівниц
тві 5-ї домни заводу «Азовсталь» працювали донецькі комсомольські бри
гади. На початку 60-х на спорудженні стану 1700 заводу ім. Ілліча працю
вало понад 6 тис. юнаків та дівчат [9]. З 1958 по 1969 рр., крім вищеназва
них промислових об’єктів, було ще збудовано слябінг 1150, мартенівські 
печі, цех холодного прокату, трубозварювальний стан, комплекс киснево- 
конверторного цеху, аглофабрика на заводі ім. Ілліча [10], мартенівська піч 
та інші об’єкти на заводі «Азовсталь» [11]. Саме за роки великих будів
ництв в Маріуполі спостерігався найбільший механічний приріст. З 1958 
по 1969 рр. сумарний механічний приріст складав близько 128 тис. чол., 
тоді як природний приріст тільки 42 тис. чол. [12]. Завдяки таким масшта
бам міграції вирішувалось завдання забезпечення потреби в кадрах проми
словості та будівництва. Таким чином, швидкий індустріальний розвиток
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обумовлював високі темпи зростання населення міста. Для даного періоду 
притаманні міграції добровільного та примусового характеру. Серед доб
ровільних виділяються як індивідуальні, так і організовані.

В 70-ті роки кількість населення, що приїжджала до міста, почала 
скорочуватись, темпи механічного приросту уповільнювались. З 1970 по 
1979 рр. сумарний механічний приріст складав понад 44 тис., а природний
-  понад ЗО тис. У 80-ті роки природний приріст вперше за півсторіччя пе
ревищив механічний (16,5 і 15 тисяч відповідно) [13].

У 90-ті роки XX ст. змінився вектор міграцій. Основний рух спрямо
вувався не до міста, а з нього. З 1993 по 1999 рр. кількість вибулих пере
вищила кількість прибулих на 8,5 тис. чол.[14]. Чому? По-перше, після 
зняття «залізної завіси» країна перестала бути замкненою системою. В тра
вні 1991 р. був прийнятий Закон про в’їзд та виїзд із СРСР [15], що діяв з 
1992р. до 21 січня 1994 р., коли був ухвалений Закон України « Про поря
док виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» [16]. При роз
гляді міграції за 1999 р. можна з’ясувати, що із 990 мігрантів 50,4% пряму
вали в далеке зарубіжжя [17]. Основний потік еміграції 90-х рр. XX ст. -  це 
економічні мігранти. Середня заробітна платня працівника області по кур
су Національного банка України складала 55$, в той час як у країнах Схід
ної Європи -  300-600$, а в Західній Європі ще вищий. Протягом 1999 р. в 
Донецькій області тимчасово влаштованих за наймом за кордоном налічу
валося 1303, що в 2 рази вище, ніж у 1998 р. і в 5,5 разів вище, ніж у 1997 
р. Перше місце за кількістю мігрантів Донеччини посідає Греція. Така пе
ревага зумовлена значною часткою греків в області. Виїжджають також на 
Кіпр, Мальту* та в Латвію. Серед зареєстрованих мігрантів переважають 
чоловіки -  92,9%. Більшість працює у морському транспорті -  67%, у сіль
ському господарстві -1 8 %  [18].

По-друге, в 90-ті рр. відбувалося згортання деяких виробництв. Яск
равим підтвердженням є становище «Азовмашу», де частину працівників 
звільнили, а більшість знаходилася в неоплатних відпустках. У таких умо
вах з’явилося безробіття. Місто перестали вважати стабільним місцем 
проживання. Значний відсоток внутрішньорегіональної міграції (в 1999 р.
-  16,3%) пояснюється частковим відпливом у село, де легше прогодувати 
родину [19].

Міграція не тільки швидко та активно впливала на динаміку чисель
ності населення, але діяла на статево-вікову структуру населення. Згідно 
перепису 1959 р. в Маріуполі лише 11% населення було старше працездат
ного віку [20]. Але в цьому співвідношенні певну роль відіграла війна. 
Старі люди важче переносили труднощі війни. Співвідношення жінок і чо
ловіків в місті вирівнювалося швидше за сільські поселення (в 1959 р. -  
55,1 та 45,9% відповідно) [21], оскільки на будови мали приїхати переваж
но чоловіки. В той час вже було створено оптимально можливий демогра
фічний потенціал для високого рівня народжуваності, тим більше, що міг
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ранти (в більшості селяни) привезли сільські стереотипи репродуктивної 
поведінки. Але рівень народжуваності був нижчий, ніж можна було споді
ватися [дивись табл №1]. Чому? По-перше, в 50-60-ті роки існувала нена- 
лагодженість биту. Темпи будівництва житла не встигали за міграційним 
притоком. По-друге, висока зайнятість, праця позмінно, відсутність корот
кого робочого тижня не могли сприяти материнству. У рубриці «Погово
рим про дрібниці» заводської газети «Іллічовець» за 1957 р. можна 
з’ясувати з листів працівників, що однією з проблем була дитяча зайня
тість поза школою та проблема харчування [22]. Частина жінок взагалі мо
гла залишитися безплідною, бо навантаження на них на будівлях переви
щувала всі припустимі норми. В місцевій газеті «Приазовський робочий» 
розповідалося про бригаду дівчат, які працювали вантажницями. 12 дівчат 
за зміну перевантажили 70 тон будівельного сміття та ще викопали 7 ям 
під фундамент транспортерів [23].

У 70-80-ті рр. зниження рівня народжуваності відбувалося більшими 
темпами.

Знижувалась частка жінок фертильного (дітородного) віку. Якщо в 
1959 року їх було 56,6%, то в 1989 році 48,4% в загальному числі жінок, 
що обумовлене процесом постаріння населення. До того ж протягом пів
сторіччя поступово змінювалась навіть репродуктивна установка від орієн
тації на середньодітню родину до малодітної родини. Якщо покоління, що 
мігрувало до міста з села в більшості ще зберігало установки щодо дітності 
своїх батьків, то наступне, народжене у місті, відмовлялося від них. У 1985 
р. в Донецькій області сімей з трьома дітьми було 6398, а в 1989 тільки 
4799 [24]. У 90-х рр. до причин зниження народжуваності приєднався еко
номічний фактор.

Другою складовою частиною природного приросту є смертність. Ста
тистичні дані свідчать, що кількість смертей протягом всього періоду 
зростала. Якщо в 1959 р. померло 1766 осіб, то в 1989 р. -  5452. Тобто в 
1959 р. на 1 тис. жителів міста припадало 6 випадків смерті, а в 1989 -  10,5 
(дивись табл. 1). Одним з факторів зростання смертності стало збільшення 
частки осіб похилого віку. Відсоток людей старше працездатного віку в 
1959 р. дорівнював 11% від загальної чисельності мешканців міста, а в 
1970 -  вже 14,6, в 1979 -  15,5, в 1989 -  19,3% [25]. До чинників зростання 
смертності ще можна віднести поширення захворювань і погіршення стану 
довкілля. З кожгіим роком зростає число померлих від серцево -  судинних, 
онкологічних захворювань та ін. По рівню онкологічних захворювань Ма
ріуполь на межі віків посідає третє місце по Україні, а по рівню захворю
вань туберкульозом Донецька область визнана найбільш неблагополуч
ною. В 90-х відбувалося збільшення хворих гострими кишечними інфекці
ями [26]. Опосередкованим факторами погіршення здоров’я та швидкої 
вичерпності ресурсів організму є незадовільні умови праці. На сторінках 
місцевих газет не одноразово з ’являлися повідомлення працівників про
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важкі умови праці [27], а останнім часом зростають показники виробничо
го травматизму [28].
Таблиця 1. Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності, смертності та 

природного приросту населення м. Маріуполя в 1959-1989 рр.

Роки Народжуваність на 
1000 чоловік

Смертність 
на 1000 чоловік

Природний
приріст

1959 17,5 6 11,5
1970 16,7 7,1 9,6
1979 12,5 8,6 3,9
1989 11,1 10,5 0,6

Складено за: матеріалами переписів Маріупольського відділку статистики

Отже, географія Маріуполя -  близькість до моря та джерел видобу
вання сировини -  зумовили господарське значення міста як вантажного 
порту та центру важкої промисловості. Тому не дивно, що місто, де знахо
диться певна кількість місць для докладання робочої сили, потенціально є 
центром тяжіння населення. Тільки соціально -  економічна криза могла 
спричинити тимчасовий міграційний витік. З іншого боку, висока концентра
ція екологічно шкідливих виробництв металургійного та хімічного профілю 
виступають основними факторами зниження природного приросту.
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Савенко Н.О. 
(м. Горлівка)

ГЕНЕАОПЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ФОНІ СУЧАСНИХ 
СОЦІАЛЬНО-МОРАЛІСТИЧНИХ ПРОБЛЕМ 

ПРОМИСЛОВОЇ г о р л ів к и

Останні роки відзначаються бурхливим сплеском інтересу до особистого 
родового коріння. Та це й найкраще! Бо наша загальна історія буде настільки 
об’єктивніша та правдивіше, чим більше буде схожа на різноманітну яскраву 
мозаїку, складену з багато чисельних родоводів наших земляків. Чим більш ми 
знаємо сімейних історій, тим глибше розуміємо долю нашого народу. І ще, чим 
глибше кожен з нас аналізує своє походження, події сімейної хроніки, родинні 
зв’язки, тим чіткіше видно подальший шлях Генеалогічні дослідження моде
люють різноплановий культурний образ в історичному контексті.

Все це переконало співробітників музею історії міста Горлівки взяти 
за основу своєї діяльності методику досліджень родоводів мешканців свого 
міста. До цього активно підключилися й самі горлівчани.
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У вересні 2000 року в Горлівці відбулась Перша культурно-практична 
конференція, яка найшла підтримку у обласному управлінні культури ви
діленням спеціального гранту. Актуальність цій події особливо вимальову
ється на фоні складних соціально-моралістичних проблем сучасного жит
тя: розпаду сімей, катастрофічної ситуації у демографічних процесах, у 
зниженні чисельності населення, падінні рівня народжуваності, погіршен
ня стану здоров’я людей, особливо молодого покоління. Генеалогія -  це 
сплетіння багатьох компонентів історії, генетики, соціології, психології, 
культури, політики і т.д.

Наведемо конкретні статистичні дані щодо сучасного становища з 
вищеназваних проблем по місту Горлівка.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ. Починаючи з 1993 року спостерігається 
щорічне зниження чисельності населення. По даним на 1939 рік населення мі
ста складало 213 тис. чоловік. На день визволення від німецько-фашистських 
загарбників у 1943 році -  65 тис. чоловік. Найбільша чисельність -  373,8 тис. 
мешканців зафіксована на 01.01.1988 р. На початок 2000 року в нашому місті 
зареєстровано 323,4 тис. осіб. Зменшення чисельності порівняно з минулим 
1999 роком на 5,2 тис. чоловік наслідком дії сукупності процесів суспільного 
розвитку: соціально-економічних та демографічних.

Показник природного приросту, тобто переваги народжуваності над 
смертністю у місті з 1948 року по 1972 був у середньому +4,5, але почина
ючи з 1989 року цей показник став негативним. У 1999 році в місті приро
дний приріст населення також мав негативне значення, -  3,7. Порівняно з 
1990 р. цей показник зменшився в 5 разів. Спостерігається значний мігра
ційний відтік населення, починаючи з 1993 року.

Найбільший міграційний відтік -  2678 чоловік спостерігався у 
1994 році, а притік +27034 чоловіка -  в 1948 році. У 2000 році порівняно з 
1999 роком міграція трохи знизилась. Основна маса мешканців емігрувала 
в держави СНД та далекого зарубіжжя: Ізраїль, СІЛА, Німеччину. Мігра
ційні процеси торкаються в основному працездатної частин населення, що 
веде до зміни його вікової структури. Тенденція старіння населення про
стежується і в нашому місті: на початок 1994 року середній вік населення -  
38 років, а в 1999 році -  39 років. Спостерігається зниження кількості ді
тей. В 1994 році від 0-6 років було 23 тисяч чоловіків, у 1999 році -  13 ти
сяч. Якщо порівняти: за 1990 рік народилося 3800, за 1999 рік -  1835 дітей, 
знижується інтенсивність дітонародження. Найбільшу кількість народже
них по місту зафіксовано в 1958 році -  8865 дітей (в цілому 50-60 рр. хара
ктеризуються високою народжуваністю).

Другий компонент природного приросту -  смертність, роль якого у фор
муванні чисельності населення підвищується в умовах спаду народжуваності.

Коефіцієнт смертності у 1994 році на 1000 мешканців -  18,3, в 1989 р. 
“■ Ю,7 (збільшився на 7,6). Якщо подивитися на працездатне населення, то 
в місті помирає велика кількість чоловіків, тому помітне превалювання в
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місті жіночого населення. На 01.01.2000 року чоловіків -  137,5 тис. жінок -  
161,1 тис. (на 23,6 тис. більше).

Генеалогія передбачає насамперед історії сімей. А яка може бути у 
майбутньому історія сімей, якщо ось такі показники по місту з реєстрації 
браків. В кінці 80-х р. в місті кількість шлюбів досягала 10 на 1000 чоловік 
населення, але вже в 1996 році цей показник різко знизився до 4,8. Якщо 
подивитися на статистику шлюбів та розлучень в 40-50-і рр., то в 1945, 
1947, 1948 рр. в місті було лише 3 розлучення, а в 1946 -  їх зовсім не було.

Зниження рівня життя, формування та розвиток у молоді міста нових 
типів репродуктивності поведінки пов’язано не з погіршенням, а зі зміною 
в стилі та способі життя. Це призводить до громадських шлюбів, наро
дження позашлюбних дітей. В нашому місті з кожним роком збільшується 
кількість так званих «отказних» дітей. Про це свідчить статистика: 1993 р. 
-  17 дітей, 1994 р. -  25,1995 р. -  29,1996 р. -  28, 1997 р. -  37; 1998 р. -  38, 
1999 р. — 43.

Сімейні поколінні розписи також цікаві з точки зору національних 
традицій та особливостей, тим більше, що наше місто -  це багатонаціона
льний конгломерат. З даних на 1989 рік населення складалось з: 51,2% -  
росіяни, 44% -  українці; 2% -  білоруси, 0,5% -  молдовани, 0,3% -  євреї, 
0,4% -  татари, 0,2% -  вірмени.

Ось така картина склалась в Горлівці на порозі XXI століття, на її фоні 
продовжує розвиватися наш менталітет, наше загальне родове коріння: 
наші гени, наш соціум: звички, традиції, образ життя. Під час вивчення ге
неалогічних питань та залучення до цього мешканців міста не можна не 
помічати соціального аспекту цієї проблеми. Події нашої бурхливої історії 
наклали такий відбиток на долі наших співвітчизників, що деякі з них і в 
наші часи не в змозі відкрито розповісти на сторінках матеріалів нашої 
конференції про події в житті своїх предків. Це особливо стосується пред
ставників горлівських культурно-просвітніх товариств греків та євреїв. 
Однак, звертаючись до різних соціальних груп, ми одержали цікаві факти 
вихідців із робітників, селян, дворянських родів та інтелігенції. На жаль, не 
дуже йшли на співпрацю міські підприємці та керівники різних рівнів. 
Найбільшу активність проявили робітники культури та освіти, і саме це 
важливо, тому що вони відіграють вирішальну роль у вихованні підроста
ючого покоління. Саме від них залежить, щоб наші діти не зростали безрі
дними, а знали та,шанували своє коріння.

Треба звернути увагу і на результати анкетування, яке проводилось 
серед учнів горлівських шкіл. Міграційні процеси завжди визначали склад 
місцевого населення, основну масу якого складають нащадки минулих мі
грантів. Це наклало відбиток і на глибину знань родового коріння опиту
ваних. Наприклад, з 94 написаних родоводів, п’ятеро учасників знали про 
своїх предків до XIX ст.., 8 -  до сер. XIX ст., 31 -  до кінця XIX ст., 50 —
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поч. XX ст. 4 -  сер. XX ст. Висновок -  більш половини нічого не знають з 
дореволюційних років (поч. XX ст.): обрив коріння.

Соціальне походження укладачів родоводів: із заможних селян -  12, з бід
них -  40, з робітників -  28, з інтелігенції -  5; з дворян -  3, з священнослужбовців 
- 1 , з  міщан - 1 , з  козаків -  4. Висновок-превалювання селянських коренів, ра
йон з прибулим населенням (на заробітки), молода промислова зона.

А ось національний склад прибулих: українці -  39 опитуваних, росіян -  
36, поляків -  6, сербів -  3, хорватів - 1 ,  греків -  2, молдаван -  3; татар -  2, нім
ців -  2. Висновок -  багатонаціональний склад, українців лише половина, біль
ша частина з них зараз російськомовна. Автохтонної культури нема, фольклор 
змішаний. Можливо в регіоні йде процес становлення нового етносу.

Були виведені і такі дані: гордість за історії своєї сім’ї мають 96%, хо
чуть повторити життя одного з предків всього лише 24%, вважають себе 
повністю схожими на предків 56%. В цій групі опитуваних видатних пред
ків не визначили. Але робота по виявленню цікавих особистостей в родо
водах горлівчан все ж таки дала результати. На сьогодні в Горлівці нащад
ки таких відомих родин як Мазепи, Шевченка, Огиньского, Бенкендорфа, 
царя Давида. Є нащадки і менш відомих на всю країну прізвищ, але які зіграли 
особливу роль в історії: М.О.Долгов, який очолив повстання козаків на Кавказі 
під час боротьби в роки громадянської війни з червоноармійцями; Микита 
Дев’ятилов -  селянин; чиє прізвище носить цілий район нашого міста «Мики- 
тівський» та залізнична станція «Микитівна». Під час вивчення родоводів, ви
даних в нашій місцевій історії людей, були зроблені і деякі відкриття. З цього 
приводу треба зафіксувати наступні факти з походження шахтарського поета 
Павла Григоровича Безпощадного (Іванова) (1895-1968).

Ще до того, як коногон Іванов став письменником, він був лише робі
тничим кореспондентом, та його псевдонім Павло Безпощадний був всім 
зрозумілим, бо це -  дух того часу (йшли 20-30-і роки XX ст.). Та у тих, хто 
не знав, що Іванов -  прізвище дідуся, це питання не викликало. І ось настав 
час, коли наукові співробітники музею історії Горлівки помітили плутани
ну в письмових джерелах щодо цієї людини. Проведена обробка докумен
тів у фондах музею та детальна розмова з донькою поета Вірою Павлівною 
Безпощадною з’ясували такі цікаві біографічні таємниці. Олександр Іва
нов, дідусь майбутнього поета, скоріш за все носив інше прізвище -  Івані- 
дзе. Під час однієї з кавказьких війн потрапив у полон, там його обміняли 
на собак та записали у кріпаки. З тим він, кавказець за національностю, 
став носити російське прізвище -  Іванов. І став мешканцем с. Сеславль на 
Смоленщині. Там він одружився з Василисою Васильовною, теж кріпач
кою. Народилися в цьому шлюбі двоє дітей -  Юлія та Олександр. Юлія на
родила Павла, не будучи заміжньою. А в ті часи то було великим «гріхом». 
Тому і дав своє прізвище онукові дід. Пізніше Юлія виходить заміж, і її 
чоловік дав своє ім’я no-батькові Павлу, а прізвище залишилось дідусеве. 
Ось в чому причина плутанини, яка стільки років замовчувалась.

189



Історія України

Всьому світові знайоме ім’я горлівського космонавта Олександра Во
лкова, який зараз вже на пенсії та очолює музичний канал на НТВ в Моск
ві. Багато в свій час писалось про нього, надавалась біографія. Але такий 
аспект, як родове коріння, ніхто не висвітлив. Як сім’я Волкових (прабать
ки батька космонавта) та Зибіних (пращури мати майбутнього космонавта) 
з’явилися в Горлівці, звідки тягнеться їх коріння?

Мати Олександра Надія Волкова народилась у селі Хигровка Курської 
губернії, її батько працював у складі артілі з будівельних робіт, виїжджав 
на сезон заробити грошей у Донбас. Так поступово і придивився до Горлі- 
вки, куди у 1929 році перевіз і сім’ю.

А родина батька Олександра Тимофійовича Волкова родом з Кірово- 
градщини. В сім’ї було 10 дітей: 4 хлопця та 6 дівчаток. Вони теж приїхали 
в Горлівку майже тоді, як і Зибіни, у 1928 році. За старим рудником бабуся 
майбутнього космонавта викопала яму, побудувала там землянку і стала 
там жити багатодітна сім’я.

І хто знав тоді, що гілки їх родового дерева простягнуться аж до Космоса.
Генеалогічні дослідження відіграють велику роль у висвітленні фактів 

до цього часу не до кінця впізнаних, чи не до кінця зрозумілих. Викорис
товуючи цю методику нам вдалося знайти місце поховання (хоч і приблиз
но) людини про яку вже згадувалось вище -  Микити Дев’ятилова, а зараз 
йде робота по висвітленню подальшої долі його нащадків, які, як 
з’ясувалося, і досі мешкають в нашому місті.

Треба особливо зупинитися на значенні особистих документів, які ві
діграють не тільки пізнавальну роль, а й виховну. У зв’язку з генеалогіч
ними дослідженнями роду Горлових (наше місто носить ім’я Петра Мико
лайовича Горлова, гірничого інженера), кожен з мешканців Горлівки може 
ознайомитись з унікальним документом -  «Заповітом» засновника нашого 
міста, який він адресував своїй родині.

На сьогодні основу генеалогічних досліджень складає усна традиція пере
дачі інформації, яку не можна недооцінювати. Досвід показав, що в нашому мі
сті більшість мешканців, які цікавляться цими питаннями, максимум змогли 
згадати лише ім’я своїх предків на глибину 5-6 поколінь. При поглибленні по
шуку різко знижується надійність усних родовідних переказів, зростає ймовір
ність помилок, і ось тут велике значення мають документи архівів, генеалогіч
них центрів та ін В цьому ракурсі не можна не до оцінити той факт, що в Горлі
вці все ж таки відбулась перша культурно-історична конференція з теми «Гене
алогія горлівчан», в якій приймали участь всі бажаючі мешканці міста. Вони 
своїми зусиллями зробили, так би мовити, «народну» збірку своїх родоводів.
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ЛяхР.Д; 
(м. Донецьк)

ЗМІСТ НАРИСУ ІСТОРІЇ СЕЛА ДОНЕЧЧИНИ

Значну частину тому про Донеччину становитимуть нариси по історії 
сіл в Донецькій області, які мають порівняно невелику частку населення. В 
селах проживає близько 10% населення регіону. З сіл з різних причин про
тягом всього часу вибула значна частка жителів. Для багатьох міських жи
телів -  робітників, інженерів, вчених, поетів село є «моя колиска», для 
яких визначні події, що відбулися в краї, відбувалися в селах. Це зо
бов’язує уважного вивчення історії села. Належні до опису села будуть ві
дібрані районними чи обласними адміністраціями, але вже зараз треба зо
середитися на змісті, визначити його компоненти.

Яким же має бути зміст нарису? Перш за все, слід описати політико- 
географічне розташування села: де розташоване, відстань до адміністрати
вних центрів, прилеглі населенні пункти та ін.

Безумовно важливою складовою частиною нарису буде розповідь про 
виникнення даного поселення, хто заснував, які групи населення були біля 
джерела села. Стосовно Донеччини, то переважна більшість сіл південної, 
південно-західної частини були засновані запорозькими козаками, особли
во після ліквідації Нової Запорозької Січі.

Села північної частини засновувалися переселенцями з Правобережжя 
У Другій половині ХУП ст. Вони створювали так звані слободи. Певна час- 
гина сіл півночі і центру області виникла внаслідок державної або помі
щицької колонізації (Славяносербськ). Достовірну інформацію про засну
вання сіл містять матеріали що відклалися в архівних фондах Міністерства 
фінансів, у фондах ЦДАДА. Пізніше нариси про виникнення сіл були
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вміщені до описів єпархій. По багатьох населених пунктах відповідну' ін
формацію можна здобути з документів Генерального межу вання губерній.

Наступна складова частина нарису -  це аналіз господарської діяльнос
ті. Селяни Донеччини, звісно, займалися сільським господарством (земле
робство, тваринництво), а також допоміжними промислами, але варто до
слідити особливості господарювання в окремих селах. Доцільно також зу
пинитися на товарності селянського господарства.

Варто також розглянути духовне життя сільського населення Донеч
чини, його культуру, розкрити звичаї людей, висвітлити побут, організацію 
дозвілля, по можливості розповісти про зміни в земельних відносинах, на
звати розміри земельних угідь, що були в розпорядженні селянського гос
подарства. Потрібен аналіз селянської реформи. Інформація про її прове
дення є у фонді Міністерства фінансів, в якому збереглися Уставні грамо
та, угоди між селянами і поміщиками та ін.

Для розвитку селянського господарства велике значення мала столи- 
пінська реформа, розповідь про яку також треба вмістити до нарису. Слід 
мати на увазі, що всі ці сюжети викликають значний інтерес в умовах про
ведення нинішньої земельної реформи. Зрозуміло, що основна частина ас
пектів історії села міститься у попередніх випусках нарисів. Ними, безумо
вно, треба користуватися. А от наступний період історії села, починаючи з 
революції, погребує додаткового глибокого вивчення. Перш за все, потріб
но розглянути становище села під час Української революції 1917-1920 
рр.: яким було ставлення селян до тих чи інших режимів, що встановлюва
лися в регіоні. До цього часу не введені до наукового обігу документи про 
боротьбу селян проти продовольчої політики радянської влади, що 
відклалися в Луганському обласному державному архіві. Так, аналіз під
сумків перепису 1923 рр. в Донецькій губернії допоможе вияснити стан сіл 
Донеччини на початок радянського періоду.

Безумовно, з нових позицій необхідно описати суцільну колективіза
цію з притаманними їй трагічними наслідками: ліквідація куркульства, ви
нищення кращої частини села, розселянювання села, підрив сільськогоспо
дарського виробництва. Доведеться також розглянута таке трагічне явище 
як голодомор 1932-1933 рр. Варто прослідкувати, де поділися люди з села: 
загинули від голоду, репресовані, добровільно покинули село і перебра
лись до міста да цромислові підприємства.

Зрозуміло, більш об’єктивного висвітлення потребує розповідь про 
колгоспи при цьому варто згадати про позитивні наслідки створення кол
госпів, а також викрити негативні. Поза увагою автора не може залиши
тись і запровадження техніки (трактори, комбайни), вирощування нових 
сільськогосподарських культур, створення сільської інфраструктури, але 
обов’язково треба розглянута становище колгоспників, які були перетво
рені, по суті, на кріпаків XX століття. Треба розкрити джерела матеріаль
ного забезпечення колгоспних сімей встановити, яку частку становили
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прибутки від колгоспу, розкрити необхідність і результативність допоміж
ного господарства.

Зрозуміло, що з нарису не повинні випасти і здобутки культурного буді
вництва: створення шкіл, сільських будинків культури, медичних закладів.

Село в період Великої Вітчизняної війни потребує уважного розкриття 
подвигу народу у боротьбі з ворогом. Потрібно також розкрити становище 
села з німецької окупації. Варто назвати втрати села, розповісти про тих, 
які найбільш відзначилися у боротьбі з фашистами.

Наступна розповідь у нарисі -  про труднощі відбудови. Треба викрити 
причини голоду 1946-1947 рр.

Зрозуміло, що сучасне село періоду незалежності України, потребує 
всебічного глибокого вивчення. Слід використати всі документи, які збере
глися в колишніх колгоспних сільрадах, а також попрацювати над спога
дами сучасників. Треба розглянути хід і наслідки земельної реформи, і 
знову ж -  про духовний стан села, про політичну активність його жителів, 
про релігійні конфесії, про релігійні вірування. Потрібна розповідь про ви- 
цатних вихідців з села, які працюють на благо України.

Ковалевська О.О. 
(м. Донецьк)

МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ СЕЛА ПРЕЛЕСТНЕ

Об’єктивне дослідження історії регіонів України є запорукою ство
рення правдивої історії країни в цілому. Завдання дослідження Донецького 
краю на перспективу як невід’ємної частини України були поставлені ще 
1999 року у матеріалах чергової наукової конференції з краєзнавства, що 
проходила у м. Дніпропетровську. Одним з таких завдань слід визнати 
створення нового літопису історії міст та сіл Донецької області. З моменту 
виходу відповідного тому «Історії міст та сіл УРСР» (1976 р.) пройшло ба
гато часу, протягом якого були виявлені нові факти, досліджені раніше не 
відомі аспекти тих чи інших подій, відбулася переоцінка певних періодів 
історичного розвитку, повернуто з небуття багато історичних особистос- 
гай. Враховуючи це, пропонується звернути увагу на сучасний стан та 
проблеми одного з мальовничих місць Донецької області -  село Прелестне.

Прелестне знаходиться на північному заході Донецької області. Тери- 
ТоРш, на якій воно розташовано село, була заселена ще з давніх давен. Про 
Це свідчать результати археологічних експедицій, які розкопали тут чотири 
*^ргани доби бронзи (XVI-ХШ ст. до н.е.) та одне сарматське поховання 
 ̂ ‘ V ст. н.е.) [1]. Не менш цікаві згадки про себе залишили більш пізніші 
^писанці -  кочовики DC-ХП ст. [2]. Серед пам’яток їхньої матеріальної 
ЛьтУри найбільш відомими є кам’яні «баби». Як мовчазні вартові історії
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стоять вони тепер перед Донецьким краєзнавчим музеєм і продовжують 
зберігати свої тайни, незважаючи на численні спроби дослідників розкрити 
їх раз і назавжди.

Серед корінних прелеснян до сьогодення зберігається легенда про по
ходження назви села. Як кажуть, нібито сама Катерина П, яка подорожува
ла цією місцевістю до Криму, милуючись з вікна своєї карети красою цих 
місць, сказала: «Ах, как прелестно!». З того часу і називають його Прелес- 
тним. Але насправді і село, і його назва мають більш давню історію. 
Пов’язана вона з іменем Петра І, який у 1718 році жалував ці землі своєму 
сподвижнику, вихідцю з Молдавії, О.Бантишу, що заснував тут слободу 
Веселу [3]. У 1780 році, за бажанням невістки поміщика Бантиша, Софії 
Арзаназової, яка була вражена красою цього місця, слобода була перейме
нована в село Прелестне [4]. Оскільки Софія була родом з Вороніжської 
губернії, то звідси і російська назва села.

Багато чого в селі пов’язано з ім’ям пана Бантиша. До теперішнього 
часу зберігся двохповерховий будинок з колонами та барельєфами на його 
фасадах. Поряд з садибою у 1858 році був розбитий парк, в якому було ви
саджено біля 120 порід дерев та кущів [5]. Усіма роботами керував кріпос
ний садівник К.О.Олійник. На згадку про його самовіддану працю вдячний 
поміщик поставив відшліфовану гранітну плиту на одній з алей парку. Ви
користовуючи працю кріпосних селян, Бантишу вдалося створити у парку' 
чудове штучне озеро, ж е пізніше дістало назву «Озеро кохання». Збереглися 
перекази про походження цієї назви: «Одного разу товариш молодого пана Бан
тиша, що заїхав до нього у гості, закохався у племінницю поміщика, але обста
вини стали на перешкоді молодим людям і від безсилля перед власною долею 
дівчина втопилася в озері.» З того часу його так і називають.

У маєтку Бантиша була невелика церква, при якій діяла церковно- 
прихідська школа. Учням, які успішно її закінчували, видавалися похваль
ні грамоти. У 1879 році була відкрита перша початкова школа. Першим її 
вчителем став Штихов Михайло Йосипович, пам’ять про якого зберігаєть
ся й до сьогодні завдяки стелі, яка розташована на території шкільного по
двір’я сучасної прелеснянської школи [6]. У 1883 році було відкрито дво
класне реальне училище з п’ятирічним терміном навчання, яке випу скало 
телеграфістів, землемірів та інших спеціалістів [7]. Але навчатись у цих 
навчальних закладах було під силу лише дітям із заможних сімей.

До початку буржуазних реформ середини XIX ст.. у маєтку Бантиша 
вже велося капіталістичне господарство. В ньому нараховувалося біля 10 
тис. овець, був кінний завод, пшениця та ячмінь звідси йшли на експорт 
[8]. Для того, щоб наочно уявити собі побут того часу, можна звернутись 
до експонатів музею архітектури та народного побуту, який розташовано у 
центрі села. Тут представлені дерев’яні засоби праці, одяг, посуд, різнома
нітні предмети побуту.
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Наступний історичний період, який відображено в літописі Прелест
ного, це революційні події 1905-1907 та 1917 рр. Одразу після жовтневих 
подій 1917 року мешканці села намагалися розпочати перебудову свого 
життя, але цей процес був перерваний громадянською війною та роками 
інтервенції. Залишили свій слід на цій землі і австро-германські солдати, і 
вояки Петлюри, і денікінці, і легендарні «махновці», але 26 грудня 1919 
року в селі остаточно була встановлена радянська влада [9].

Після закінчення громадянської війни становище було вкрай важким. Во
но погіршувалося неврожаєм та голодом 1921-22 рр. У сільському музеї можна 
побачити яким було господарство майже кожного селянина на той час.

Незважаючи на труднощі, зміни, які відбувалися на селі, заслуговува
ли на увагу. У 1920 році початкова школа була реорганізована у семирічну, 
а в 1936 р. на її базі була створена середня школа. Серед перших педагогів 
цієї школи був найстаріший вчитель прелестнянської школи -  
І.Д.Заводовський (1860-1939), який після закінчення у 1899 році Вовчансь- 
кої вчительської семінарії вчителював у Прелестному'. За заслуги у справі 
освіти у 1939 році він був нагороджений орденом В.І.Леніна [10]. Після 
смерті його було поховано на території шкільного саду, де кожної весни 
розквітали квіти на знак пошани праці цієї людини.

Після труднощів 20-х років не менш пам’ятними стали і 30-ті роки. У 
1931 році у селі було створено колгосп імені 12-річчя Жовтневої револю
ції. Згодом з’явилися і перші проблеми: нестача техніки, спеціалістів, до
свіду, бездарне керівництво, пафосні заклики колективізації, і, як резуль
тат, голод 1932-33 років. Кількість загиблих в той час ще й досі не встано
влено. Але біда , як відомо, не приходить одна. Прелестнян чекало ще одне 
випробування. Із спогадів мешканців села відомо, що під час масових реп
ресій 1937-1938 рр., було репресовано четверо їхніх односільчан: Бескіш- 
кіна Нестора Костянтиновича, Кивенького Олександра Афоновича, Милас- 
тивенка Івана Івановича та Бортника. Але їхня подальша доля невідома, 
збереглися лише певні домисли та припущення, що вимагають ретельної 
перевірки і встановлення історичної правди.

Незабутню сторінку історії села становлять роки Великої Вітчизняної 
війни. 25 жовтня 1941 року Прелестне було зайнято фашистами. Вони жо
рстоко розправлялися з мешканцями села, що одразу викликало опір міс
цевого населення. У цей час на території села почала діяти підпільна група, 
до складу якої входили партійні та комсомольські активісти, що залишили
ся живими, а також безпартійні жителі села. Неодноразово протягом 1941- 
1943 рр. село переходило з рук у руки. 9 вересня 1943 року військами Пів
денно-Західного фронту воно остаточно було звільнено від німецько- 
фашистських загарбників.

У боях за село Прелестне загинуло понад 200 осіб різних національнос
тей. Пам’ять про них свято зберігається прелестнянами. Пам’ятник усім загиб- 
яим знаходиться на сільській площі і містить декілька меморіальних дошок з

195



Історія України

вказаними на них військовими званнями, іменами та прізвищами солдат і офі
церів, що загинули у тих кровопролитних боях. У 1988 році при будівництві 
нового житлового будинку було знайдено залишки ще 9 солдат. У присутності 
усіх жителів села вони були перепоховані біля пам’ятника в окремій братській 
могилі. 23 жовтня 1988 там же відбулася урочиста подія -  нагородження учас
ників війни, чиї' ордени та медалі не знайшли своїх володарів на фронтах Ве
ликої Вітчизняної. Крім цього прелестняни зберігають пам’ять і про 86 своїх 
односельчан, які не повернулися з війни. Імена і прізвища цих людей висічені 
на окремій меморіальній дошці.

Після війни почалася відбудова мирного життя. Цей період, як і пода
льші декілька десятиліть, характеризувалися не стільки історичними поді
ями, які так чи інакше відбилися на долі села, скільки змінами у соціально- 
економічному та культурному розвитку, а також долях його мешканців.

Так, у 1963 році зусиллями шкільного вчителя малювання Шевченка 
Олександра Івановича була організована ізостудія «Синій птах». Метою 
створення цієї студії було бажання залучити дітей до світу прекрасного че
рез малювання, через розуміння навколишнього світу, через любов до рід
ної землі, її рослинного та тваринного світу. Згодом студія піднялася на 
якісно новий рівень -  стала музеєм дитячої творчості. Малюнки дітей не
одноразово бували за кордоном, де брали участь у різноманітних міжнаро
дних виставках та конкурсах. Ізостудія нагороджена 5 медалями міжнаро
дних конкурсів, 15 медалями ВДНГ СРСР, Грамотою Президії Верховної 
Ради СРСР, Грамотою Спілки художників України, різноманітними дип
ломами, про неї знято понад 6 фільмів кіностудіями Києва, Москви та Ле
нінграда. У музеї дитячої творчості також є експозиція, де представлені 
малюнки дітей СІЛА, Канади, ФРН, Індії, Болгарії та інших країн світу'. 
Ізостудія не мала на меті підготовку професійних майстрів живопису, але 
серед її вихованців 14 стали художниками різного профілю.

Іншою заслугою О.І.Шевченка стало створення у 1966 р. музею архі
тектури та побуту, який сьогодні відомий далеко за межами Донецької об
ласті. За оцінками фахівців, музей створено в основному на історико- 
етнографічних матеріалах Слобожанщини, що є цілком зрозумілим, врахо
вуючи географічне розташування села. Велику допомогу при створенні 
експозиції музею надали місцеві жителі, в господарствах яких зберігалося 
немало речей, що мали певну історичну цінність.

Крім згаданого архітектурно-побутового музею в селі існує окремий 
музей прелестнянської середньої школи, яка цього року відмітила своє 
200-ліття, а також створений ще у 1987 році фольклорний ансамбль, який є 
центром збереження та популяризації української народної пісні.

На жаль, на сьогоднішній день, незважаючи ні на поетичну назву, ні 
на багатовікову історію, ні на наявність унікальних музеїв, ні на малодо- 
сліджену етнографічну спадщину, що ще зберігається старожилами села, 
воно опинилося на межі загибелі. Ще на початку 90-х років XX століття
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було проведено дослідження соціально-економічного становища села. Ре
зультатом цієї роботи стали жахливі висновки: за 10 років (з 1980 по 1990 
рр.) кількість населення постійно скорочувалася (з 2520 до 1919 осіб від
повідно рокам), смертність переважала народжуваність (від найвищого по
казника: -1 до найнижчого: -28), зберігався високий відсоток ручної праці 
(від 15 до 40%), катастрофічно не вистачало техніки (1 трактор на 99 га 
площі; 1 комбайн на 441 га площі), скорочувалося поголів’я тварин, скоро
чувалися витрати на соціально-культурну сферу тощо.

Роки незалежності мало що змінили у сгауації, що склалася. Скоріше 
погіршили її. Чисельність мешканців села на 1 січня 2001 року становила 
1670 осіб. Показник приросту населення за 2000 рік становив -26, тобто на 
12 народжених пришилося 38 померлих. За три місяці поточного року на
родилося 9 немовлят, а померло 23 особи. В цілому за 10 років (з 1991 по 
2000 рік) народилася 131 людина, а померло 415. Ці вражаючі цифри гово
рять самі про себе. Село вимирає.

Багато надій покладалося на реформу у сільському господарстві та зміну 
форми власності. У лютому 1993 року колишній колгосп ім. 12-річчя Жовт
невої революції було перетворено на КСП «Колос», а у грудні 1997 року -  на 
сільськогосподарське підприємство з обмеженою відповідальністю. Було 
проведено розпаювання земель і кожен отримав можливість за власним роз
судом розпоряджатися своєю часткою угідь. Але законодавча база та еконо
мічні умови держави в цілому мало сприяють розвитку інших форм власнос
ті, ніж ті, що були, зафіксовані ще у Конституції УРСР 1978 року. З 2000 року 
СОВ «Колос» є складовою частиною агрофірми «Шахтар», що належить ша
хті ім. Засядька м.Донецька. Саме ця обставина дозволяє прелестнянам збері
гати надію на покращення ситуації в майбутньому.

На мій погляд, загальна проблема міст та сіл з багатим історичним ми
нулим полягає у тому, що поки вирішуються питання влади, нестачі коштів, 
форми власності та таке інше, гинуть останні історичні маєтки, руйнуються 
музеї, що формувалися роками, горять унікальні збірки книжок та колекції 
ікон, вмирають люди -  свідки подій, що давно «канули в Лету».

Вирішення цієї проблеми, притаманної багатьом містам і селам України, є 
одним з завдань істориків-краєзнавідв, які одночасно з дослідженням маловідо
мого, повинні добиватися, щоб відповідні чиновники, громадські організації та 
наукові товариства своєчасно звертали увагу на наше минуле не лише як на ме
ртву історію, але й як на джерело виховання духовності та патріотизму нашого 
Зростаючого покоління, а також джерело матеріального добробуту сучасни
ків. Прелестне своєрідним чином поєднує у собі поетичність та таємниці Уман
ської Софіївки, унікальність експонатів Переяслава-Хмельницького, готову екс
позицію будь-якого історичного періоду для краєзнавчого музею та багато чого 
пішого, що може привернути увагу не лише дослідника-професіонала, але й пе
ресічного туриста, любигеля-краєзнавця, студента, школяра та будь-кого, якщо 
Він цікавиться історією своєї країни
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П ід с е к ц ія  3. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ 
В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Волошенко В. О. 
(м. Донецьк)

НЕЗАМОЖНИКИ У РАДЯНСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ 
ОБ'ЄДНАННЯХ ПРИАЗОВСЬКИХ СІЛ ЯЛТА І МАНГУШ: 

1920-1925  РОКИ

Однією з форм розповсюдження нової ідеології, що супроводжувала 
встановлення радянської влади на Україні, були більшою чи меншою мі
рою пробільшовицькі громадські об’єднання, широкі за спектром своєї дії 
— від суспільно-політичних та просвітницьких до господарських. Особли
ве місце серед них належало Комітетам незаможних селян (КНС) -  органі
зації, створеній в умовах широких селянських протестів, у розрахунку на 
підтримку незабезпечених прошарків сільського населення.

Приазовські села Ялта та Мангуш до революції і після належали до Ма
ріупольського повіту. За адміністративними поділами 1920-1925 рр. входили 
до складу': у 1920 р. -  першого підрайону’, у 1921 р. -  другого району, у 
1922 р. -  Ялтинської та Мангушської волостей, у 1923-1925 рр. -  Ялтинсько
го району'. Хоч Ялта була заселена в основному греко-елінами, а Мангуш -  
греко-татарами, близьке географічне розташування і особливості адміністра
тивного розподілу забезпечували їхнім мешканцям певну взаємодію.

В історичній літературі вважалося, що у селі Мангуш КНС був органі
зований 19 серпня 1920 р. [1]. Але в інформаційних зведеннях Надзвичай
ної комісії по боротьбі з контрреволюцією, саботажем і злочинами за поса
дою (ЧК) Донецької губернії Ялтинський і Мангушський комітети згаду
валися ще у липні того ж року. І це не дивно, бо у 1920р. діяльність комне
замів, як і вся робота на селі через воєнні дії і селянський повстанський рух 
мала хаотичний характер [2].

На початку грудня 1920р. «Всероссийская кочегарка» повідомляла, 
що партійна і радянська робота в повіті постійно гальмувалася загрозою 
врангелівських банд і махновщини, а єдиним працюючим партвідділом був 
відділ роботи на селі. Ним були організовані комнезаможі та сільські пар- 
тосоредки, які працювали «досить задовільно» [3]. Між тим, зведення ЧК 
свідчили про інше: у більшій частині повіту не виконували ні наказів ра
дянської влади, ні продрозкладки. Ь сіл Мангуш, Ялта, Гурзуф, Петровсь- 
ке мобілізовані уходили до Махна, мотивуючи небажанням йти до польсь
кого фронту’. «Організація КНС в повіті поставлена дуже погано. Причини:
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немає літератури, інструкцій... Партійного життя майже не існує». Наді
сланий загін навіть відмовився збирати продрозкладку. «Надійної реальної 
сили немає. Якщо загін наш буде відізвано, повіт залишається у повній 
владі махновщини». Проте, на кінець 1920р. позначилася й інша тенденція: 
у населення накопичувалося невдоволення діями махновців. Так, перебу
вання останніх у Мангуші на початку грудня ознаменувалося не тільки 
розгромленням місцевої міліції, але й пограбуванням мешканців [4].

Більш-менш усталеною робота КНС на Маріупольщині стала тільки у 
1921р. До середини року комнезами були організовані у всіх селах другого 
району, але їхня робота була слабкою. Ялтинський сільський комітет 
(КНС) вважався задовільним, але по радянському будівництву ним не ро
билося майже нічого. Реорганізований був Мангушський комнезам. Під
креслювалося, що гальмом для роботи рад, виконкомів та інших установ 
була саме погана згуртованість незаможників, що, в свою чергу, поясню
валося розрухою та неврожаєм [5].

Від комнезамів вимагалася не тільки підтримка місцевих органів вла
ди, але й здійснення контролю над ними. У звітах за 1921р. КНС 
обов’язково мали зазначати, скільки зіткнень відбулося з ними (на кінець 
1921 р. у Мангуші і Ялті -  по 2), скільки «куркульських рад і виконкомів» 
розпущено з ініціативи комнезаможів (у Ялті -  2). Члени комітетів повинні 
були приймати участь у виборах і діяльності цих установ (наприклад, на
прикінці 1921 р. у Ялті членами ради і виконкому були 16 комнезаможни- 
ків, восени 1922 р. у Мангуші -  6). Загостреними ці взаємовідносини за
лишалися і після укріплення позицій рад. У 1924 р. комнезами обох сіл у 
своїх звітах відзначали поганий стан зв’язку з ними, скаржилися на відсут
ність сприяння у постачанні канцелярським приладдям, відмови надавати 
коней для поїздок. У Мангуші розбирали конфлікти навіть за допомогою 
райКНС і парткому [6].

Хто ж складав категорію «незаможників» у цих селах? За повідомлен
ням другого райстолу комнезамів від 5 жовтня 1921р. більшість з них 
«знаходилася в руках у куркульства» (з 68 членів Мангуського комітету 
29,4% були безземельними, така ж кількість -  робітниками і наймитами, з 
64 членів Ялтинського -  відповідно 28,1% і 26,5%). Решту складали вдови, 
сироти та старі, що записалися тільки заради отримання якої-небудь допо
моги (якщо в Мангушському КНС жінок на той час було тільки 13,2%, то в 
Ялтинському -  64%). Осіб, які попали до КНС «в інтересах революції і 
держави» було замало [7].

Після земельних перерозподілів 1921 -  початку 1922 рр. серед неза
можників збільшилася кількість землевласників. Та враховуючи незабез
печеність сільськогосподарськими знаряддями та робочим скотом, не ди
вують дані з докладу Мангушського волКНС за жовтень 1922 р. про те, що 
До комнезамів уходило найбідніше населення, яке жило по найму у замож
них громадян або служило в місцевих радянських установах. Майже не
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змінилося економічне становище членів КНС і надалі. У 1924 р. лише 8,2% 
з них вважалися за своїм соціальним становищем середняками. Тільки у 
Мангуші було зареєстровано 14 випадків здачі незаможниками землі в 
оренду. Проблемним залишався брак живого й мертвого інвентарю -  у 
1925 р. по Ялтинському району у незаможних господарствах на 1 голову 
робочої худоби приходилося для обробки 9 десятин землі [8].

У зв’язку із особливостями складу незаможників в цих селах, показо
вими були причини виключення під час чисток. У січні 1923 р. у Ялті з 27 
виключених 26 «постраждало» за невідвідування загальних зборів КНС, 
ще 1 -  як невиправний алкоголік. У Мангуші з 89 виключених через «не
відвідування» перестали бути членами організації 72 особи, ще по о д н о і  іу 
-  через «паскудну поведінку» та невиконання рішень, кілька осіб -  через 
старість або виїзд із села і лише одиниці -  через майновий стан, релігійні 
або протилежні переконання [9].

Дисциплінарне питання взагалі стояло гостро. З протоколу засідання 
Мангушського комітету від 11 вересня 1921 р.: «...зобов’язати всіх членів 
щотижнево збиратися у неділю ... і завжди безумовно виконувати дору
чення КНС. У противному разі будуть піддані суду» [10]. З «Доповіді дру
гого райстолу КНС» від 5 жовтая 1921 р.: «Робота звелася нанівець: не 
з’являються на збори члени, зібрати їх -  не можливо» [11]. На жовтень 
1924 р. у Мангуському комнезаможі у середньому збори відвідували 36,8% 
всіх членів, наприкінці 1925 р. у Ялтинському -  32,8% [12]. І це при тому, 
що комітети були відносно нечисленними (відсоток кількості комнезамів
ців Ялтинського району до загальної кількості населення до 17 років ста
новив наприкінці 1923 р. 4,7%, у травні 1925 р. -  5,3%, а їхнє співвідно
шення із загальною кількістю бідняцьких господарств у березні 1925 р. до
рівнювало 18,4%) [13].

У «Доповіді другого райстолу КНС» від 5 жовтая 1921р. доречно за
значалося: «Враховуючи психологію селян-незаможників -  затурканих, 
темних, безпорадних, меншість яких зобов’язана боротися ... зі всіма шкі
дливими елементами Радянської влади, а тому їм необхідна підтримка від 
держави... Середняки не йдуть разом із незаможниками, а більшість -  з 
куркульством». Наприкінці 1921р.: «Робота КНС у всьому' районі погана... 
Погана свідомість... Більшість розуміє, що комнезами створені лише для 
того, щоб їх годували й допомагали усіма засобами» [14]. Одним із засобів 
допомоги було забезпечення членів КНС за рахунок заможніших верств. 
Навесні 1921р. у Ялтинському КНС левова частка наявних коштів склада
лися з 10%-них відрахувань з продрозкладки 1919 і 1920рр. і фунтового 
відміру з млинів. У продподатковій кампанії незаможниками Ялти і Ман- 
гуша восени 1921р. був навіть організований спеціальний загін (проте, це 
не завадило інспекторові, що об’їжджав район, зазначити, що він помітив 
«потурання по відношенню до неплатників») [15].
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Збирався не тільки податок. 6 червня 1921р. КНС села Мангуш через 
те, що «біднота дійшла до крайнього ступеня голодування», постановив 
«взяти у куркульського елемента для голодуючих муку, збіжжя і м ’ясо, за
лишивши куркулям 2-недільну норму». На засіданні Мангушського комне
заму у жовтні 1921 р. було вирішено зобов’язати трійку з продподатку ви
лучати у куркулів і взагалі заможних по 0,25 ф. вовни з кожної вівці, об
класти кожного по 10 тис. карбованців грішми, узяти корів для наділення 
незаможників, корови брати, якщо вони «надлишні по сімейному та госпо
дарчому їх стану» [16].

У вересні Ялтинський КНС клопотався про одержання можливості 
видавати посвідчення на право ввозу зерна до села і за це стягувати 10%. У 
жовтні це «мито» таки збирали, але у розмірі 5%. 10 пудів із ЗО зібраних 
пожертвували голодуючим Поволжя. І це тоді, коли вже на кінець листо
пада було зареєстровано 10 випадків голодної смерті серед самих комнеза
мівців, коли по вулицях Ялти валялися безпритульні діти, а активісти ком
незаму клопоталися перед райвиконкомом про залишення 150 пуд. зерна, 
що зберігалися у Ялтинській сільській коморі для потреб КНС та про на
дання 100 пудів із зібраного продподатку для відкриття дитячої їдальні для 
круглих сиріт. Трійка «із проведення добровільних зборів для голодуючих 
Поволжя та Донбасу» була створена і в Мангуші. Там також зерно, що 
привозилося ззовні, оподатковували на користь комітету [17].

Співпрацювали комнезами і з Комітетами допомоги голодуючим 
(КДГ), що розпочали свою роботу в цих селах з 1922р. З одного боку, не
заможники брали участь в операціях по виявленню наявності продуктів у 
заможних громадян, допомагали відчужувати надлишки і передавати їх до 
КДГ. З іншого, вони самі залежали від Комдопголу, бо саме до нього над
ходили кошти на боротьбу із голодом, ним відкривалися їдальні. Напри
клад, у листопаді 1922 р. загальним зібранням Мангушського КНС було 
вирішено прохати КДГ, щоб через відсутність взуття і одягу пайки з їдаль
ні їм видавалися у сухому вигляді [18].

У 1922 р. заради запобігання голоду і в Мангуші, і в Ялті були створе
ні трудові артілі з незаможників для колективних посівів кукурудзи, дехто 
просто об’єднувався групами. Але більшість заради прожитку ставали 
наймитами. Для контролювання експлуатації, на засіданні Ялтинського 
КНС 7 грудня 1922 р. постановили «зорганізувати батрацтво у союз оброб
ки землі та лісу» (малася на увазі Всеросійська спілка робітників землі та 
лісу). Але звітувалося про організацію в Ялтинському районі Робземлісу 
тільки 30-31 грудня 1923 р. У 1924 р. у Ялті постановами загальних зборів 
громадян і членів комнезамів було дозволено «прикріплення» бідарів на 
літній період до заможних, але під суворим наглядом ВРЗЛ [19]. Питання 
спряжок залишалося актуальним і у 1925 р., але тепер спряжки стали нази
вати ще й «групами спільної обробки землі». Наприкінці 1924 р. відно
шення самих «куркулів» до КНС характеризувалося як негативне, зокрема,
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через нагляд членів організації за кабальними угодами. Втім, цікаво, що у 
той же час одним з дефектів діяльності комітетів району називалося не
проведения точного розшарування населення [20].

Окрім всього, складається враження, що комнезаможники не завжди 
усвідомлювали, як відрізнити спряжки, групи та артілі, і чим вони були за 
радянською термінологією. Наприкінці 1923 р. маріупольські органи 
управління налічували по селах Ялта і Мангуш 6 колгоспів. У «Доповіді 
про обстеження нацмен Маріупольської округи» від 3 листопада 1924 р. 
там їх нараховували вже 8. У той же час Мангушський КНС констатував: 
«Зв’язку з колективами у комнезаму немає. КНС не знає навіть кількості 
своїх артілей». У «Доповіді Ялтинського КНС» за березень 1924 р. говори
лося, що колективізація проходила слабо, існувало всього 3 колективи [21].

На початку 1924 р. у Мангуші діяла й ще одна артіль, цікава вже тим, 
що складалася з комнезаможників-інвалідів, створена була для експлуата
ції сільгосппідприємств, але у рамках зовсім іншого громадського 
об’єднання -  Селянських комітетів суспільної взаємодопомоги (КВД, вза- 
ємокомів). Для комнезаможників ця організація була тим ріднішою, що 
функціонувала за їх активної підтримки. На грудень 1923 р., у Ялтинсько
му районі існувало 3 сільКВД, фонди яких вміщували близько тисячі пудів 
зерна, а в експлуатації Мангушського взаємокому знаходилися маслозавод 
і паровий млин. Втім, вже до весни 1924 р. більша частина фондів пішла на 
засів ділянок комВД, підприємства ж зі всіма боргами були передані сіль
раді. Та деяка допомога нужденним все ж таки була виказана. Ще восени 
1923 р. було засіяно по 1-2 десятини сім’ям червоноармійців, навесні 
1924р. було надано допомогу' 13 громадянам с. Ялти, на протязі всього ро
ку -  34 найбіднішим с. Мангуш. Певні кошти уходили на утримання голів 
КНС і КВД (часто за сумісництвом). У Ялтинській організації взагалі на
прикінці 1924 р. постійних фондів майже не було, а коли з’являлися, то ви
трачалися тільки на зарплатню голові. З початку 1924 р. в районі розпоча
лася робота взаємокомів із обліку сирітських будівель, неуспадкованого та 
безгосподарного майна [22].

Восени 1924 р., з ініціативи райпарткому, була проведена кампанія по 
кооперуванню бідноти. Для об’їзду кожного двору були виділені комісії з 
представників всіх сільських організацій. До членства у сільськогосподар
ських (СГТ) і споживчих (СПТ) товариствах притягували і за власні кошти, 
і за кошти СПТ,' КВД та селянських будинків. У жовтні 1923 р. по Ялтин
ському району з 455 членів СПТ 272 були комнезаможниками, із 450 чле
нів СГТ -  133, у березні 1925р. відповідно -  504 і 420 [23].

Одним з найвідсталіших напрямків роботи КНС вважався культурно- 
освітній. У Мангуші селянський будинок був відкритий у травні 1922 р 
[24]. У грудні 1923 р., на пленумі Маріупольської оКНС повідомлялося, що 
сельбуди існували вже у всіх селах району, де були комнезами, лекції і чи
тки проводилися, газети виписувалися з коштів райКНС. До березня 1925
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р. із 790 комнезаможників району членами сельбудів були 225 осіб. Втім, 
констатувалося, що гуртки при них майже не працювали, відвідування не
заможниками було слабке [25].

Таким чином, більш-менш усталеною робота комнезамів стала тільки 
у 1921р., після приборкання «бандитизму» і з початком голодування. Хоча 
комнезаможники були відносно малочисельними, несвідомими і малодис- 
цишгінованими, але саме їхня підтримка і контроль на перших порах за
безпечували існування майже всіх інших радянських об’єднань, що так на
полегливо нав’язувалися селянам у той час.
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УТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТИВНО- 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ДОНБАСІ (1924-1932 РР )

Правова основа формування національних адміністративно- 
територіальних одиниць була підведена постановою ВУЦВК і Раднаркому 
УРСР «Про виділення національних районів та сільрад» від 29 серпня 1924 
року, ухвалена IV сесією ВУЦВК 19 лютого 1925 року. Цим актом наго
лошувалось, що національний район може бути утворений при наявності 
на його території не менше 10 тисяч громадян певної національності, а на
ціональна сільська рада -  500 чоловік [1]. Зазначимо, що звичайний район 
в Україні утворювався при наявності на його території 25 тисяч, а сільська 
рада -  1 тисячі чоловік.

Всю роботу по вивченню національного складу населення і виділенню 
національних адміністративно-територіальних одиниць здійснювала 
Центральна Адміністративно-Територіальна Комісія (ЦАТК) при ВУЦВК 
та її відділи на місцях за участю фахівців. При Донецькому губвиконкомі 
та окружкомах відділи ЦАТК були засновані в 1924 році. На початку дія
льності місцевим відділам пропонувалося зробити висновки щодо можли
востей проведення національного районування, а саме: з’ясувати наявність 
компактних груп етнічних спільнот, їх кількісний склад; вивчити настрої 
населення відносно районування.

Головними ознаками при адміністративно-територіальному поділі бу
ли національна і територіально-економічна. До складу районів повинні бу
ли входили сільські ради, де переважали представники певної етнічної 
групи За територіально-економічною ознакою, головним чином, прийма
лись до уваги відстань окремих сіл та сільських рад до районних центрів та 
їх економічна залежність.

Втягнення до районування за національною ознакою німецької мен
шості Донбасу розпочалося відразу після прийняття відповідних постанов. 
Спеціальна комісія при ЦКНМ прийняла рішення «вважати принципово 
необхідним виділення самостійних районів та сільських рад з німецьких 
колоній» [2]. Такий підхід був зумовлений цілою низкою причин. Голо
вними з них були невдоволення німців політикою радянської влади відно
сно земельного питання, релігійні гоніння на колоністів, що викликало ве
лику хвилю еміграції за кордон. Адміністративний поділ 1922-23 років 
призвів до негативних наслідків, не врахувавши національної ознаки при
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утворенні адміністративно-територіальних одиниць. Крім цього, зазначи
мо, що земельні та податкові установи продовжували розглядати німецькі 
колонії як центри, де панують заможні та куркульські елементи. Ставлення 
до німецьких колоністів як до міцних господарів зумовило здійснення жо
рстокої податкової політики, позбавлення німецького населення права го
лосу та застосування інших форм утиску як економічного, так і політично
го характеру. Про це свідчать і анонімні заяви селян новоствореного Люк
сембурзького німецького району Маріупольської округи з проханням зме
ншити непомірне оподаткування, в іншому випадку вони емігрують з 
України [3]. У звіті Центрального бюро німецьких секцій при ЦК КП(б)У в 
грудні 1924 року відзначалось, що німецькі колонії Катеринославської гу
бернії, Волині та Донбасу були обкладені сільськогосподарським податком 
у 2-3 рази більше в порівнянні з сусідніми українськими селами [4]. Зага
льне число емігрантів на початок 1924 року досягло 8 тис., заяв же про ба
жання емігрувати -  20 тис. Еміграція охоплювала, головним чином, мено
нітів, яких в УРСР нараховувалось 56 тис. з загальної кількості німців 360 
тис. чоловік [5].

Для запобігання еміграційного руху, на думку влади, найбільш сприятли
вим заходом повинна була стати реалізація принципу виділення «самостійних 
національних формувань». З 1924 року, протягом другого етапу адміністрати
вно-територіальної реформи, в місцях компактного проживання німецького 
населення почалося виділення національних сільських рад та районів. В Дон
басі було утворено 38 національних німецьких сільських рад та національний 
Люксембурзький район в Маріупольській окрузі [6].

При проведенні районування було виявлено, що німці компактними 
групами проживали на терені Петропавлівського, Олександро-Невського, 
Старо-Каранського районів Маріупольської оіфуги. В 1924 році на їх ос
нові почалось формування німецького національного району. Процес 
утворення нової адміністративно-територіальної одиниці проходив в Олек- 
сандро-Невському (Люксембурзькому) районі. До нього було приєднано 
частину' Петропавлівського (Республіканського) району з селами, де пере
важало німецьке населення (Новороманівка, Маринівка, Ксенг’євка, Семе- 
нівка, Сергіївка). В цій частині Маріупольської округи склалися економіч
ні та культурні передумови для формування національного району. Цей 
процес торкнувся безпосередньо сусідніх районів. З Володарського району 
за національною ознакою було приєднано селище Кірш-Фурс. В той же час 
окремі населені пункти Люксембурзького району за національною озна
кою приєднувались до інших районів (Ново-Керменчік, Нова Каракуба -  
для утворення греко-татарської та греко-еллінської сільських рад; Бого- 
словка, Зачатівка з українським населенням до утворюваних українських 
сільських рад). Але с. Ново-Керменчік, яке знаходилось у центрі, немож
ливо було виключити зі складу району. Село Нова Каракуба, утворивши 
окрему сільську раду, було приєднане до Старо-Керменчікського району.
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Села з українським населенням відійшли до складу Стрітенського району. 
Частину сіл Республіканського району було приєднано до Володарського 
району [7]. Із загальної кількості населення в 18791 чол. 81,6% були пред
ставниками німецької національності [8].

Наприкінці 1928 року, згідно з постановою Президії Маріупольського 
ОВК, був створений мішаний українсько-німецький район у складі існую
чого Старо-Каранського району. До нього ввійшло 9 сільських рад із зага
льною кількістю населення 16 тис. чоловік [9].

Після обстеження грецького населення Маріупольської та Сталінської 
округ спеціальна комісія ЦКНМ у серпні 1926 р. зробила висновок про 
можливість утворення національних сільських рад та районів окремо для 
греко-еллінського та греко-татарського населення.

Найбільш значні територіальні перетворення були зроблені при ком
плектуванні Велико-Янісольського національного грецького району. З то
чки зору економічного розвитку майже вся західна (українська) частина 
району за р.Мокрий Яли мала тяжіння за межі Сталінської округи. Північ
на частина Андріївського району по р. Вовчій була приєднана до Селідівсь- 
кого району' (переважно українське населення), а південна (сільські ради: 
Богатирська, Косгянтинопольська, Ново-Богатирська, Улаклицька) -  за на
ціональною ознакою до Велико-Янісольського грецького району. Західну 
частину Велико-Янісольського району (з переважно українським населен
ням загальною кількістю більше 10 тис. чол.) було передано за межі Ста
лінської окрути до складу Павлоградської і Запорізької округ [10].

Крім суцільно грецьких був створений мішаний на базі Старо- 
Каранського району з українсько-грецьким населенням з центром в селі 
Стара Карань. Інша частина Старо-Каранського району була віднесена до 
мішаних з українсько-німецьким населенням [11].

Отже, за термін з 1926 по грудень 1931 роки було створено 16 греко- 
еллінських та 14 греко-татарських сільських рад, 3 національних грецьких 
райони: два -  Сартанський (з греко-еллінським населенням) і Мангушсь- 
кий (з греко-татарським населенням) на території Маріупольської окрути, 
Велико-Янисольський в Сталінській окрузі.

Процес національного районування не обминув і єврейське населення 
краю. Переважна кількість євреїв були мешканцями міст і містечок (89,6% 
єврейського населення краю). Починаючи з весни 1918 року, цілою низкою 
декретів (про торгівлю і товарообмін; про фінанси і банківську справу то
що) більша частйна євреїв була позбавлена засобів свого традиційного іс
нування. Це викликало масове безробіття.

Уряд України планував залучити до продуктивної землеробської праці 
безробітних через їхнє переселення на вільні земельні фонди, що знаходи
лись на Півдні України. Для цієї справи обрано декілька губерній, серед 
яких була й Донецька [12]. З 1924 року була розгорнута діяльність по ре
єстрації євреїв, що бажали займатися сільським господарством. На базі ко
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лишніх єврейських колоній організували 7 нових: 3 в Стрітенському райо
ні та 4 в Старо-Красицькому районі Маріупольської округи. На кожне по
двір’я в середньому надавалось по 15 десятин землі, на одну особу по 3 де
сятини [13].

З метою поліпшення стану єврейських переселенців у рамках прове
дення адміністративно-територіальної реформи в 1925 році було створено 
2 національні єврейські сільські ради: Затишинська і Зеленопольська. За 
складом населення вони були неоднорідні, особливо Затишинська (єврей
ське населення складало 65,9% всього населення, крім цього в 2 населених 
пунктах з 5 проживали компактні групи німців, росіян та українців). Наба
гато краще в національному відношенні була Зеленопольська національна 
єврейська рада. До її складу входило 90% євреїв [14].

Найбільша кількість національних районів і рад була створена для ро
сійського населення Донбасу. Національною меншістю росіяни стали вва
жатися з початку 1926 року, коли ЦАТК при ВУЦВК зобов’язало всі окру
гові комісії провести роботу з метою виявлення компактних груп російсь
кого населення для подальшого виділення національних адміністративно- 
територіальних одиниць.

Протягом заселення більша частина росіян осідала на території Лу
ганської округи. За даними перепису 1926 року російське населення окру
ги складало 42,6% всієї людності, українське -  41,9% [15].

Вже в середині 1927 року в Луганській окрузі як національні російські 
були затверджені Станично-Луганський (89,38% -  росіяни), Сорокінський 
(71,99% — росіяни) та Петрівський (75,99% — росіяни) райони. Спробу 
ЦАТК зарахувати ще й Алчевський район до складу національних російсь
ких було відхилено в 1928 році (48,44% -  українці, 46,08% -  росіяни) [16].

Взагалі на території Донбасу в 1920-і роки були утворені 3 національ
ні російські райони (всі в Луганській окрузі), 94 сільських, 39 селищних 
рад [17].

У висновках по Сталінській окрузі про наявність компактних груп ро
сійського населення відповіді були різноманітними. По Чистяківському 
району 2 сільські ради були невизначені за національною приналежністю, 
жителі звинувачували радянську владу у тому, що їх хочуть примусово 
українізувати, щоб діти їх були навіки прикріплені до України. Така ж си
туація, на думку комісії, була в Павлівському районі, де на зборах та в по
всякденному спілкуванні використовували російську мову. Населення цьо
го району вимагало вважати їх за російську національну адміністративно- 
територіальну одиницю. Селідівський та Янисольський райвиконкоми піс
ля обстеження доповідали, що компактних груп російського населення не
має, відокремлювати російські сільські ради недоцільно [18]. В Секретарі- 
ат президії ВУЦВК подано прохання про віднесення Андріївської сільської 
Ради Павлівського району до складу національних російських. Населення 
зазначеної сільської ради назвало себе українцями під час перепису 1926
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року, боячись, що назвавшись росіянами, вони можуть бути вислані з 
України. Як свідчить обстеження ОБНМ мешканці сільської ради дійсно 
належали до російської етнічної меншості [19].

Серед малочисельних народів Донбасу національним районуванням 
було охоплено болгарське та молдавське населення. На терені Маріуполь
ської округи була створена Софіївська болгарська і Ново-Ігнатівська мол
давська національні ради. Утворення молдавської сільської ради викликає 
деякі суперечності. Завідувач грецькою секцією ЦКНМ С.Г.Ялі в 1927 р. 
повідомляв, що до складу грецьких сільських рад була віднесена Ново- 
Ігнатівська, де населення рідною мовою вважало молдавську, але за націо
нальністю відносило себе до греків (1120 чол. грецької національності із 
загальної кількості 1557 чол.) [20]. Але в загальних відомостях на початку 
1931 року ця рада віднесена до складу молдавських.

Серед представників малочисельних народів (татар, вірменів, ассірій- 
ців, поляків) національне районування на терені Донбасу також не прово
дилось. Малочисельні етнічні групи, що проживали в сільській місцевості, 
входили до складу тієї адміністративно-територіальної одиниці, на терито
рії якої вони знаходились.

Отже, в Донбасі протягом 1924-1932 років був здійснений другий етап 
адміністративно-територіальний поділу з урахуванням національної ознаки. 
На початковому етапі всі верстви населення не сприймали себе часткою на
ціональних утворень, бачили в цьому лише наступ на традиційний уклад 
життя, господарські стосунки, що складалися протягом століть. Але вже на 
початку 1930-х років виділення національних районів і рад надає поштовх 
культурному відродженню етнічних груп населення, пожвавлює економічне, 
культурне і соціальне життя в них, гармонізації міжнаціональних відносин, 
що було перервано встановленням тоталітарної системи влади.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. ДАДО. -  Ф.Р-1202, оп.1, спр.79., арк.4.
2. ЦЦАВО України. -  Ф-413, оп.1, спр.4, арк.38.
3. ЦЦАВО України. -  Ф-413, оп.1, спр.480, арк.14.
4. ЦЦАВО України. -  Ф-413, оп.1, спр.91, арк.З.
5. ЦЦАВО Уїфаини. -  Ф-1, оп.З, спр.2504, арк.118.
6. ЦЦАВО України. -  Ф-1, оп.5, спр.1177, арк.13, 38.
7. ДАДО. -  Ф.Р-2, оп.1, спр.723, арк.108.
8. ЦЦАВО України. -  Ф-1, оп.5, спр. 1177, арк.38.
9. ЦЦАВО України. -  Ф-1, оп.5, спр. 1179, арк. 11.
10. ЦЦАВО України. -  Ф-413, оп.1, спр.290, арк.31; ДАДО. -  Ф.Р-2, оп.1, 

спр. 158, арк.8.
11. ДАДО. -  Ф.Р-2, on. 1, спр. 158, арк. 11.
12. ДАДО. -  Ф.Р-2, оп.1, спр.158, арк.43.

208



маловідомі імена, події, факти

13. Сотніченко В. Єврейська землеробська колонізація Півдня України в 
20 рр. XX ст. // Історія в школі. -  1998. -  №7.

14. Беренштейн Л.Е. Евреи и политические процессы в СССР (20-80-е гг. 
Х Х ст .).-К ., 1994.-С .37.

15. ЦЦАВО України. -  Ф.413, оп.1, спр.320, арк.27.
16. ЦЦАВО України. -  Ф-1, оп.З, спр.699, арк.155.
17. ЦЦАВО України. -  Ф-1, оп.З, спр.696, арк.155.
18. ЦЦАГО України. -  Ф-1, оп.1, спр.402, арк.13.
19. ДАДО. -  Ф.Р-2, оп.1, спр.848, арк.6.
20. Ялі С. Греки в УСРР. Харків, 1931. -  С.64.

Подибайло М. Т. 
(м. Маріуполь)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ ЩОДО 
ГРЕЦЬКОЇ МЕНШОСТІ ПРИАЗОВ’Я В 20-ТІ -  30-ті РОКИ

У перші повоєнні роки український радянський уряд, вирішуючи про
блеми подолання продуктової та господарської кризи, звертав мало уваги 
на будь-які національні процеси в середовищі всіх національних меншин. В 
зв’язку з всесоюзною політикою коренізації 1925 рік став рубіжним в істо
рії багатьох національностей України, і греків Приазов’я зокрема. В рамках 
нової національної політики були намічені основні напрямки перетворень в 
соціально-економічній, громадсько-політичній та культурній сферах. Варто 
визнати, що в цілому ідеї, покладені в основу державної політики щодо 
греків Маріупольщини, були доволі інноваційними та прогресивними, 
оскільки вперше національні меншини були прирівняні у правах з титуль
ною нацією та отримали законодавчі гарантії національно-культурного 
розвитку. Саме на цьому етапі, більше ніж ще будь-коли, докладалися зу
силля для національно-культурного відродження цієї етнічної групи на 
державному рівні. Ці процеси здійснювались послідовно і системно, шля
хом створення національних шкіл і вузу, організації видання літератури 
національними мовами, вивчення та популяризації історії грецького насе
лення України тощо. І хоча це відбувалося в складних економічних та ідео
логічних умовах, за гострої нестачі коштів, наслідки цієї політики вражали: 
істотно зріс рівень національної свідомості та само- ідентифікації, було лі
квідовано неписьменність. В пам’яті народу цей період залишився як час 
«національного ренесансу».

Але якщо більш детально дослідити основні аспекти національної по- 
5 * * .  більшовиків щодо національних меншин загалом і греків зокрема в 

25-193 3 роках, то побачимо, що за всіма «парадно-показовими» фактами, 
які мають місце в історіографії даного питання починаючи з 20-х -  30-х ро
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ків, криються складні соціально-психологічні, національно-культурні та 
економічні проблеми цих процесів. Та це анітрохи не применшує важливо
сті вивчення цього досвіду. Адже дослідження історії з усіма її внутрішні
ми суперечностями надасть працям у даній галузі якісно нового теоретич
ного і практичного значення. Ми ж зосередились на висвітленні досвіду 
здійснення національної політики Радянської держави щодо греків При
азовья в П пол. 20-х -  поч. 30-х років.

Зазначимо, що політика радянського уряду щодо національних мен
шин в зазначений час носила загальний, однаковий для всіх характер. Не 
були теоретично розроблені основні проблемні питання стосовно існування 
національної меншини в рамках комуністичної, суспільно-економічної фо
рмації та на перехідному етапі -  в епоху соціалізму. Національна політика 
загалом не була самоцінною, підпорядковувалась «генеральним завдан
ням» побудови соціалізму та служила їхнім знаряддям. Тому як тільки змі
нювався курс радянського будівництва відразу ж мінялись зміст і напрямки 
роботи серед національних меншостей. Такі зміни були непоодинокими і 
саме їх можемо вважати рубіжними в періодизації національної політики, 
здійснюваної щодо греків Приазов’я: 1 -  1921-1923 рр. -  етап «контролю та 
стримування» національних за формою ідей та рухів, заборона «націоналі
стичних» організацій; 2 -  П пол. 1923-1929 рр. -  здійснення коренізації се
ред грецького населення; 3 -  1930-1933 рр. -  згортання коренізації.

На початку 20-х років головні напрямки державної політики щодо гре
ків розроблялися на базі доволі обмежених статистичних та економічних 
даних. А з кінця 20-х років ситуація ускладнилась ще й тим, що дані, які 
надходили з місць, мали відповідати не стільки дійсним фактам, скільки 
ідеологічним догмам (наприклад, положенням про підсилення класової бо
ротьби, необхідності боротьби з великодержавним шовінізмом та місцевим 
націоналізмом, тезі про злиття націй за соціалізму). Це, звичайно ж не 
розв’язувало, а, навпаки, ускладнювало вирішення проблем міжнаціональ
них відносин.

Основним критерієм оцінки результатів і перспектив розвитку національної 
політики більшовиків щодо греків Приазов’я є визначення співвідношення соці
ально-економічного та національного її аспектів. Національно-культурна скла
дова цієї політики була важливою, але аж ніяк не основною і не єдиною в жилі 
греків України в 20-ті -  30-ті роки. Як свідчать документи, головними грецьке 
населення вважало економічні і соціальні проблеми, а до національного розвит
ку значна частина людності ставилась байдуже.

Не заперечуючи позитивний вплив непу, варто зазначити, що він не 
давав простору для зростання виробничих сил в грецьких селах. За роки 
його впровадження грецьке село «осереднячилося», але це означало тільки 
погіршення економічного становища переважної частини селянства порів
няно з дореволюційним періодом. Господарі втратили зацікавлення у праці.
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Політика суцільної колективізації початку 30-х років в умовах націо
нального села носила крім соціально-економічного ще й національний ха
рактер. Як і інші національні меншості, українські греки на початок колек
тивізації залишалися селянським етносом. У їхній соціальній структурі 
практично був відсутнім робітничий клас, а нова радянська інтелігенція 
лише починала формуватися. Незначним був і прошарок бідняків. Та не 
дивлячись на складнощі відбудовчого періоду, питома вага заможного се
лянства була значно вищою ніж в середньому по Україні. Ця особливість 
структури грецького населення і визначила специфіку колективізації в його 
середовищі. Загальна заможність греків в порівнянні з корінним населен
ням стала підгрунтям жорсткішого здійснення щодо них політики розкур- 
кулення -  всього було розорено від 10 до 20% господарств. З цієї причини 
колективізація сприймалася греками не просто як антиселянська, а як «ан- 
тигрецька» політика.

Саме тому тогочасний опір колективізації грецького селянства набував 
національного забарвлення. Соціальні суперечності перейшли у площину 
міжнаціональних відносин На поч. 30-х років тертя на національному ґру
нті набули форми національної ворожнечі, розбрату і ненависті. Звідси і 
причини звинувачення значної частини греків у «контрреволюційній наці
оналістичній діяльності».

Важливо зазначити, що межа 20-30-х років була часом не лише гост
рих соціально-економічних, а й міжнаціональних протиріч. Певна напру
женість у сфері міжнаціональних відносин, що мала місце в 20-ті роки, бу
ла загострена колективізацією. Відтак, після завершення колективізації, за 
обставин поширення в Україні міжнаціональних конфліктів і голодомору, 
та за остаточного оформлення адміністративно-командної системи станом 
на 1933 рік склалися умови для згортання політики коренізації щодо націо
нальних меншин.

На початок колективізації в сільських та районних національних радах 
працювали переважно місцеві кадри, які щиро переймалися національними 
проблемами. Кадрові переміщення, викликані невпинним розгортанням ці
єї політики, а також адмінреформою початку 30-х років спричинили повне 
та беззаперечне підпорядкування активістів партійним розпорядженням, а 
також змінили національно-кадрову ситуацію таким чином, що вже в 1932 
році досягнення коренізації в грецьких селах практично зійшли нанівець.

Соціальна спрямованість національної політики стосовно греків Укра
їни яскраво проявилася в діяльності грецьких рад і районів. Якщо на пер
шому етапі свого існування вони виконували функції органів політичної 
самодіяльності різних соціальних верств грецького села, то на кін.20-х ро
ків перетворилися на частину державної бюрократичної машини. До того ж 
влада використала їх як своєрідний буфер для отримання на початку 30-х 
років міжнаціональних сутичок.
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Головні етапи політики «грецизації», проводжуваної в 20-ті -  на 
поч..ЗО-x років, доволі широко досліджені в історіографії. Та зазначимо, що 
головна проблема національно-культурного розвитку греків Приазов’я на 
даному етапі була власне не в «грецизації», а в історичній необхідності до
вести наявність перспективи національно-культурного розвитку народу. 
Через відсутність у приазовських греків писемності формування нової 
«пролетарської грецької культури» значно уповільнювалося. Тому вирі
шення мовної проблеми (тобто виведення роменської та урумської мов з 
числа безписемних) ставало основним питанням не лише політики елліні- 
зації і татаризації, а й подальшого існування приазовських греків, як само
бутньої етнічної спільноти. Складність полягала ще й в тому, що мова при
азовських греків -  демотична (народна), значно відрізнялась як від говірок 
інших грецьких громад СРСР, так і від койне (загальної мови), вживаної на 
той час у Греції. Таким чином, з початком коренізації стосовно українських 
греків постала проблема створення єдиної літературної мови (через необ
хідність видання навчальної літератури). З огляду на вищезгадані та ряд 
інших причин орієнтація радянського уряду на димотику була виправда
ною. Адже вона, на відміну від урумської та роменської, була живою, ди
намічною, пристосованою до сучасного життя мовою. До того ж уряд не 
міг забезпечити самостійне існування цих мов, видання ними літератури і 
т.д. На погляд керівництва, в умовах багатонаціональної країни одночасне 
існування на її теренах кількох грецьких діалектів було не лише обтяжли
вим, а й безглуздим. Таким чином, димотика повинна була виконувати, як і 
в Греції, роль об’єднуючого всі грецькі громади етнокультурного чинника.

Надання димотиці статусу окрім літературної ще й розмовної було неви
правданим, адже якщо в самій Греції вона була мовою народу, то в СРСР -  на
саджуваною згори, штучно впроваджуваною, незрозумілою основній масі ра
дянських греків. Томуг запровадження димотики до навчальних програм пере
творило шкільну науку на полілінгвічну, оскільки діти вивчали димотику, міс
цевий діалект, російську, українську', а в семирічці ще й іноземну.

Тай самі методи запровадження «еллінізації», впроваджувані «згори», 
були помилковими і не підтримувались народом. Про це говорить той 
факт, що незважаючи на адміністративний тиск, до грецьких шкіл батьки 
віддавали лише Ул дітей шкільного віку.

А що торкається народної мови маріупольських греків, то вони продо
вжували нею ^послуговуватись, але як і раніше, лише на побутовому' рівні. 
Отже, димотика зайняла те місце, яке до революції посідала в житті греків 
російська мова.

Таким чином, за відсутності достатніх місцевих культурних сил ви
знання димотики єдиною розмовною мовою греків СРСР було помилко
вим. Але з огляду на наявність декількох грецьких громад в межах країни, 
перспективна орієнтація на літературну мову Греції не мала альтернативи. 
За умови динамічного продовження політики коренізації в Україні, вирі
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шення «мовної проблеми» в Греції, регулярного вільного культурного об
міну' між країнами димотика могла б забезпечити і певне збереження міс
цевої мовної традиції, і збагачення її через взаємовплив з мовою спорідне
ної мовної групи, і розширення сфери спілкування греків Приазов’я.

Проте із завершенням «великого ривка», здійснення індустріалізації та 
колективізації, «грецька проблема в Україні» та необхідність врегулювання 
міжнаціональних протиріч призвели до згортання, а пізніше й пересліду
вання ідей національного відродження.

Відзначимо, що проваджуваний державою національно-культурний 
розвиток етнічних меншостей відбувався у строго визначених рамках 
«пролетарської культури». Це вело до його однобокості та посилення аси
міляційних процесів. Підкреслимо, що така політика з боку влади не велася 
виключно щодо греків та інших етнонаціональних груп, а також по відно
шенню до титульної (тобто української) нації.

Виникнення «грецької проблеми» в Україні було спричинене тим, що 
процес поширення димотики на широкі маси просувався надто повільно, 
для його здійснення потрібний був значно довший історичний період, а ме
тод «підхльостування» у створенні «грецької пролетарської культури» від
чутних наслідків не давав, і навіть навпаки, підбурював суспільну свідо
мість, ще не готову сприйняти такі зміни. Не готовими до того, щоб сприй
няти приазовських греків, як самостійний етнос, який, при бажанні, мав 
право розвиватися власним шляхом, виявилися ані уряд, ані суспільна дум
ка. Цей факт якраз і є визначальним у характеристиці наслідків національ
ної політики більшовиків стосовно греків у 20-ті -  30-ті роки.

Проблема «еллінізації» в Україні загострила проблему етнокультурно
го виживання нечисельного народу. Радянський уряд у зазначений період 
розглядав цю проблему лише як неприпустимість русифікації грецької ет
нічної меншини. Проте він спробував зробити щось реальне для перебо
рення асиміляційної інерції в її середовищі.

Тому можемо зробити висновок, що основний зміст «грецької пробле
ми» в П пол.20-х -  на поч. 30-х років визначала боротьба тенденцій до аси
міляції та до відродження. І саме соціальна політика досліджуваного та, 
особливо, наступного (1933-1941 рр.) етапів радянської історії забезпечила 
перемогу першій.

20-ті -  поч. 30-х років -  час найбільш інтенсивних пошуків у галузі націо
нальної політики Разом із тим, пошуки ці йшли в напрямку вирішення націона
льного питання «раз і назавжди». Тобто основне завдання полягало в тому, щоб 
зняти його як проблему, в той час, як воно є об’єктивною реальністю, фермою 
розвитку міжетнічних відносин у багатонаціональній державі.
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ГЕОГРАФІЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ 
1937-1938 РР. НА ДОНЕЧЧИНІ

Як відомо, у першому виданні обласних томів серії «Історія міст і сіл 
України» політичні репресії радянських часів, з певних причин, навіть не 
згадуються. Сучасна підготовка нового варіанту цієї великої роботи безу
мовно вимагає якомога детального висвітлення його різних аспектів.

Досліджуючи репресивну діяльність органів державної безпеки, автор 
цієї статті серед інших моментів звернув увагу на географічні показники, 
що характеризують цю проблему у визначеному регіоні.

В основу роботи покладено дані журналів обліку архівно-слідчих 
справ та тематичної картотеки, що знаходяться у відповідному підрозділі 
Управління Служби безпеки України в Донецькій області та картотеки, 
створеної Донецькою обласною науково-редакційною групою «Реабіліто
вані історією».

За нашими підрахунками у 1937-1938 рр. було репресовано 24.398 
мешканців ДонЬцької (Сталінської) області. Ми виділили чотири основні 
групи жертв політичних переслідувань за місцем їх проживання: 1)жителі 
міст, 2)жителі селищ міського типу (з підгрупами, про які йтиметься далі) 
[1 ], 3)жигелі сільської місцевості, 4)жителі різного типу залізничних посе
лень (станційних, полустанкових, роз’їздів, будок тощо). Розподіл заареш
тованих по групах був таким: мешканці міст -  13.297 чол.(54,5%), мешка
нці селищ міського типу -  1.830 (7,5%), мешканці сільських поселень -  
8.685 (35,6%), мешканці залізничних поселень -  586 (2,4%). З цієї кількості
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в архівно-слідчих справах є неточні дані по 2.195 репресованих (9,0% від 
загалу). Таким чином, проведений нами аналіз стосується 91,0% (22.203 
чол.) репресованих, тобто -  він є, безумовно, репрезентативним.

По містах Донецької (Сталінської) області політичні репресії мали та
кі показники: Маріуполь -  1713 чол. (12,9% від загалу), Сталіно -  1564 
(11,8%), Костянтинівка -  1181 (8,9%), Макіївка -  984 (7,4%), Горлівка -  
837 (6,3%), Орджонікідзе (Єнакієво) -  844 (6,3%), Краматорськ -  751 
(5,6%), Слов’янськ -  661 (5,0%), Артемівськ -  601 (4,5%), Дебальцеве -  
316 (2,4%), Чистякове -  293 (2,2%), Дзержинськ -  229 (1,7%), Дружківка -  
226 (1,7%), Сніжне -  215 (1,6%), Постишево (Червоноармійськ) -  202 
(1,5%), Красний Лиман -  188 (1,4%), Іловайськ -184 (1,4%), Часов Яр -  143 
(1,1%), Амвросіївка -  136 (1,0%), Ханженкове -  131 (1,0%), Волноваха -  
119 (0,9%), Будьонівка -  91 (0,7%), Харцизськ -  90 (0,7%), Ясинувата -  84 
(0,7%), ЗУДРЕС -  74 (0,6%), Микитівка -  72 (0,6%), Моспіно -  72 (0,6%), 
Авдіївка -  50 (0,4%), Яма -  28 (0,2%), Селідово -  20 (0,2%), Шахтарськ 
(Катик) -  6 (0,05%), Добропілля -  2 (0,02%) та Докучаївськ -  2 (0,02%). По 
1.188 чол. репресованих, що меншали у містах Донеччини дані неточні.

Селища міського типу (промислові) були майже в кожному районі об
ласті. Кількість репресованих у цих поселеннях характеризується такими 
показниками (перша цифра -  кількість селищ цього району, у дужках -  чи
сло репресованих по кожному з них, та -  загальна чисельність репресова
них по району).

По Сніжнянському району: селищ міського типу -  27 (репресованих 
осіб -  59,29,28,23,20, 16, 12,11,10, 9 ,6 , 5, 5,5, 4 ,4 ,3, 3, 2, 2, у сем и -п о  1; 
загалом -  263 чол.); Чистяківський район -  44 (42, 29, 20, 15, 7, 7, 7, 6, 6, 
6 ,6 , 5, 5, 4, З, З, З, З, З, З, З, 3 ,3 ,3 ,2 , 2 ,2 ,2 , 2 ,2 , у чотирнадцяти -  по 1; за
галом -  221 чол.)\Дзержинськийрайон -  23 (63, 56, 32 ,11,10, 6, 6, З, 3, 2, 
у дванадцяти -  по 1; загалом -  205); Горлівський район -  25(28, 23, 19, 16, 
13, 12, 10, 8, 5, 5, З, 3, 2, 2, у дванадцяти -  по 1; загалом -  159); Макіївсь
кий район -  36 (18, 18, 12, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 4, 4, З, З, 3, 2, 2, 2, 2, 2, у 
шістнадцяти -  по 1; загалом -  145); Постишевський район -  17 (31, 16, 8, 
6, 6, 5, 2, 2, 2, у семи -  по 1; загалом -  89); Орджонікідзевський район -  15 
(20, 19, 19, 15,2, 2, 2, у семи -  по 1; загалом -  88); Волноваський район -  8 
(49, 16, 4, 3, у чотирьох -  по 1; загалом -  76); Сталінський район -  33 (10, 
8, 6, 5 ,4 , З, З, 3, 2 ,2, 2, 2, 2, 2, 2, у вісімнадцяти -  по 1; загалом -  74); Be- 
лико-Янісольський район -  7 (45, З, 3, 2, 2, 1, 1; загалом -  57); Маріуполь
ський район -  10 (18, 11, 10, 4, 3, 2, 2, у трьох -  по 1; загалом -  53); Будьо- 
нівський район -  13 (9, 9, 7, З, 3, 2, 2, у шести -  по 1; загалом -  41 )\Амвро- 
сіївський район -  4 (29, 3 ,3 ,1 ; загалом -  36); Артемівський район -1 4 (1 6 , 
6, 2, 2, 2, у десяти -  по 1; загалом -  36); Старобешівський район -  8 (13, 7, 
З, З, 3, 2, у двох -  по 1; загалом -  33); Харцизький район -  10 (20, у восьми 
- п о  1; загалом — ЗО); Краматорський район -  4 (7, 6, у двох -  по 1; зага
лом -  15); Костянтинівський район -  6 (5, 5, у чотирьох -  по 1; загалом -
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\4)\ Добропільський район -  4 (3, 2, 2, 1; загалом -  8); Володарський район
-  8 (4, 1, 1; загалом -  6); Старокерменчицький район -  2 (4, 1; загалом -  
5); Мар Енський район -  3 (2, 1, 1; загалом -  4); Слов'янський район -  1 (за
галом -  2 чол.). По 170 чол. дані неточні.

Отже, в селищах розподіл репресованих по районах був таким: 
Сніжнянський район -  14,4% , Чистаківський -  12,1% , Дзержинський -  
11,2% , Горлівський -  8,7% , Макіївський -  7,9% , Постишевський -  4,9% , 
Орджонікідзенський -  4,8% , Волноваський -  4,2% , Сталінський -  4,0% , В - 
Янісольський -  3,1% , Маріупольський -  2,9% , Будьонівський -  2,2% , Амв- 
росіївський -  2,0% , Артемівський -  2,0% , Старобешівський -  1,8% , Харци- 
зький -  1 ,6%, Краматорський -  0,8% , Костянтинівський -  0,8% , Добропіль
ський -  0,4% , Володарський -  0,3% , Старокерменчицький -  0,3% , Марий
ський -  0 ,3%  та Слов’янський -  0,1%  -  від загалу цієї групи.

Найбільшу кількість осіб було репресовано у таких селищах: шахти 
ім. Ворошилова (Дзержинський район) -  63 чол., шахти ім. Сталіна (Чис- 
таківський район) -  59, шахти ім. Артема (Дзержинський район) -  56 чол., 
Оленівських кар’єрів (Волноваський район), Нове (В.Янісольський район)
-  45 чол., шахти «Червона Зірка» (Чистяківський район) -  42 чол., шахти 
«Чигарі» (Дзержинський район) -  32 чол.

Розподіл селищ по кількості репресованих був таким: по 1 чол. було 
репресовано у 141 селищі (42,7%), по 2 чол. -  у 41 (12,3%), по 3 -  у 34 
(10,2%), по 4 -  у 11 (3,3%), по 5 -  у 11 (3,3%), від 6 до 10 -  у 34 (10,2%), від 
11 до 20 -  у 26 (7,8%), від 21 до 30 -  7 (2,1%), від 31 до 40 -  21 (6,3%), від 
41 до 50 -  3 (0,9%), понад 5 0 - 3  (0,9%).

Таким чином, від 1 до 5 чол. було репресовано у 71,8% селищ регіону.
По сільській місцевості [2] розподіл репресованих був таким: села -  

6.049 чол. (69,6%), колонії [3] -  908 (10,5%), хутори -  687 (7,9%), радгоспи
-  174 (2,0%), колгоспи [4] -  31 (0,4%), лісопункти -  2 (0,02%) [5]. По 834-х 
(9,6%) репресованих тип поселень у документах не визначено.

По 666 селах Донеччини картина репресій була такою.
По Костянтинівському району репресовані мешкали у 42 селах було 

заарештовано 580 чол., а саме: 100 чол,.98, 92,45, 40, 31, 22, 18, 16,11, 11, 
10, 7, 7, 5, 4, 4, 4, 4, З, 3, у п’яти -  по 2, у тринадцяти -  по 1; по Маріуполь
ському у 14 селах -  540 чол.: 158, 97, 90, 73, 31, 23, 20, 9, 6, 6, 5, 3, 2, 2, у 
п’ятнадцяти -  по 1; по В.-Янісольському у 27 селах -  537 чол.: 145, 69, 67, 
60, 57, 32, 26, 17, 9, 8, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 2, у дев’яти -  по 1; по Старобешів- 
ському у 40 селах -  489 чол.: 127, 102, 97, 26, 19, 13, 11, 11, 9, 9, 8, 5, 5, 5, 
5, 5, 4, 3, 2, 2, 2, у дев’ятнадцяти -  по 1; по Дзержинському у 22 селах -  425 
чол.: у чотирьох -  по 66,62, 45, 34, 29,15, 12, 10, 7, 2, 2, у дев’яти по 1; по 
Старокерменчицькому у 21. селі -  390 чол.: 171,74, 54, 27, 12, 8, 6, 6, 5, 4, 
4, З, З, 3, 2, 2, 2, у чотирьох -  по 1; по Старокаранському у 17 селах -  355 
чол.: 126, 84, 49, 26, 17, 15, 11, 7, 5, З, 3, 2 ,2  ,2 , у чотирьох -  по 1, по Ста
лінському у 30_селах -  310 чол. : 49 ,47,40, 24 ,23 ,21 ,20 ,16 , 16, 14,10, 5,3,
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З, 2, 2 , 2, у тринадцяти -  по 1; по Волноваському у 40  селах -  299 чол.: 58, 
41, 27 , 22,' 17, 16, 15, 1 2 ,1 0 , 9 , 6 , 6 , 5, 4 ,4 ,  4, З, З, З, З, З, 3 , 2, 2 ,2 .  2 , 2 , 2 , 2, 
2 , у одинадцяти -  по 1; по Амвросіївському у 32  селах -  268 чол.: 78 , 42 , 
ЗО, 21 , 13, 10, 8 , 7, 6 , 6 , 4 , 4 , 4 ,  4 , З, З, 3 , 2 ,2 ,  2, 2 , 2 , 2 ,2 ,  у  восьми -  по 1 ; по 
Краматорському у 43 селах -  215  чол.: 37 , 22 , 17, 1 3 ,1 2 , 11, 8, 8 ,7 ,  7 , 7 ,6 ,  
6, 6 , 4, 4 , З, З, З, 3, 2 , 2, 2, 2 2 , у  вісімнадцяти -  по 1 ; по Артемівському у 47  
селах -  186 чол.: 45 , 1 3 ,1 2 , 8 , 8, 7 , 7 , 5 , 5, 5, 4 , 4 , 4 , 4, 4 , З , З, З, З, 3 , 2 , 2, 2, 
2, 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , у вісімнадцяти -  по 1; по Тельманівському у 23 селах -  171 
чол.: 29, 2 6 , 23 , 19, 19, 8, 8 , 8, 4 , 4 , 3 , 2, 2 , 2, у восьми -  по 1 ; по Чистяків- 
сь/гсшу у 13 селах -  171 чол.: 6 1 , 38 , 38 , 16, 6, 3 , 2 , 2, у п’яти по 1; по Ли- 
манському у  27  селах -  137 чол. : 2 6 ,1 6 ,1 4 ,  1 3 ,1 3 ,  8, 8 , 5 , 4 , 4 ,  З, З, З, 3, 2, 
у дванадцяти -  по 1 ; по Слов'янському- 33 селах -  134 чол. : 18, 17, 1 3 ,1 3 ,  
13, 9 ,6 ,  5 , 5 , 4 , 3, 2 , 2 , 2, 2 , 2 , 2 , у  шістнадцяти -  по 1; поХарцизькому у  П  
селах -  133 чол.: 3 6 , 25 , 12, 10, 8, 7 , 3 , 2 , 2 , у восьми -  по 1; по Володарсь
кому у 16 селах -  102 чол.: 33 , 2 1 , 1 4 , 8 , 4 , 3, З, З , 3 , 2 , 2 , 2 ,  у  чотирьох -  по 
1; по Макіївському у 29 селах -  100 чол.: по Будьонівському у Ц  селах -  95 
чол.: 32, 16, 15, 8 ,6 ,  5, 5, 3, 2 , 2 ,1 ;  по Орджонікідзенському v  17 селах -  83 
чол. : 17, 12, 11, 9, 8 , 6 , 4 , З, 3 , 2 , 2 , у  шести -  по 1; по Сніжнянському у П  
селах -  83 чол.: 4 6 , 11, 8 , у двох -  по 4 , 3 , у двох -  по 2, у трьох -  по 1; по 
Горлівському у 12 селах -  64 чол.: 2 0 , 12, 9 , 8 , 5 , 3 ,2 , у п’яти -  по 1; по 
Мар'їнському району у 14 селах -  63 чол.: 30, 13, 4 , 3, у  трьох -  по 2 , у се
ми -  по 1; по Постииіевському у 21 селі -  58 чол.: 10, 9, 7 , 4 , 4 ,  4 , 2 , 2 , 2 ,2 ,  
2, у десяти -  по 1; по Олександрівському у 14 селах -  54 чол.: 2 4 , 6 , 5 ,4 , 2 ,2  
, 2, у семи -  по 1; по Добропільському у 18 селах -  27 чол.: 4, 3, 2, 2, 2, 2, у 
дванадцяти -  по 1.

По 1 чол. було репресовано у 255-ти селах, по 2 чол. -  95-ти, по 3 -  у 
52-х селах, по 4 -  у 43-х селах, по 5 -  у 24-х селах, від 6 до 10 -  у 70-ти се
лах, від 11 до 20 -  у 55 селах, від 21 до 30 -  у 24=-х, від 31 до 40 -  у 12-ти, 
від 41 до 50 -  у 9-ти, від 51 до 60 -  у 4-х, від 61 до 70 -  у 7-ми, від 71 до 80 
-  у 3-х, від 81 до 90 -  у 1-му, від 91 до 100 -  у 5-ти, понад 100 -  у 6 -ти.

Сумарно від 1 до 5 чол. на село було репресовано у 7,4% сіл.
Найбільшу кількість було репресовано у селах: Старий Керменчик 

(Стварокерменчицького району) -  171 чол., Ялта (Маріупольського райо
ну) -  158 чол., В.-Янісоль -  145 чол., Стала (Старобешівського району) -  
127, Стара Ігнатівка (Старокаранського району) -  126, Велика Каракуба 
(Старобешівського району) -  102 чол. Всі названі села -  грецьк

По національних (німецьких) колоніях підрахунки дали такі резуль
тата. Дзержинський район 4 колонії. 161 репресований (158, у трьох -  по 
1); Артемівський -  5 колоній. 145 чол. (88, 54, у трьох -  по 1); Чистяківсь- 
ый  -  3 колонії. 126 чол. (73, 52, 1); Харцизький - 1 колоній. 117 чол. (44, 
37, 20, 12, 2, у двох -  по 1); Старобешівський -  3 колонії. 73 чол. (58, 12, 
3); Добропільський -  3 колонії. 52 чол. (36,12,4); Старокерменчицький -_3 
колонії, 47 чол. (44, 2, 1); Амвросіївський -  2 колонії. 44 чол. (42, 2); Ор-
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джонікідзенський -  4  колонії. 33  чол. (2 9 ,2 , у двох -  по 1); Постишевський
-  5 колоній. ЗО чол. (1 6 , 6 , 5, 2 , 1); В.-Янісольський -  3 колонії, 25  чол. (12 , 
10, 3); Макіївський -  9 колоній. 21 чол. (7 , 5 , 3 , у  ш ести -  по 1); Краматор
ський - 1  колонія. 12 чол.; Тельманівський -  3 колонії. 5  чол. (З, у двох -  
по 1); Волноваськийрайон -  1 колонія. 2  чол.; Костянтинівський -  2 коло
н ії. 2 чол.; Сніжнянський -  І  колонія. 2 чол.; Маріупольський -  1 колонія. 
1 ч о л .\Олександрівський -  1 колонія. 1 чол .; Старокаранський -  1 колонія. 
1 чол.; район не визначено -  1 колонія. 8  чол.

З 6 5  к олон ій , у  28 -м и  (43,1% ) було репресовано по 1 чол., у 7-м и  
(1 0 ,8 % )- по 2  чол., у  4 -х  (6,3% ) по 3 чол., у  одн ій  (1,5% ) -  4  чол., у двох  
(3,1% ) -  5 чол., у  трьох (4 ,6 % )- від 6 д о  10 чол., у  сем и (1 0 ,8 % )- в ід  11-ти  
д о  20-ти  чол., у  одн ій  (1,5% ) -  від 21 -го  д о  30-ти  чол., у трьох (4 ,6 % )- від  
31-го  д о  40-ка чол., у  трьох (4,6% ) -  в ід  4 1 -го  д о  50-ти чол., у  трьох (4,6% )
-  в ід  51-го  д о  60-ти  чол., по одном у (по 1 ,5 % )- в ід  71-го  до  80-ти чол., 81- 
ти д о  90-та чол., понад 100 ч о л  Таким чином , у  64,8%  колоній було репре
совано в ід  1 д о  5 чол.

Н айбільш у кількість було репресовано у колоніях: Нью-Йорк (Дзер- 
жинський район) -  158 чол., Берестова (Артемівський район) -  88  чол., 
М ало-Орловка (Чистяківський район) -  73 чол., Сонцево (Старобеш івсь- 
кий район) -  58  чол., Деконська (Артемівський район) -  52  чол., Давидо- 
Орловка (Чистяківський район) -  52 чол.

По х у т іря н с ь к и х  п осел ен н я х репресії розподілялися так: по Тельма- 
нівському району -  2 6  поселень, репресовано 82 чол. (16 , 15, 8 , 7 , 6 , у  двох
-  по 3 , у  п ’яти -  по 2 , у  чотирнадцяти -  по 1); по Макіївському -  21 посе
лення, 67  чол. (22 , 15 , 6 , у двох -  по 3, у двох -  по  2 , у  чотирнадцяти -  по
1); по Горлівському -  2 2  поселення, 4 6  чол. (у  двох -  по 7 , 5, 3, у ш ести -  
по 2 , у  дванадцяти -  п о  1); по Харцизькому -  8 поселень, 42  чол. (1 5 , у  двох
-  по 10, у двох -  по 2, у трьох -  по 1); по Слов’янському -  14 поселень, 40 
чол. (10, 9 ,4 , у двох -  по 3, у двох -  по 2, у семи -  по 1); по Старобешівсь- 
кому -  23 поселення, 38 чол. (у двох -  по 5, у восьми -  по 2, у одинадцяти -  
по 1); по Дзержинському -  13 поселень, 37 чол. (11, 10, 4, у двох -  по 2, о 
восьми -  по 1); по Будьонівському -  20 поселень, 34 чол. (5, у двох -  по 4, 
З, у двох -  по 2, у чотирнадцяти -  по 1); по Старокерменчицькому -  4 по
селення, 33 чол. (28, 3, у двох -  по 1); по В.Янісольському -  12 поселень, 31 
чол (9, 7, 5, 2, вісім по 1); по Костянтинівському -  14 поселень, 30 чол. (9, 
5, у чотирьох -  по 2, у восьми -  по 1); по Чистяківському -  20 поселень, 27 
чол (4, у чотирьох -  по 2, у п’ятнадцяти -  по 1);по Амвросіївському -  15 
поселень, репресовано 24 чол. (у двох -  по 3, у п’яти -  2, у восьми -  1; по 
Орджонікідзенському -  6 поселень, 22 чол. (14, 3, 2, у трьох -  по 1); по 
Краматорському -  6 поселень, 21 чол. (10, 4, 3 ,2 , у двох -  по 1); по Сніж- 
нянському -  12 поселень, 16 чол. (З, у двох -  по 2, у дев’яти -  по 1); по 
Старокаранському -  2 поселення, 16 чол. (13, 3); по Мар ’їнському -  1 по
селень, 14 чол. (у двох -  по 3, у трьох -  по 2, у двох -  по 1); по Постишев-
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ському -  13 поселень, 14 чол. (2, у дванадцяти -  по 1);по Лиманському -  8 
поселень, 12 чол. (З, у двох -  по 2, у п ’яти -  по 1); по Добропільському -  6 
поселень, 10 чол. (4, 2, у чотирьох -  по 1); по Сталінському -  9 поселень, 
10 чол. (2, у восьми -  по 1); у Олександрівському -  6 поселень, 8 чол. (у 
двох по 2, у чотирьох -  по 1); по Маріупольському -  4 поселення, 7 чол. (З, 
2, у двох -  по 1); по Артемівському -  2 поселення, 2 чол. (2 по 1); по Вол- 
новаському -  2 поселення, 2 чол. (у двох -  по 1); по Володарському 1 посе
лення, 2 чол..

По радгоспах показники репресій були такими: Амвросіївський район
-  у 6 радгоспах заарештовано 27 чол. (12, 8, 3, 2, у двох -  по 1); Костянти- 
нівський у 6-ти -  19 чол. (9, 4, 3, у трьох -  по 1); Чистяківський у 5-ти -  11 
чол. ( у трьох -  по 3, у двох -  по 1 )\ Добропільський у 4-х -  10 (4, 3, 2, 1); 
Краматорський у 4-х -  10 (4, 3, 2, 1); Волноваський у 2-х -  9 чол. (8, 1); 
Слов'янський у 5-ти -  9 (5, у чотирьох -  по 1); Сталінський у 3-х -  8 чол. 
(5, 2, 1); Орджонікідзенський у 3-х -  7 (З, 3, 1); Горлівський у 2-х -  6 чол. 
(5, 1); Володарський у 2-х -  5 чол. (4, 1); Сніжнянський у 2-х -  5 чол. (5,1); 
Будьонівський у одному -  4; чол. ; Макіївський -  у чотирьох по одному 
чол.; В.-Янісольський -  у трьох -  по 1 чол.; Старобеїиівський у трьох -  по 
1 чол., Тельманівський у одному -  три; Постишевський у двох -  по одному; 
Харцизський у одному -  два; Артемівський у 1 рагоспі -  1 чол., 
Мар "інський -  у одному -  один.

Найбільше число було репресовано в радгоспах: «Щербинівський» 
(Дзержинський район -  16 чол., № 2 (Амвросіївський район) -  12; по ін
ших -  менше 10 чол. у кожному.

У залізничних поселеннях географія регресій характеризується такими 
показниками [6]. по 1 чол. було репресовано у 61 поселенні, по 2 -  у 16-ти, по 
3 - у  18-ти, по 4 -  у 6-ти, по 5 -  у 3-х, від 6 до 10- -  у 12-ти, від 11 до 20 -  у 6- 
ти, від 21 до 30 -  у 2-х, від 41 до 50 -  у одному, від 51 до 60 -  у одному. Су
марно від 1 до 5 чол. було репресовано у 19,7% залізничних поселень.

Найбільшу чисельність було заарештовано на станціях Моспіно -  51 
чол., Ясинувата -  46 чол., Іловайськ, Красний Лиман -  23 чол., Волноваха
-  20 чол., Дебальцеве -  20 чол., Микигівка -  20 чол.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі узагальнення та висно
вки. По-перше, географічні показники, що характеризують політичні реп
ресії 1937-1938 рр. на Донеччині, обумовлені, перш за все, саме специфіч
ністю регіону, розподілом його населення. Тут є не тільки економічні чин
ники, а й особливість національного складу населення. Це визначило пока
зники арештів по селах та колоніях, де переважали греки та німці. Так, у 
першу п’ятірку «лідерів» по кількості арештованих увійшли п’ять грець
ких сіл. По колоніях «першими» були німецькі поселення. По-друге, кон
центрація промисловості в регіоні обумовила значну частку промислових 
поселень, призвела до значної переваги репресій саме там: у цих поселен
нях було заарештовано 64,4% від загалу по регіону.
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Отримані матеріали дозволяють більш реально встановити характер та 
спрямованість репресивної діяльності органів держбезпеки у період так 
званої «великої чистки».

ПРИМІТКИ

1. Особливість економіки Донеччини полягає у тому, що майже кожне 
промислове підприємство створювало для працюючих свої селища, які 
були окремими поселеннями -  поза межами існуючих міст та сіл.

2. Групи поселень визначено згідно тогочасного поділу.
3. Колоніями на Донеччині вважалися невеличкі поселення національних 

меншин, в основному -  німців.
4. У документах НКВС виділено таку групу, як новостворені поселення, 

що виникли не на території існуючих сіл, хуторів чи колоній.
5. Дані по колгоспах, лісопунктах автором не розглядаються, з причини 

незначної чисельності репресованих там.
6. Порівняно незначна чисельність репресованих на залізничних поселен

нях пояснюється двома причинами: 1)станції тяжіють до відповідних 
міст та промислових селищ, само по яких і «проходили» за статисти
кою репресовані, 2)значна частина залізничних поселень, відповідно до 
їх функціональної специфіки, була малонаселеною.

Лиханова Л.Б.
(М. Донецьк)

РОЗВИТОК ЗЕМСЬКИХ ШКІЛ У МАРІУПОЛЬСЬКОМУ 
ПОВІТІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

(КІНЕЦЬ XIX -  ПОЧАТОК XX СТ.)

До середини XIX століття не існувало чіткої системи народної освіти. 
Тільки в 1874 р. було прийняте «Положення про початкові народні учили
ща», яке визначило основні напрямки шкільного будівництва в Російській 
імперії. Серед різних типів шкіл, передбачених цим положенням, особливо 
виділялися земські школи. За оцінкою К.Д.Ушинського «земська школа 
поклала міцну основу народній освіті в Росії» [1].

У Катеринославській губернії перші земські школи з’явилися ще в кі
нці 60-х років XIX століття. При цьому земська освіта продемонструвала 
здібність до швидкого розвитку і самоорганізації: якщо в 1894 році на Ка- 
теринославщшгі було лише 340 земських шкіл [2], то у 1915 року їхня кі
лькість збільшилася до 1149 [3]. Така динаміка росту закладів народної 
освіти в губернії багато в чому пов’язана з діяльністю земських органів 
самоврядування, особливо це стосується Маріупольського повіту'.
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На сесії повітового земства 1879 р. всі школи в повіті, крім церковно- 
приходських, були взяті на утримання земства. В тім році в повіті шкіл бу
ло вже 48. Кількість шкіл швидко зростала. За сім наступних років їхня кі
лькість досягла 65. В 1908-1909 учбовий рік шкіл стало 130: вони були 
практично в кожному населеному пункті повіту. Кількість учнів в них 
складала 15774 осіб: 9985 хлопчиків та 5789 дівчаток [4].

Успіхи шкільного будівництва Маріупольщини стали можливими за
вдяки наявності в повіті великої кількості національних сіл, передусім гре
цьких і німецьких. Система народного просвітництва дореволюційної Росії 
виключала наявність будь-яких шкіл, окрім російськомовних. Але у місцях 
компактного проживання інших народностей дозволялося створення шкіл 
за національною ознакою.

Про рівень розвитку навчальної освіти у місцях компактного прожи
вання греків Приазов’я свідчать документи земських органів самовряду
вання: вироки сільських сходів, звіти Маріупольської земської управи та 
інші документи.

Земства грецьких сіл приділяли чималу увагу розвитку шкіл. Звертає 
на себе увагу' той факт, що серед учнів повіту питома вага школярів-греків 
дуже висока. Так, у 1893 році, будучи національною меншиною, греки 
Приазов’я дають більш, ніж половину усіх дітей, що навчаються у земсь
ких школах Маріупольського повіту, фактично забезпечуючи у своїх селах 
загальну початкову освіту [5].

Маріупольська повітова земська управа зацікавилася цими показни
ками. Тому в 1902 році вона детально проаналізувала стан справ в земсь
ких школах повіту взагалі і в грецьких селах зокрема. Спеціальна комісія 
прийшла до висновку, що розширення мережі грецьких сіл і збільшення 
числа учнів є наслідком активної матеріальної підтримки з боку грецьких 
сільських товариств. У звіті управи констатувалося, що «багаті і багатозе
мельні грецькі товариства раніше інших могли дозволити собі розкіш ви
ховання дітей і в цей час в кожному грецькому селищі є школа (навіть по 
три або чотири). Серед них -  12 шкіл з числом учнів більше за 200. Вони 
також знаходяться в грецьких селах» [6]. Принципи земської освіти дозво
ляли грецьким поселенцям забезпечувати свої освітні потреби. Архівні до
кументи свідчать про те, що сільські сходи щорічно звертаються до пові
тової управи із проханням відкрити нову школу або прислати додатково 
вчителів в існуючу школу. Слід зазначити, що при цьому всі виграти на 
утримання додаткового штату та обслуговування шкільних будівель брало 
на себе товариство. Тому клопотання грецьких сільських громад, як прави
ло, швидко задовольнялися. Як правило, між вироком сільського сходу про 
відкриття нової школи та її дійсним відкриттям був термін біля року. Дя
куючи щирій фінансовій підтримці сільських громад, грецькі земські шко
ли були найбільш великими навчальними закладами подібного типу у Ма
ріупольському повіті. Більш того, починаючи з 1902 року повітова земська
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управа не фіксувала жодного випадку відмовлення у прийомі для навчання 
в цих школах [7].

Грецькі сіла піклувалися про забезпечення своїх шкіл кваліфіковани
ми вчительськими кадрами. З метою залучення вчителів та зменшення «те
кучості» кадрів сільські громади греків з власних коштів забезпечували 
вчителям доплату до заробітної платні, частково чи повністю відшкодову
вали їм утримання, опалювання та освітлення оселі, виділяли земельні ді
лянки для підсобних господарств [8].

Поселяни-німці також мали школу у кожному селищі та досягли зага
льної початкової освіти. Згідно з правилом їхньої громади, до І причастя 
(конфірмації) допускалися тільки грамотні особи, які знали Закон Божий. 
Не обмежуючись можливостями церковно-приходських шкіл, поселяни- 
німці клопотали про створення у своїх селах земських шкіл через велику 
кількість бажаючих в них навчатися. Кошти на утримання навчальних за
кладів німецька громада виділяла акуратно, тому складностей при вирі
шенні подібних питань не виникало, усі клопотання були задоволені [9].

Малоземелля російських селян не дозволяло їхнім громадам виділяти 
великі кошти на початкову освіту, тому у земських школах їхніх селищ на
вчалося трохи більш, ніж 1/3 усіх дітей шкільного віку. Порівнявши рівень 
охоплення дітей в національних і російських школах, земська управа при
ходить до невтішного висновку: щоб досягнути того становища з освітою, 
яку мають, наприклад, грецькі села на 1902 рік, російським і українським 
школам знадобиться 38 років! [10]. Згідно із земською статистикою, росія
ни становили 55 % населення повіту, при цьому в російських школах на
вчалося тільки 42 % всіх учнів [11]. Кожному третьому з бажаючих вчити
ся було відмовлено в зв’язку з недостачею шкільних приміщень [12].

Висновки Маріупольської земської управи не залишилися без резуль
татів. З 1902 року починається швидке збільшення кількості російських 
земських шкіл. Цей процес цілком відповідав рішенню земського збору, 
який ще в 1900 році поставив головною метою найшвидше введення зага
льної освіти в повіті. Але оскільки грецькі і німецькі школи вже де-факто 
виконали це завдання, фінансова допомога земств в основному була спря
мована в українські і російські села повіту. У результаті значно збільшився 
розмір коштів на побудову шкільних приміщень, що дозволяло щорічно 
вводити мінімум 2-3 школи тільки за рахунок земств. Після десяти років 
такого відносного пожвавлення будування земських шкіл відсоткове спів
відношення дітей, що навчалися в них, змінилося. Згідно з «Одноденним 
переписом» (1911 рік) в грецьких селах навчалося 25 % всіх учнів земсь
ких шкіл Маріупольського повіту [13].

Однак зменшення питомої ваги учнів грецьких шкіл зовсім не означа
ло зниження показників останніх. У грецьких селах, як і раніше, гаранту
валося отримання початкової освіти всім бажаючим. Скорочення більш 
ніж вдвічі частки греків в загальному числі учнів земських училищ дося
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галося виключно за рахунок «підтягнення» рівня охоплення дітей освітою 
в російсько-українських школах до аналогічного показника в грецьких. До 
речі, це роз’яснюється і в земських документах періоду, що вивчається. 
Так, звіт Маріупольської земської управи, комешуючи питання про освіту 
дітей різних національностей, каже: «Перевищення числа російських дітей, 
що навчаються, над грецькими, тільки уявне, якщо взяти у відсотковому 
відношенні до загальної кількості населення в грецьких і російських посе
леннях» [14].

Архівні матеріали дозволяють скласти враження про статті прибутків 
та витрат з бюджетів різних типів шкіл, про ступень професійної підготов
ки вчителів, про матеріальну забезпеченість навчального процесу.

У Маріупольському повіті всі ці показники є більш високими у німецьких 
колоністських та земських грецьких школах. Можливо, пояснити це можна 
стійкими культурними традиціями, наявністю коштів та гарно розвиненою 
благодійністю заможних громадян названих національних громад.

До середини 70-х років земські установи витрачали на розвиток освіти 
лише незначну частину своїх бюджетів. Однак вже в 1895 року втрата  на на
родну освіту, віднесені бюджетом до розряду «необов’язкових», займають 
друге місце, поступаючись тільки витратам на охорону здоров’я [15].

Цікаво буде простежити, яким саме чином формувався бюджет земсь
ких шкіл. Основний тягар витрат припадав на повіти. Наприклад, в 1895 
році повітові земства Катеринославської губернії асигнували на народну 
освіту 78,8 % загального бюджету, а губернське -  лише 21,2 %. Однак, 
найбільшу фінансову допомогу надавали сільські товариства. Так, напри
клад, у вироку Костянтинопільського сільського сходу Богатирської воло
сті ми читаємо: «Поговорив между собой, постановили покорнейше про
сить Мариупольскую земскую управу назначить нам ко второй нашей зем
ской школе четвертого учителя, на содержание которого ассигнуем 75 ру
блей и обязываемся отвести ему квартиру с отоплением и освещением « 
[16].

Ще більш виразним є вирок Ласпінського сільського сходу' Карансь- 
кої волості. Учасники цього сходу «имели суждение, что открытое новое 
здание земского училища далеко не вмещает всех детей, желающих нау
читься грамоте» [17]. Селяни просять відкрита другу школу в старому 
шкільному приміщенні, зобов’язуючись при цьому забезпечувати школу 
опалюванням і освітленням, найнята сторожа та відшкодувати встановле
ну суму для вчителів в розмірі по 75 карбованців кожному. Управа дозво
лила використання старої будівлі з умовою, що товариство візьме на себе 
зобов’язання побудувати вже наступного року нове (третє вже!) примі
щення для училища. Товариство відповіло позитивно, і училище дійсно 
було побудоване менш, ніж через рік [18].

Приклади можна продовжувати. Вироків було немало. Однак обме
женість земських коштів не дозволяла оперативно задовольняти всі про-
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хання. Тому заможні сільські громади грецьких поселень, піклуючись про 
освіту своїх дітей, не тільки клопотали про відкриття шкіл, але й доброві
льно брали на себе значну частину пов’язаних з цим витрат. До цікавих ви
сновків можна прийти, аналізуючи прибуткову частину бюджету земських 
шкіл різних повітів Катеринославської губернії. Так, Міністерство Освіти і 
безпосередньо земства виділили по підсумках 1910 р. всім повітам фіксо
вані і повністю однакові суми. Подальше поповнення доходу могло здійс
нюватися в кожному повіті самостійно з інших джерел: пожертвування 
приватних осіб, відрахувань з боку сільських товариств, субсидій від церк
ви і монастирів і т.д. [19]. Всі ці потенційні джерела зростання бюджету 
були суто добровільні і залежали виключно від бажань і можливостей 
суб’єктів. Питома вага надходжень в них помітно відрізнялася в різних по
вітах губернії. Наприклад, в Бахмутському, Верхньодніпровському повітах 
з цих джерел надійшло грошей в 4 рази менше суми, виділеної Міністерст
вом освіти і земством. У Маріупольському ж повіті школи отримали від 
сільських товариств додатково майже стільки ж, скільки їм відпустили Мі
ністерство і земство. Іншими словами, бюджет земських училищ Маріупо- 
льщини завдяки добровільним пожертвам громад виріс приблизно вдвічі! 
[20] Таким чином, дохід шкіл повіту поповнювався щорічно: в 1910-1914 
р. перерахування від сільських товариств і приватних осіб становили до 
48% бюджету [21].

Щедрість мешканців грецьких сіл дозволила значно збільшити субси
дії на кожну школу. У результаті на утримання однієї такої школи витра
чалося щорічно до 2 тис. карбованців, в той час як в інших повітах цей по
казник коливався від 900 до 1200 крб. на рік. Потрібно зазначити також, 
що грецькі сільські товариства добровільно брали на себе витрати за зай
вий рік навчання дітей в земській школі, що призначався для достатнього 
оволодіння російською мовою. Тому в грецьких земських початкових учи
лищах термін навчання складав 4 роки, тоді як в російських -  3 роки.

Таким чином, протягом більш ніж чотирьох десятиріч сільські громади 
Маріупольщини та повітові земства підтримували свої школи організаційно і 
фінансово. Результатом такої турботи стало те, що до 1911 року з 30 повітів 4 
губерній Одеського учбового округу Маріупольський повіт мав самий висо
кий відсоток учнів до загального числа населення -  7,2%. Цей показник пере
вершував результати деяких інших повітів в 2-3 рази [22].
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ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ КАДРІВ 
В ДОНБАСІ В 1920-ТІ РОКИ

На початку 1920-х років перед новою владою першочерговим стало 
завдання виведення країни з кризи і, перш за все, відбудови промисловості 
та залізничного транспорту. Для цього необхідні були робоча сила та ква
ліфіковані досвідчені спеціалісти. Проте під час Першої світової та грома
дянської війн внаслідок міграцій, смертності, зменшенні кількості випуск
ників технічних інститутів, чисельність інженерно-технічних працівників у 
Донбасі різко зменшилася. На 1920 р., порівняно з 1915 р., чисельність ін
женерів зменшилася в середньому на 27%, техніків -  на 29,5%. Ці дані 
стають більш виразними, якщо порівняти їх з втратами, що зазнала Украї
на в цілому. Протягом 1917-1920 рр. чисельність населення України з різ
них причин скоротилася на 1,3 млн. чол.. або на 4,7 % [1]. Отже, інженер
но-технічна інтелігенція була однією з верств населення, яка понесла най
більші втрати.

Це призвело до загострення кадрової проблеми. У 1920 р. в Донець
кому' губметалі працювало лише 4 (!) інженера, установи Центрального 
правління кам’яновугільної промисловості були забезпечені спеціалістами 
лише на 40%. Ще гіршою була ситуація на підприємствах. Наприклад, ша
хти Боково-Хрустального району Донбасу у 1920 р. обслуговували 10 гір
ничих інженерів і 38 техніків, тобто на одного інженера припадало 12 
шахт, на одного техніка -  3 шахти [2]. Для нормального розвитку вироб
ництва цього було недостатньо.

Проблему кадрів за короткий час повинні були вирішити прискорені 
курси підготовки спеціалістів із студентів старших курсів. З цією метою 
спеціально створені комісії розшукували по підприємствам і установам, 
навіть в армії, колишніх студентів технічних вузів, що змушені були з різ
них причин покинути навчання. їх терміново відкомандировували до ін
ститутів, а в разі неявки -  вони визнавалися «дезертирами і підлягали від
повідальності за законами воєнного часу» [3]. Вже в жовтні 1920 р. такі 
курси почали* діяти при Харківському' технологічному' інституті. Проте по
дібні курси не могли повністю вирішиш проблему кадрів, вони лише зро
били її на певний час не такою гострою. Необхідно було продовжити під
готовку спеціалістів через заклади освіти.

До того ж, влада вважала, що для успішної побудови соціалізму їй не
обхідна своя інтелігенція, яка б підтримувала політику' держави диктатури 
пролетаріату, і тому мова йшла «за короткий час створити кадри спеціаліс
тів із середовища селян і робітників» [4]. До революції в усій системі ви
щої і середньої спеціальної освіти переважали представники буржуазних і
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дрібнобуржуазних верств міст і сіл. У 1920 р. ситуація не змінилася: діти 
робітників у професійних закладах освіти України становили 3%, селян -  
6%. Ось чому було взято курс на зміну соціального складу студентства.

Серед інженерів, що працювали на той момент в Донбасі, були випус
кники, в основному Катеринославського і Петербургського гірничих інсти
тутів та гірничих факультетів Томського технологічного і Донського полі
технічного інститутів. Спеціалістів середньої кваліфікації для Донбасу го
тували два учбових заклади: Лисичанська штейгірівська школа (відкрита у 
1872 р.) та Горлівське гірниче училище ім. С.С.Полякова (почало готувати 
штейгерів з 1877 р.). Проте під час воєн різко зменшилась чисельність їх 
випускників. Наприклад, якщо в 1915 р. Катеринославський гірничий ін
ститут закінчили 81 чол., а Петербурзький -  81, то в 1920 році обидва ін
ститути випустили лише по 10 спеціалістів [5]. Отже, існуючі навчальні 
заклади не могли задовольнити зростаючий в країні попит на інженерно- 
технічні кадри.

Для загального керівництва роботою вищої школи Декретом РНК 
України від 10 серпня 1920 р. при Наркоматі освіти було організовано Го
ловний комітет професійно-технічної освіти (Укрголовпрофос). При його 
місцевих відділеннях -  губпрофосах -  створювалися відділи індустріально- 
технічної освіти Було складено попередній план розвитку професійно- 
технічної освіти, в якому особлива увага приділялася розвитку освіти в Пі
вденно-Східній області з Донецькою, Запорізькою, Катеринославською і 
частково Миколаївською губерніями Згідно з програмою Укрголовпрофо- 
су в Україні створювалася єдина система технічної освіти. Вищим закла
дом освіти вважався інститут, що готував інженера-організатора по цілій 
галузі виробгащгва. Технікум по цілій галузі давав середню освіту. А вищу 
кваліфікацію -  лише по окремій спеціальності [6]. На той момент технікум 
розглядався як найбільш необхідний навчальний заклад в усій системі 
профосвіти. Технікуми рекомендовано було відкрити в усіх повітах.

9 січня 1921 р. Донецький губнаросвіт та Південне бюро Всеросійсь
кого Союзу гірників (ВСГ) прийняли рішення про доцільність створення в 
Юзівці гірничого технікуму. Директором-організатором технікуму було 
призначено інженера І.М.Пугача. Термін навчання в ньому складав 4 роки 
(З р. -  теоретична підготовка і 1 р. -  виробнича практика), а перший набір 
на механічний та гірничий факультети (по 50 чол.) було зроблено у травні 
1921 р. У 1921 р. вперше вводиться положення, згідно з яким до учбових 
закладів можна було вступити лише за направленнями партійних, профспі
лкових чи військових організацій, а також комнезамів. Ось чому серед 
прийнятих до Юзівського технікуму 96% були робітниками (з них 83% ма
ли робітничий стаж більше 3-х років) і лише 4% -  селяни та діти службов
ців. Високим був партійний прошарок: члени і кандидати в члени РКП(б) 
складали 36%, комсомольці -  26%, позапартійні 38% [7].
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З березня 1922 р. почав функціонувати електротехнічний технікум у 
м. Бахмуті. На його перший курс було набрано лише 11 чол. [8].

Поряд з денними для працюючих робітників створювалися вечірні 
технікуми з двома концентрами, або циклами. Після закінчення першого 
концентру студенти одержували кваліфікацію майстра, другого -  інжене- 
ра-практика. Перший в Донбасі вечірній робітничий технікум було відкри
то на кошти Головпрофосу у 1920 р. в м. Луганську. В ньому навчалося до 
200 чол., головним чином, робітники місцевих заводів [9].

З вересня 1923 р. в м. Краматорську почав працювати вечірній робіт
ничій механічний технікум. На його чотирьох курсах навчалося в серед
ньому 90-100 чол. щорічно. У тому ж році у вечірній робітничий технікум 
було реорганізовано Лисичанську штейгірівську школу. У 1924 р. вечірній 
технікум почав функціонувати і при Юзівському технікумі.

Як і раніше, пільги при вступі мали робітники. У травні 1923 р. Доне
цький губком партії розглядав питання про набір до технікумів, де зокрема 
мова йшла про прийом без вступних іспитів робітників, членів партії і 
комсомольців. Загальноосвітній рівень цих студентів був дуже низьким: з 
50 чол., що були прийняті на перший курс механічного факультету Юзів- 
ського технікуму в 1921 році, диплом інженера в 1926 році отримало лише 
25 чол. [10].

Проблема недостатньої освіченості майбутніх студентів дуже гостро 
стояла на порядку денному. Саме тому Декретом РНК УСРР від 7 березня
1921 р. передбачалося створення в Україні мережі дворічних робітничих 
факультетів, які повинні були в стислі строки підтягнути в навчанні робіт
ників, що бажали вчитися у вищих учбових закладах. Для Донбасу це було 
дуже необхідно, адже 65% робітників, що працювали на підприємствах ре
гіону, були взагалі неписьменними [11]. Крім підняття загального освіт
нього рівня майбутніх студентів, робітничі факультети повинні були віді
грати відповідну роль у пролетаризації вищої школи. Робітфакам приділя
лася велика увага з боку держави. За рішенням ВУЦВК від 18 січня
1922 р., їх учні та викладачі дорівнювалися до червоноармійців щодо за
безпечення продовольчим пайком.

У 1921 р. робітфак відкрили при Юзівському технікумі (109 учнів). Проте 
робітників з підприємств Донбасу готували в інститутах і в робітфаках інших 
регіонів. Так, у 1923-24 навч. році з Донбасу до робітничих факультетів, створе
них при інстиіугах України та Росії, було направлено 170 чол. [12]. Поступово 
робітничі факультети почали створюватися не лише при учбових закладах, а й 
при заводах та шахтах. Викладачами на них працювали інженери цих підпри
ємств. Протягом 1923-1927 рр. в Донбасі діяло 10 робітфаків індустріально- 
технічного профілю: 1 денний і 9 вечірніх. У 1928 р. кількість учнів в них стано
вила: 271 чол на денному і 1279 -  на вечірніх.

Вищу' інженерно-технічну освіту робітники Донбасу отримували в ін
ститутах України (в 1922 р. до них було відправлено 143 чол.) та Російсь
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кої Федерації (168 чол. відправлено в 1922 р.) з їх подальшим поверненням 
до регіону [13].

Розпочата з другої половини 1920-х рр. індустріалізація Донбасу пе
редбачала збільшення темпів виробництва і вимагала відповідного збіль
шення чисельності інженерно-технічних кадрів. Обов’язковою постановою 
№36 від 10.03.1927 р. Сталінського окружного виконкому передбачалося, у 
відповідності з постановою ЦБК та РНК СРСР від 9.07.1926 р., провести в 
окрузі облік інженерів, техніків і спеціалістів, працюючих та не працюю
чих за наймом, а також безробітних, що мають вищу та середню технічну 
освіту. Метою цього обліку було виявити чисельність і склад всіх техніч
них сил для більш доцільного їх використання на підприємствах шляхом 
перерозподілу. Під час обстеження було встановлено, що на підприємствах 
кам’яновугільної промисловості посади спеціалістів вищої і середньої ква
ліфікації займали 827 чол.. При цьому лише 400 чол. (близько 48%) мали 
вищу і середню технічну освіту, інші ж були або практиками, або особами, 
що видавали себе за інженерів і техніків, не маючи відповідних документів 
про освіту. В металургійній промисловості округу з 596 осіб, що займали 
посади інженера і техніка, мали диплом лише 245 чоловік [14].

Ь взятих на облік 3 тис. осіб, що працювала на підприємствах різних галу
зей промисловості округу на посадах спеціалістів, при перевірці з’ясувалося, що 
з них лише 771 чол. мають вищу технічну і 644 чол. -  середню технічну освіту, 
тобто разом -  38,2% до загального числа Звичайно, що така сиіуація із спеціа
лістами гри тих виробничих завданнях, що ставилися, не могла задовольниш ні 
політичне керівництво країни, ні господарників.

Питання підготовки технічних спеціалістів дискутувалося на Першо
му Всеросійському' гірничому науково-технічному з’їзді (квітень 1926 р.). 
На ньому, зокрема, зазначалося, що особливості радянської гірничої про
мисловості вимагали від молодих інженерів виконувати широкий комплекс 
робіт. Для цього потрібна була загальнотеоретична підготовка як з дисци
плін фізико-математичного, так і практичного інженерного циклів. На 
з’їзді вперше була сформульована теза про те, що інженер буде більш під
готовлений до вимог сучасної промисловості, якщо він пройде курс на
вчання за інститутською, а не за вузькою програмою технікуму.

Зміна підходів до підготовки кадрів спричинила і зміни в статусі Ста
лінського (Юзівського) гірничого технікуму. Рішенням РНК СРСР від 17 
березня 1926 р. його було реорганізовано в Сталінський гірничий інститут 
ім. Артема. На той момент в технікумі навчалося 246 студентів. У 1928 р. 
при інституті було створено новий факультет -  вуглехімічний. Уже в на
ступному, 1929 р., інститут випустив 270 інженерів [15]. Для України, і 
особливо для Донбасу, це було значним досягненням.

Проте реорганізація технікуму в інститут не могла повністю вирішити 
проблему кадрів. На другу половину 1920-х рр. припадає друга хвиля 
створення середніх спеціальних навчальних закладів. У 1927 р. в Донець
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кому басейні було зареєстровано 6 індустріальних і 1 будівельний техні
куми, в яких навчалося 797 студентів. Серед технікумів переважали вечір
ні, в яких навчалися робітники без відриву від виробництва Це було зумо
влено кількома причинами. По-перше, вважалося за доцільне, щоб майбут
ні інженери були тісно пов’язані з виробництвом; по-друге, утримувати 
вечірні технікуми було набагато дешевше, ніж денні. Часто вони викорис
товували для занять учбові аудиторії і обладнання професійних шкіл.

Залишалася і надалі практика створення технікумів на базі промисло
вих підприємств. Згідно з рішенням РНК УРСР від 24 вересня 1927 р. на 
базі Рубежанського заводу «Червоний прапор» було відкрито хімічний 
технікум. Перевага при вступі до нього надавалась робітникам і службов
цям, які працювали на підприємствах тресту «Хімвугілля», та їх дітям. З 
вересня 1928 р. на базі заводів ім. Ілліча почав працювати Маріупольський 
вечірній робітничий технікум. Рішення про його відкриття було затвер
джено РНК України 18 грудня 1928 р. На базі існуючих при Сталінському 
гірничому інституті та Кадіївській профшколі курсів відповідальників, згі
дно з постановою РНК СРСР від 29 червня 1929 р., з 1 жовтня 1929 р. по
чинали роботу гірничі технікуми. За цією ж постановою 1 жовтня 1929 р. 
відкривався гірничий технікум в м. Горлівці [16].

Спеціалістів вищої кваліфікації в регіоні, крім зазначених вище учбо
вих закладів, готували Вищі Інженерні Курси (ВІК). Перший ВІК було 
створено в березні 1922 р. при Сталінському гірничому технікумі. На кур
си приймали технічних працівників середньої кваліфікації зі стажем робо
ти на виробництві не менше 5 років. Термін навчання на курсах тривав 
півтори роки. Заняття проводилися двічі на тиждень з 10 год. ранку до 20 
год. вечора. Метою цих курсів було поповнення знань техніків до рівня 
гірничого інженера. 26 березня 1922 р. на Сталінський ВПС було зарахова
но 23 слухача. 9 вересня 1924 р. 13 з них одержали диплом гірничого інже
нера [17]. У 1925-1926 навч. р. в галузі вугільної промисловості ВПСи існу
вали в містах Сталіно, Дніпропетровську', Новочеркаську'.

Для підвищення кваліфікації спеціалістів середньої ланки при Лиси- 
чанському гірничому технікумі з січня 1927 р. почали діяти спеціальні ку
рси. Організувало їх місцеве бюро інженерно-технічної секції. Аналогічні 
курси для техніків були створені в 1928 р. в Кадіївці та Краснодоні [18]. 
Отже, протягом 1920-х років в Донбасі було створено мережу навчальних 
закладів і курсів, з підготовки інженерно-технічних працівників. Прийняті 
заходи дозволили збільшити кількість технічних кадрів у регіоні. За дани
ми обстеження вугільних підприємств Донбасу, проведеного статистичним 
бюро Донвугілля наприкінці 1929 року, спеціалісти вищої кваліфікації, які 
отримали освіту після 1920 р., тобто за радянських часів, складали на ви
робництві 76%, в апараті управління -  43,2%. Аналогічна ситуація існува
ла і в хімічній промисловості Донбасу. На початку 1930 р. серед інженерів-
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хіміків регіону 141 чол. (22,2%) закінчили навчальні заклади до 1920 р. і 
492 чол. (77,8%) -  після 1921 р. [19].

Таким чином, лише за 7-8 повоєнних років у Донбасі була створена 
ціла мережа спеціальних навчальних закладів, що готували спеціалістів 
вищої і середньої кваліфікації для галузей важкої промисловості. Найваж
ливіше місце серед них займав Донецький гірничий інститут -  перший 
вищий учбовий заклад в регіоні.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Очерки развития социально-классовой структуры УССР. 1917-1937. -  
К., 1987.-С .72.

2. Центральний державний архів вищих органів влади і управління Украї
ни (далі: ЦДАВОВ України). -  Ф.573, оп.1, спр.43, арк.82 зв.

3. Там само. -  Спр.83, арк. 28,31,32.
4. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі: 

ЦДАГО Украни). -  Ф.1, оп.20, спр.2703, арк.35.
5. Известия Екатеринославского горного института. -  1924. -  Т.14.- С.223; 

Горный журнал. -  1923. -№ 11. -С.761-763.
6. ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.20, спр.1823, арк.. 21 зв., 22.
7. Донецкий индустриальный институт за 20 лет. -  Сталино, 1941. -  С.5; Дер

жавний архів Донецької обл. (далі: ДАДО). -  Ф.Р-1091, on. 1, спр.4, арк.61.
8. ЦДАВОВ України. -  Ф.166, оп.2, спр.1427, арк. 17.
9. Там само. -  Оп.З, спр.208, арк.20, 25.
Ю.ДАДО. -  Ф. Р-1091, оп.1, спр.4, арк.7.
11 .Третье Всеукраинское совещание по просвещению. -  X., 1922. -  С. 11. 
12.ЦДАВОВ України. -  Ф.166, оп.З, спр.20, арк.82.
13 .Там само. -  Спр.208, арк. 11.
14. ДАДО. -  Ф.Р-2, оп.1, спр.94, арк.4; Ф. Р-1016, оп.1, спр.14, арк.206.
15. Там само. -Ф . Р-1091, оп.1, спр.34, арк.58; спр.24, арк.3-6.
16. ЦЦАВОВ України. -Ф .1 66, оп.6, спр.8482, арк.10,11; спр.8454, арк.21.
17. ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.2, спр.1334, арк.52.
18.Отчет IV Всеукраинского съезда ИТС ВСГ // Інженерний работник. -  

1928. -№ 2-3. -  С. 117.
19.ЦДАГО України. -  Ф.1, оп.20, спр.3279, арк..7 зв.

231



Історія України

БезпаловМ.Є.
(м.Донецьк)

РОЗВИТОК ОСВІТИ І НАУКИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(90-ті РР. XX ст.)

Донецька область завжди славилася не тільки високорозвиненою про
мисловістю, але й своєю науковою базою, якістю освіти. З набуванням 
Україною незалежності реформування системи освіти, яке почалося у 80-ті 
роки, вступило в якісно новий етап. У відповідності з розробленою Держа
вною національною програмою «Освіта» (Україна XXI сторіччя) вектор 
реформ орієнтований на формування національної системи освіти, концеп
туальні та структурні перетворення її основних елементів, демократизацію 
народної освіти, українізацію учбового процесу.

В 90-ті роки відбулися значні якісні зміни у системі освіти. Серед них 
в першу' чергу необхідно відзначити успішну діяльність учбових закладів 
нового типу -  гімназій, ліцеїв, коледжів. За роки незалежності на території 
області були відкриті 13 гімназій, 17 ліцеїв, 40 учбово-виховних комплек
сів різного типу, 19 приватних учбових закладів [1]. Широка диференціація 
навчання, поглиблене вивчення окремих предметів дає учням можливість 
розвивати свої творчі здібності та найбільш яскраво проявити природні да
ні кожного зоїфема.

Ефективність роботи учбових закладів нового типу наочно можна 
простежити на досвіді освітньої діяльності національного ліцею, створено
го при Донецькому національному університеті у 1990 році. Завдання лі
цею було сформульовано чітко -  шукати і розвивати таланти, виховувати 
студента майбутнього, формувати особистість.

Ліцей став справжньою лабораторією з пошуку і апробації нового змі
сту' освіти, оригінальних педагогічних технологій навчання і виховання 
здібних дітей. Сьогодні у ліцеї навчається 250 старшокласників. За 10 ро
ків ліцей закінчили 1020 юних талантів. Кожний четвертий став медаліс
том. Ліцеїсти -  постійні учасники і переможці обласних, державних, між
народних олімпіад. Саме у ліцеї виховані кращий юний хімік світу Дмитро 
Денисенко (Норвегія, 1994 р., золота медаль), бронзовий призер Всесвіт
ньої олімпіади юних біологів -  Оксана Бреус (Болгарія, 1994 р ). У 1995 р. 
бронзову медаліь з хімії у Китаї отримав Максим Крюков. Два ліцеїсти за
несені до списків ЮНЕСКО «Обдаровані діти». Учні ліцею визнані кра
щими в Україні з історії, української філології, хімії, біології. В цілому, 
щороку кожний третій учень стає переможцем або призером олімпіад, кон
курсів, турнірів не нижче обласного рівня [2].

Про ліцей знають в Україні і близькому зарубіжжі. Його вітали Пре
зидент України, Голова Верховної Ради, міністр освіти, Президент Націо
нальної академії наук, а дружина Президента Л.М.Кучма є берегинею лі
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цею. Зараз досвід ліцею вивчають, його намагаються втілити у себе чис
ленні гімназії та ліцеї України [3].

Серед престижних учбових закладів нового типу, які дають не тільки 
високий рівень знань, а й створюють творчу особливість, слід віднести До
нецький технічний коледж, ліцей «Ерудит» (м.Донецьк), Донецьку класич
ну гуманітарну гімназію та ін.

Глибокі перетворення охопили вищу школу. Соціально-економічні та 
політичні зміни у суспільстві вимагали зростання ролі вузів у вирішенні 
фундаментальних задач освіти; підготовка кваліфікованих кадрів і ство
рення національної творчої інтелектуальної еліти.

В 90-ті роки ведучі інститути регіону були перетворені в університе
ти, або академії. В новому статусі почали вести підготовку спеціалістів 
вищої кваліфікації Донецький державний технічний університет, Донець
кий державний медичний університет, Донецький державний університет 
економіки та торгівлі, Приазовський державний технічний університет, 
Донбаська державна машинобудівна академія, Донбаська державна акаде
мія будівництва та архітектури.

Водночас проходила адаптація вищих навчальних закладів до потреб 
ринкової економіки. На

Донеччині існувала надлишкова чисельність інженерів та спостерігав
ся дефіцит економістів, менеджерів, юристів, психологів, політологів, со
ціологів, екологів.

Реакцією на необхідність підготовки таких спеціалістів стало ство
рення Донецької державної академії управління. В університетах регіону 
були відкриті нові спеціальності, які відповідали на потребу часу: «Марке
тинг», «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Метрологія, стандарти
зація і управління якістю», «Радіофізика, електроніка», «Біофізика», «По
літологія», «Міжнародні відносини» та інші. Тільки протягом трьох остан
ніх років у вузах області відкрито понад 40 нових спеціальностей.

Погіршення кримінальної ситуації в Донецькій області загострило пи
тання підготовки кваліфікованих кадрів для системи Міністерства внутрі
шніх справ. У зв’язку з цим у 1993 році був відкритий інститут внутрішніх 
справ при Донецькому національному університеті. Сьогодні випускники 
інституту несуть свою нелегку і почесну службу не тільки в Україні, а й за 
її межами (країни СНД, Азії, Африки). Багато з них стали зразком вико
нання службових обов’язків, нагороджені орденами та медалями [4].

Великий резонанс в регіоні й всій Україні одержала діяльність ство
реного у 1993 р. Маріупольського гуманітарного інституту Донецького на
ціонального університету. Цей інститут є єдиним не лише в Україні, але й 
в усіх країнах СНД вищим навчальним закладом, де в такому великому кі
лькісному обсязі та на такому якісному рівні вивчається новогрецька мова, 
історія і культура Греції, йде підготовка кадрів грецької інтелігенції. В та
ких кадрах гостро потребує грецьке населення, яке компактно мешкає в м.
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Маріуполі та південних районах Донецької області. Президент Республіки 
Греції Стефанопулос під час свого державного візиту в Україну, ознайо
мившись з діяльністю інституту в регіоні, відзначив його великий внесок в 
зміцнення співробітництва Греції і України, в розвиток зв’язку закладів 
освіти двох держав [5].

Не можна не відзначити і створення в Донецьку унікального вищого 
навчального закладу -  інституту штучного інтелекту, єдиного в Україні. 
Інститут являє собою комплекс науково-дослідницьких інститутів і учбо
вих закладів. Основна мета дослідницького інституту -  створення інтелек
туального роботу, пізнання таємниць людського мозку. Учбовий інститут 
готує інженерів-розробників роботів, інженерів-програмістів, менеджерів- 
інформатиків.

Новим явищем стало створення та розвиток інститутів недержавної 
форми власності. В області створено 10 таких вищих навчальних закладів 
Ш рівня акредитації. Це поперед усього донецькі вузи: інститут соціальної 
освіти, економіко-гуманітарний інститут, інститут економіки та господар
ського права, інститут ринку та соціальної політики, інститут туристично
го бізнесу та інші.

Інститути недержавної форми власності зазнають зараз складний та 
суперечний період становлення. У багатьох вузах поки ще слабка матеріа
льно-технічна база, не достає висококваліфікованих педагогічних кадрів.

За даними Обласного управління статистики в 2000-2001 учбовому 
році підготовку' спеціалістів вищої кваліфікації в Донецькій області здійс
нювали 26 вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації (у тому чи
слі 16 -  державних), де навчалося 120,4 тис. сту дентів.

Підготовку' молодших спеціалістів у регіоні здійснювали 68 вищих 
учбових закладів 1-2 рівнів акредитації (з них 4 -  недержавної форми вла
сності) [6].

Економічні труднощі 90-х років посилили процес комерціалізації і у 
стінах державних вузів, де спочатку було введене на 20 відсотків платне 
приймання на навчання, а потім з кожним роком цей відсоток став зроста
ти. В 2000 році він досяг 55,4%. Це дає змогу підтримувати матеріально- 
технічну базу вищих навчальних закладів.

В цілому в Донецькій області вдалося зберегти високий рейтинг ви
щих навчальних закладів. Більш того, Донецькому державному універси
тету’ -  одному з самих більших та престижних в Україні -  присвоєний ста
тус національного. В молодих вузах регіону -  Донецькій державній акаде
мії управління та Інституті штучного інтелекту -  відкриті аспірантури.

За останні роки збільшилась кількість аспірантів. Про високий рівень 
вищої освіти у регіоні свідчить і той факт, що в вузах області навчаються 
1500 студентів із 48 країн світу. Університети Донеччини підтримують 
зв’язки з 16 університетами світу, Донецький національний університет і
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Донецький державний технічний університет -  члени Асоціації європейсь
ких університетів, ряду інших міжнародних асоціацій.

У регіоні проводиться значна робота, спрямована на розширення фун
кціонування української мови: відкриваються дитячі садки, у яких вихо
вання проводиться на українській мові, створюються українські школи, лі
цеї та інші навчальні заклади. На державній мові навчання сьогодні ве
деться в 170 школах (за останні дев’ять років їх кількість збільшилась на 
56 відсотків). При цьому в сільській місцевості на українській мові навча
ються 46,7 відсотків, у міських школах -  тільки 10,2 відсотків учнів.

Кількість студентів, що навчаються українською мовою, щороку зрос
тає. Якщо в 1988 р. доля студентів, які навчались українською мовою, 
складала 14,1%, то в 1999 р. вже 20,5%, а в 2000 р. -  23,2%. Щорічно збі
льшується набір в україномовні потоки, здійснюється перехід факультетів 
на українську мову викладання. Незважаючи на матеріальні труднощі, 
складні умови (відсутність україномовного середовища на Донеччині), 
вищі навчальні заклади поглиблюють змістовну роботу, спрямовану на 
підготовку для України висококваліфікованих національних кадрів, котрі 
вільно володіють державною мовою.

В Донецькій області зосереджений потужний науковий потенціал. В 
2000 році, згідно даним Обласного управління статистики, в різних галузях 
економіки регіону працювали 600 докторів і понад 4 тисяч кандидатів на
ук. Дві треті загального числа докторів і кандидатів наук працюють у ви
щих навчальних закладах.

В області, незважаючи на складне фінансове становище, наука плідно 
розвивається. На Донеччині вдалось зберегти один з найбільших в країні нау
ковий центр, який об’єднує 6 академічних інститутів та інші наукові заклади. 
Здійснена «Регіональна програма інноваційного розвилку Донецької області 
на 1998-2000 рр.» Значні досягнення одержані в галузі природничих, соціо- 
гуманітарних і технічних наук, в медицині тощо. Донецький науковий центр 
відіграє значну роль у розв’язанні соціально-економічних проблем регіону, в 
першу чергу, проблеми реструктуризації вугільної галузі.

Спеціалістами ДНЦ було обгрунтовано економіко-правове забезпечення 
Закону України «Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвес
тиційної діяльності в Донецькій області». Введення в дію цього Закону дає 
реальну можливість залучення інвестицій в економіку регіону. За станом на 
початок 2001 року для реалізації в спеціальному режимі схвалено 106 інвес
тиційних проектів загальною вартістю 4 млрд. грн., у тому числі за участю 
іноземних інвесторів -  59 проектів на суму 1,9 млрд. грн. [7].

Значне місце в діяльності Донецького наукового центру займає 
розв’язання екологічних проблем. На основі наукових розробок установ 
ДНЦ в регіоні за останні роки суттєво розширений природно-заповідний 
фонд, який налічує понад 210 заповідних об’єктів, що охоплюють майже
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3% території регіону, у тому числі перший у Східній Україні національний 
природний парк «Святі гори» [8].

В регіоні між вченими ДНЦ, промисловцями та обласною адміністра
цією підписаний договір про співпрацю. Це сприяло зникненню бар’єрів 
між трьома гілками. При облдержадміністрації створено відділ науки та 
вищих навчальних закладів. Засідання бюро ДНЦ проводяться на ведучих 
підприємствах області.

Велике значення має укладений Договір та сформована Програма 
розширеного творчого наукового співробітництва між Донецьким та Захі
дним (м.Львів) науковими центрами. Вони сприятимуть зміцненню науко
вих потенціалів регіонів, підвищенню ефективності наукових досліджень.

Вчені вищих навчальних закладів Донецької області розробляють де
сятки науково-технічних проектів, приймають активну участь у міжнарод
них програмах. Вони збагатили світову науку й техніку чималою кількістю 
винаходів і фундаментальних праць, їхній науковий спадок втілений у чи
сленних теоретичних і експериментальних розробок.

Планомірністю, стабільністю та системністю відзначається співробіт
ництво вчених вищих навчальних закладів з інститутами Донецького нау
кового центру НАН України. Основними напрямками цього співробітниц
тва є: виконання спільних наукових досліджень (розробка планів, проек
тів); використання унікального обладнання і методик вимірювання; обмін 
науковою інформацією (проведення конференцій, семінарів); підготовка 
кадрів вищої кваліфікації; участь у роботі спеціалізованих рад; створення 
філіалів кафедр; робота у редколегіях журналів.

Проголошення незалежності Української держави створило найбільш 
сприятливі умови для розширення міжнародних зв’язків університетів та 
академій Донеччини. В 90-ті роки вони на стабільних та довгострокових 
засадах здійснювали співробітництво з навчальними та науково- 
дослідними закладами, центрами і окремими вченими понад двадцяти кра
їн світу. Найбільш активно ці зв’язки розвивалися з навчальними та науко
вими центрами СІЛА, Франції, Великобританії, Німеччини, Канади, Поль
щі, Греції, КНР, Болгарії, Чехії, Іспанії, Швеції.

Таким чином, у 90-ті роки XX ст. заклади освіти і науки Донецької 
області у складних економічних та політичних умовах зберегли традиційно 
високий рівень своєї діяльності, набули подальшого досвіду. Долаючи 
труднощі, вони поглиблюють змістовну роботу, спрямовану7 на підготовку' 
для Української держави висококваліфікованих кадрів, зміцнюють науко
вий потенціал країни, підвищують ефективність наукових досліджень та 
прискорюють їх впровадження в практику господарювання. Але вони по
требують фінансової допомоги з боку держави.
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ВПЛИВ РІДНОГО КРАЮ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ 
С.С.ПРОКОФ'ЄВА

11(23) квітня 1891 року у мальовничому селі Сонцовка (тепер Красне 
Красноармійського району Донецької області) народився видатний компо
зитор, диригент і піаніст Сергій Сергійович Прокоф’єв.

Родина, в якій виріс композитор, походила з середовища тієї російсь
кої інтелігенції, де шанувались чесна праця, знання і просвітництво.

Батько -  Сергій Олексійович Прокоф’єв (1846-1910) -  був типовим 
представником російської різночинної інтелігенції 60х років. Син москов
ського купця, він змолоду відмовився йти шляхом батьків. Після закінчен
ня Петровської сільськогосподарської академії в Москві він стає управите
лем маєтку свого однокурсника Дмитра Дмитровича Сонцова. Маєток був 
чималий, і Сергій Олексійович більшу частину дня проводив у роз’їздах, 
безпосередньо спостерігаючи за польовими роботами.

Спочатку маєток не давав ніякого прибутку, господарства як такого не 
було, і вимагалась копітка праця по всіх напрямках. Був підібраний штат 
службовців -  доглядачів, конгорщиків, об’їзних, які з’являлись вечорами 
До управителя за нарядом. Польові й інші роботи почали проводитись на 
професійному рівні.
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Поступово почала збільшуватись кількість землеробських машин, 
з’явились косилка, потім жнійки і парова молотарка. Частина землі оброб
лялась, інша віддавалась селянам в оренду В результаті цілеспрямованої 
праці, проведеної управителем С.О.Прокоф’євим, Сонцовка на початку XX 
ст. давала від 40 до 60 тис. карбованців прибутку.

Сергій Сергійович Прокоф’єв у своїх спогадах так змальовує своє рід
не село: «На початку XX ст., тобто коли мені було років 10-15, Сонцовка 
уявляла собою велике село з населенням 1000 душ. П’ять вулиць, деякі до 
двох кілометрів довжиною, розкинулись павуком від центра в різні боки» 
(1,20). На пагорбі стояла Свято-Петропавлівська церква, яка була заснова
на в 1840 році, на другому пагорбі -  школа. Було два садка, в обох бані, 
пасіка, малинник і город зі штучним зрошуванням. І все ж таки це був ще 
захолусний куток: залізнична колія у 25 км, лікар і лікарня у 23 км, пошта 
у 8, шосе було відсутнє, інтелегентні сусіди також.

Використовуючи природні багатства, запроваджуючи нові машини і 
технології, а також працю селян, Сергій Олексійович Прокоф’єв зумів по
будувати череп’яний і цегельний заводи, паровий і багато вітряних млинів, 
маслобійний і пивоварений цехи, конезавод, де розводили племінних ко
ней. Щодо останньої справи, то до неї Прокоф’єв -  старший мав неабияку 
прихильність і особливо підвищену вимогливість. Слід додати, що в маєт
ку на той час працювали також кузня, хутрова майстерня, кабак.

Сонцовка на поч. XX ст. нараховувала 160 родин, із яких:
78 -  мали одного робітника чоловічої статі;
60 -  два робітника;
11 -  три робітника;
11 -  не мали жодного.
Із загальної кількості населення чоловіків було -  565 чол., а жінок -  

551. Ця невелика різниця різко виділялася на фоні загальної грамотності. 
Так, серед жителів села грамотних чоловіків було 12, жінок -  жодної, хло- 
пчиків-24, дівчаток -  3. П’ять сімей були без домів, 155 -  з будинками, 5 -  
мали по два будинки.

В середньому 399 душ мали в розпорядженні по 4,45 десятин земель
них угідь і належали до розряду дрібних землевласників (від 0,1 до 250 де
сятин). Декілька осіб, в тому числі Р.О.Кислиця мали до 500 десятин, тобто 
належали до середнього розряду. Сам же поміщик Д.Д.Сонцов належав до 
розряду великий землевласників, маючи 6160 десятин. Інші мешканці не 
мали нічого. Ці факти, як і ті, що багато жителів села мали різну кількість 
робочої худоби і знарядь праці, свідчать про зростання процесу розмежу
вання селян. Але відомо і те, що ті сім’ї, які працювали в панській еконо
мії, отримували не тільки гарантовану заробітну платню, але й натуропла- 
тню зерном, маслом, цукром й іншими продуктами.
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В революції 1905-07 рр. селяни участі не приймали, це пояснювалось 
тим, що серед селян було багато заможніх родин, і тим, що село було від
далене від ближніх промислових центрів.

Батько Прокоф’єва був дуже замкненим, зовнішньо суворим чолові
ком. Але до Сергійка ставився з глибокою ніжністю. Його дружина згаду
вала, що Сергій Олексійович був відданий науці і мистеціву. Сам він не 
грав, але дуже любив музику і постійно підтримував її заняття, а в подаль
шому всіма засобами сприяв музичному розвилку сина.

Мати композитора -  Марія Григорівна Житкова (1855-1924) народи
лась у Петербурзі в небагатій сім’ї дрібного чиновника у судових справах. 
Незважаючи на пануючу в сім’ї бідність, вона отримала добру освіту, на
вчалась музиці, закінчила з золотою медаллю гімназію.

Вийшовши заміж, Марія Григорівна змінила галасливий Петербург на 
сільським побут Сонцовки, ставши гідною помічницею чоловіка. Свій час 
вона присвячувала шкільним заняттям з селянськими дітьми і домашньому 
лікуванню селян.

У 1904 році була відкрита земська школа, де заняття проводили у дві 
зміни. Дітей навчали два вчителі, причому першим вчителем була дружина 
управителя і мати Сергія Прокоф’єва -  Марія Григорівна, яка стане згодом 
попечителем цього закладу. За 25-річну діяльність на цій ниві вона буде 
нагороджена золотою медаллю. Жінка високої статури, з чарівними розу
мними очима, вона вирізнялась вольовим, енергійним характером.

Батько і мати Прокоф’єва були по-справжньому освіченими людьми. 
В домі було багато книжок, виписувались столичні журнали і газети. Вони 
цікавились театральним і музичним життям Москви і Петербурга. Щорічно 
з Москви привозилися у великій кількості ноти, які програвала сама Марія 
Григорівна, після чого вони поступали в розпорядження Серьожі.

Протягом 80-х років сім’ю Прокоф’євих двічі відвідало лихо: одна за од
ною померли маленькі донечки Марія і Любов. І коли на світ з’явилась третя 
дитина, білокурий Сергійко, батько й мати віддали йому весь жар батьківської 
любові. А дитинка віддячувала їм проявом неабияких здібностей.

В церкві Св. Петра і Павла у Сонцовці 23 червня 1891 р. хрестився 
Сергій Прокоф’єв. Композитор неодноразово звертався до образу цього 
храму у своїй «Автобіографії». Тут, за церковною оградою, були поховані 
його близькі -  сестри, бабуся і батько.

Суворі архітектурні форми храму відрізнялись від поміщичого будин
ку і селянських хатин своєю величчю і красою. Невідомі будівничі викори
стали традиційні принципи будівництва українських церков початку XIX 
ст. Церква Св. Петра і Павла трьохчастинна в плані (притвор -  бабинець, 
неф -  центральна частина і вівтар). Центральний купол розташований на 
восьмиграннику, що спирається на квадрат; верх дзвіниці -  восьмигран- 
ний, шатровий.
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Пам’ятав про церкву Прокоф’єв усе життя. Він намагався організува
ти ремонт храму, відраховував на це кошти. Проте в ті часи годі було й 
мріяти про реставрацію культової споруди: по країні були зруйновані ти
сячі храмів. Вже в 80-ті роки робилися спроби остаточно зруйнувати церк
ву. Та «сончаки» спільними зусиллями відстояли її. І ось сотої річниці від 
дня народження Прокоф’єва мрія композитора здійснилася: Свято- 
Петропавлівську церкву було відреставровано і відкрито для богослужінь.

Хоч, як згадував у своїй автобіографії Сергій Прокоф’єв, це був ще 
захолусний куток, все-таки навколишня природа, оточення добрих і пра
цьовитих людей справляли на юного Прокоф’єва неабияке враження. Са
диба Прокоф’євих стояла на пагорбі, в боці від села. Великий і скромно 
обставлений будинок. Під вікнами цвіли каштани, біла акація, бузок і че
ремшина. В саду зріли яблуні, груші, сливи.

Із сонцівською домівкою пов’язані перші музичні враження Сергійка. 
Марія Григорівна грала на роялі і багато імпровізувала. Не було і дня, щоб 
хлопчик не підходив до роялю, виявляючи своє ставлення до виконуємо!' 
музики. Коли мати закінчувала грати, він сідав на її місце і бурно фантазу
вав, викидаючи ручки направо і наліво. В п’ять з половиною років він на
писав свій перший твір «Індійський галоп». Далі були написані: Вальс, 
Марш, Рондо й інші фортеп’янні п’єски.

Іншим джерелом художніх вражень Сергія було українське село з його 
піснями, іграми і церковним ритуалом. Він товаришував з селянськими дітьми, 
часто їздив з дорослими по багатьох селах. Запам’ятались пасхальні свята. 
Влітку навколо будинку співали селянські дівчата, які працювали у саду. Осо
бливо багато співали у суботу і в неділю. Це була «школа» народного мистец
тва. Народні мелодії, без сумніву, проникали в його свідомість.

Хоча дитинство Прокоф’єва було коротким, воно мало в його житті 
велике значення. Щасливим для майбутнього композитора було «вільне 
життя» на селі, в близькому знайомстві з селянами, в оточенні української 
природи.

Регулярні заняття музикою розпочалися з семи років. З початку мати 
займалася з ним лише по двадцять хвилин, боячись «розхолодити» хлоп
чика тривалими заняттями, потім по півгодини, поступово збільшуючи час 
до однієї години. Дев’яти років Сергійко грав п’єси Моцарта і легкі сонати 
Бетховена. Дуже полюбляв виконувати і імпровізувати в присутності слу
хачів, вимагаючи від них цілковитої уваги

Окрім музики і обов’язкових навчальних вправ у Сергійка було декі
лька захоплень: збирання поштових марок, гра в шахи, крокет, змагання на 
ходулях. Також малий Сергійко вирощував квіти на власних грядках, зби
рав гербарії, писав романи, оповідання і п’єси, вів власний щоденник. Але 
щоденно він давав звіт батькам: що за день було зроблено доброго і що по
ганого, як на його думку. Це виховувало в ньому звичку цінувати свій час і 
реально дивитися на речі, які оточували його.
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Селянське буття привчало до простоти, патріархальних поглядів, ви
ключаючи всяку рафінованість. І як не намагались потім петербурзькі ро
дичі відшліфувати манери «степного мальчика», навчаючи його умовним 
світським манерам, щось відверте і щире залишилося в його характері на 
все життя. Спілкування з природою і простими селянами в цілому обумо
вило духовне здоров’я юнака, цілісність його натури. Саме з дитинства по
чалася щира любов до рідної природи, що так яскраво віддзеркалилися у 
степових пейзажах «Скіфської сюїти», квітучому південному ноктюрні 
«Семена Котко», в яскравих замальовках «Попелюшки» і «Кам’яної квіт
ки». Зараз на місці садиби родини Прокоф’євих встановлено пам’ятний 
знак -  гранітну брилу.

В січні 1900 р. дев’ятирічний Сергїйко відправляється зі своїми бать
ками до Москви. Перші відвідини оперних театрів потрясли його уяву: він 
побував на «Фаусті», «Князі Ігорі», «Сплячій красуні». Повернувшись у 
село, він сказав матері, що хоче написати оперу. Так через кілька місяців 
з’явилась опера «Велетень». В її трьох актах діють Велетень-людоїд, двоє 
молодих добродіїв Сергєєв і Єгоров, дівчина Устинья, а також король. 
Марш, вальс, батальна сцена, епізоди речитативні і аріозні -  все, як у 
«справжній» опері. Всі персонажі були взяті з життя. Герої -  діти службо
вців економії, всі вони його однолітки, учасники спільних ігор, забав і фа
нтазій. Прем’єра опери відбулася влітку 1901 р. в Калузькому маєтку Раєв- 
ських, родичів Прокоф’євих з боку Марії Григорівни. Успіх постановки 
був таким великим, що у Сонцовці щонеділі почали влаштовувати спекта
клі. Тітка Таня (Т.Г. Житкова), яка дуже полюбляла племінника, віддала 
клавір «Велетня» палітурщику. Так в будинку з’явилась червона папка з 
тисненням і написом: «Велетень». Опера в 3 актах. Тв. Сергійка Про- 
коф’єва». А петербурзький фотограф закарбував Сергія біля фортепіано з 
нотами його першої опери.

Марія Григорівна відчувала, що їй вже не під силу керувати творчими 
дослідами сина. Взимку 1901-1902 рр. батьки вирушили з ним до Москви і 
Петербурга, розраховуючи звернутись за порадою до одного з відомих му
зикантів.

23 лютого 1902 р. професор московської консерваторії Сергій Івано
вич Танєєв записує в свій щоденник: «Обідав о другій годині Юша (Юша -  
Юрій Петрович Померанцев -  учень і родич Танеева). Він привів хлопчика 
Десяти років -  Серьожу Прокоф’єва, який має видатні здібності. Він грав 
свої твори -  абсолютний слух, знає інтервали, акорди». За порадою Танее
ва в Сонцовку вирушив Р.М. Глієр, який став першим професійним викла
дачем великого композитора і підготував його до вступу в консерваторію. 
Влітку 1902-1903 рр. Глієр навчав свого вихованця основам гармонії, фор
ми, інструментовки. В чотири руки вони переграли велику кількість творів 
світової класики. Сергій охоче виконував завдання з гармонії. І знов теорія 
1 практика виявились нероздільними для юнака. Він активно приступає до
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практичного написання. Ііід керівництвом Р.М. Глієра Сергій пише так на
звані «Пісеньки» для фортепіано, пов’язані головним чином з різноманіт
ними сімейними подіями. Впевнений у власних силах, він пише чотирьох- 
частинну симфонію, скрипічну сонату, опери «Бенкет під час чуми», «Ун- 
діна», романси на вірші Пушкіна і Лєрмонтова, а також на власні тексти. 
Сумнівів в подальшій долі не було: шляхи вели до Петербурзької консер
ваторії, куди Марія Григорівна пише прохання про вступ її сина. У вересні 
1904 р. 13-річний абітурієнт стає студентом цього навчального закладу, де 
викладачами були всесвітньо відомі музикати-педагоги: Лядов, Глазунов, 
Єсіпова, Римський-Корсаков.

Петербург приніс Прокоф’єву велику кількість нових, незабутніх вра
жень. Зустрічі з видатними музикантами, старанне відвідування концертів і 
оперних вистав розширили його художній кругозір. З кожним роком зрос
тала композиторська і виконавча майстерність. Але консерваторські занят
тя не завжди проходили гладко. Прокоф’єв був «важким учнем» і його від
носини з професорами залишали бажати кращого. Але талант брав своє і 
поступово юнак вимальовував власний почерк.

В консерваторській період виникла і тривала більше сорока років 
дружба з двома чудовими людьми, причому обидва вони були старші за 
Прокоф’єва на десять років. Один з них -  Василь Митрофанович Морольов 
-  молодий ветеринарний лікар, який приїздив до Сонцівки у професійних 
справах, а потім і як добрий знайомий сім’ї. Він впевнено вірив у надзви
чайний талант Сергія, вони часто музикували в чотири руки, вивчали кла
сичне надбання і музичні новинки. До того ж Морольов був незмінним 
шаховим партнером, гідним суперником за шахівницею. Інший -  Мясков- 
ський Микола Якович -  сокурсник Сергія по консерваторії.

За порадою останнього Сергій знайомиться з новинками західноєвро
пейської музики -  творами Клода Дебюсі, Макса Регера, Ріхарда Штрауса, а 
пізніше з гуртком «Вечори сучасної музики», учасники якого сприяли роз
повсюдженню в Росії західної музики, а також нових творів молодих росій
ських музикантів. Все це підготувало перший виступ Прокоф’єва в музич
ному світі, який відбувся 18 січня 1968 р. в Концертному залі при Реформа
торському училищі. В програмі концерту' були фортепіанні п’єси «Казка», 
«Сніжок», «Спогади», «Порив». Його перший виступ не міг не привернути 
уваги критиків. Новаторські відкриття Прокоф’єва не викликали теплих від
чуттів в солідному консерваторському середовищі. І на випускному іспиті в 
1909 році запропонована програма ентузіазму не викликала також, але дип
лом «вільного художника» був отриманий. Але Прокоф’єв не поспішав роз
лучатися з консерваторією. Продовжуючи писати музику, він удосконалю
вався як піаніст і диригент і закінчив клас фортепіано (проф. Есіпова) на 
відмінно з врученням йому премії ім. А. Рубінпггейна -  роялю фірми Шре
дер. Столична преса відзначила успіх лауреата, помістивши його портрет і
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інтерв’ю. Випускний екзамен Прокоф’єва залишиться в історії консерваторії 
як тріумф вже сформованого художника.

Після смерті батька (1910) Прокоф’єви назавжди залишили Сонцовку. 
А Сонцовка, між тим, жила своїм життям.

Після жовтневих подій 1917 р. найбідніша частина селян на чолі з 
Григорієм Тарасенко розгромила панську економію: розібрала зерно, інве
нтар, частину коней і овець. А у січні 1918 року тут була встановлена Ра
дянська влада. В 1927 році село переіменували в Красне.

В 1926 р. на території Ради було організовано перше Товариство по 
спільній обробці землі, а у 1929 році діяло вже чотири товариства. В 1930 
році товариства об’єднались, утворивши два колективних господарства: 
«Заря» і «Красная Армия». Потім ці колгоспи також об’єднались, утвори
вши спільне господарство -  колгосп ім. Свердлова, центральна садиба яко
го розміщена в с. Красне.

З 1941 по 1943 рр. Рада була тимчасово закрита у зв’язку з окупацією 
Донбасу німцями. У Великій Вітчизняній війні приймали участь 703 жите
лі села, 207 з яких загинули. їх імена викарбувані на обеліску Вічної Сла
ви, встановленому в Центрі села За бойові заслуги 349 осіб були нагоро
джені орденами і медалями.

Сільській Раді підпорядковані села Берестки,. Заря і Новодмитрівка. З 
дня заснування і до 1962 р. сільська Рада входила до Селидівського райо
ну, у 1964 р. -  до Мар’їнського, а після 1964 р. -  до Красноармійського.

Зараз на території Красненської сільської ради знаходяться середня 
школа, Будинок культури на 400 місць, бібліотека з книжковим фондом на 
10 тис. екземплярів, дитсадок, Ощадбанк, торгівельний центр, пошта, дитя
ча музична школа імені С. Прокоф’єва.

Значними подіями в житті не тільки села і району, але й всього Доне
цького краю стали відреставрована Свято-Петропавлівська церква і побу
дований меморіальний музей, присвячений нашому видатному землякові. 
Сталася ця подія в 1991 році до 100-річчя з дня народження композитора.

Село має назву Красне, а от мешканці, особливо старожили, по сей 
день називають його Сонцівкою, а себе -  сончаками!

І не дивно, що село зростило стількох видатних осіб. Тут пройшло ди
тинство професора Оттавського університету (Канада) Дмитра Кислиці і 
народного артиста Росії, співака Олександра Сергійовича Правилова. Всі 
вони, як і С.С. Прокоф’єв, завдячували невеликому, але мальовничому 
приазовському селу -  Сонцівці. В дитинстві, проведеному в с. Сонцовка 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії, пробуджувався музичний 
талант композитора С. Прокоф’єва, поступово з маленького дитяти і заба
вного пестуна народжувався великий і мудрий митець.

Творча діяльність С.С. Прокоф’єва продовжувалась майже п ятдесят 
років і збагатила всі жанри музичного мистецтва. Ним було створено по
над 130 музичних творів. Він автор семи балетів, дев’яти опер, семи сим
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фоній. Всесвітньо відомі п'ята і сьома симфонії, опери, балети, музика до 
кінофільмів «Олександр Невський», «Іван Грозний».

Творчість С.С. Прокоф’єва відзначена високими нагородами.
Він був кавалером ордена Трудового Червоного Прапора (1943), лау

реатом шести Державних премій СРСР і посмертно Ленінської премії. 
Удостоєний звання Народного артиста СРСР. Член Академії «Санта Чечі- 
лія» (Італія, 1934), «Умелецької бесіди» (Чехословаччина, 1946), Шведсь
кої королівської музичної академії (1947), нагороджений медаллю Англій
ського філармонійного товариства (1945).

Важко знайти тепер країну , де б не звучала, а головне не мала б гаря
чих шанувальників, музика великого композитора. Чисельна спадщина 
майстра увійшла до золотого фонду світової музичної культури.

110 років минуло від дня народження видатного композитора 
С. Прокоф’єва. Його земляки гідно вшановують пам’ять митця. На Донеч
чині іменем Прокоф’єва названі Концертний зал філармонії, Донецька 
державна консерваторія, дитяча музична школа в селі Красному. На бать
ківщині композитора створено музей, а у Донецькому краєзнавчому музеї 
діє експозиція «Донбас дарував їм натхнення», яка присвячена видатним 
людям нашого регіону, серед яких перше місце, безперечно, належить 
С.Прокоф’єву.

Саме експозиція краєзнавчого музею дає можливість ознайомитися з 
оригіналом свідоцтва про народження композитора, фотографіями його 
батьків, родини Прокоф’євих, малого Прокоф’єва з рукописом «Велетня». 
Тут можна побачити ноти п’єс, створений в Сонцовці (1909), а також твори 
пізнішої пори -  оперу «Гравець» (1916), Класичну симфонію (1917), Скіф
ську сюїту (1918) та ін. Тут же зберігаються і деякі речі, що належали са
мому Сергію Сергійовичу (гербарій, зібраний його власними руками, кра
ватка, шарф, окуляри).

В рідному' селі Прокоф’єва до ювілею 100-річчя від дня народження ком
позитора було створено музей (Постанова Ради Міністрів Української РСР від 
1.08. 1990 р.). Проте ще задовго до цієї визначної події земляки Прокоф’єва 
створили кімнату-музей митця, яка діяла при місцевому Будинку' культури. 
Музей було відіфиго 8 квітня 1991 року. Експозиція розгорнута в будівлі ко
лишньої сільської школи, у якій викладала, а згодом була її попечителькою 
мати композитора Марія Григорівна. В трьох залах музею розміщуються ма
теріали, що розповідають про життя і творчість митця.

Навпроти музею встановлено пам’ятник композитору, який був спо
руджений до сотої річниці від дня народження С. Прокоф’єва. Пам’ятник 
було відкрито 21 квітня 1991 р. Автори пам’ятника -  скульптор 
В.П.Полонік і архітектор А.Л.Лукін.

Традиційними в Донецьку стали музичні фестивалі і конкурси вико
навців, присвячені С.Прокоф’єву:

- щорічний фестиваль музичного мистецтва «Прокоф’євська весна»;
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- фестиваль-конкурс «Молода Україна -  Прокофьеву»;
- конкурс молодих піаністів на батьківщині Прокоф’єва.
Час віддячив великому митцю і нашому землякові всесвітнім визнан

ням і шануванням, залучивши його до сузір’я класиків світової музичної 
культури. Формування ж його творчості почалося ще в дитинстві, прове
деному в чарівній атмосфері рідного краю. Вплив цих незабутніх років ви
датний композитор відчував усе життя.
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ПРОФСПІЛКИ І РОБІТНИЧІ КЛУБИ ДОНБАСУ 
(1920-п р о к и )

В культурно-освітній роботі профспілок України в період нової еко
номічної політики важлива роль відводилась робітничим клубам, які прав
ляча комуністична партія розглядала як найважливіші центри політичного 
і культурно-освітнього виховання мас. Перед ними ставились завдання 
формувати у робітників класову самосвідомість, посилювати їх ко
муністичне виховання, залучати до здійснення практичних питань госпо
дарського і культурного будівництва, організувати відпочинок трудящих 
після трудового дня [1]. Зрозуміло, що ці завдання робітничі клуби не мог
ли втілити в життя без пильного партійного контролю за їх роботою. В 
проекті документу ЦК КП(б)У з питань пожвавлення партійної роботи се
ред безпартійних особливо наголошувалось, що «питання змісту клубної 
роботи... повинні підлягати детальній розробці і бути в центрі уваги всіх 
партійних комітетів...» [2].

У цей період в Україні, за прикладом РСФРР, діяли різні типи клубів: 
і) робітничий заводський клуб; 2) клуб за виробничим принципом (галузе
вий); 3) міжспілковий клуб, який обслуговував ряд підприємств різних га
лузей промисловості. З боку центральних і міжспілкових органів
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профспілок спостерігалася тенденція до концентрації культосвітньої робо
ти у великих об’єднаних клубах. Така тенденція була засуджена в резо
люції пленуму ВЦРПС від 19 квітня 1923 р. «Про культроботу», в якій 
підкреслювалась особлива роль заводського клубу, як безпосередньо на
ближеного до робітничих мас, необхідність зміцнення клубів 
кваліфікованими кадрами [3]. П з’їзд профспілок України (листопад 1924 
р.) поставив завдання «звернути особливу увагу на роботу клубу, головно
го центру політосвітроботи», «створити всі необхідні передумови» для йо
го успішної діяльності, запровадити чітку систему членства в клубі, залу
чаючи і родини робітників [4]. Питання про роботу клубів обговорювались 
на профспілкових з’їздах, конференціях, нарадах тощо. Про важливість 
цього питання свідчило те, що на одній з таких нарад у лютому 1928 р., 
крім профспілкових працівників, брали участь також діячі мистецтва, 
представники високих партійних і радянських інстанцій: секретар ЦК 
КП(б)У П.П.Любченко, нарком освіти М.О.Скрипник та інші [5].

В Донбасі, як і в інших регіонах республіки, особливу увагу звертали 
на підготовку кадрів клубних керівників та інших працівників. На культ- 
нараді профспілок Донбасу в жовтні 1923 р. вказувалось, що ця проблема 
залишається гострою, було вирішено «вербувати клубних працівників із 
профорганів», здійснюючи їх відповідну підготовку [6]. Поступово було 
сформовано кадри керівників клубів, частина з яких закінчила художні ву
зи. Профспілки організували мережу семінарів для підвищення 
кваліфікації членів культкомісій профорганів, керівників червоних кутків, 
як, наприклад, всеукраїнські курси керівників червоних кутків, що їх 
щорічно влаштовував Всеукраїнський комітет спілки місцевого транспор
ту, районні семінари, організовані В УК спілки гірників, а також семінари 
клу бних працівників у Сталінському, Луганському' та інших округах. Бага
то культпрацівників профспілки Донбасу направили до Київського 
інституту імені М.В.Лисенка, де діяли спеціальні курси керівників ху
дожніх гуртків. Водночас, як і в інших галузях культурного будівництва, 
періодично проводилися «чистки» з метою звільнення складу' культ
працівників від «неграмотного й політично шкідливого елементу» [7].

Вживалися заходи щодо матеріально-фінансового забезпечення клуб
ної роботи. Фінансування клубів здійснювалось за рахунок певних 
відрахувань з коштів профспілок, господарських і державних органів, коо
перативів та інших громадських організацій. Так, за 1925 р. прибуткова 
частина клубного бюджету спілки гірників складалася з коштів, виділених 
профспілками (30,8%), господарськими органами (13,7%), членських 
внесків (1,4%), прибутків від спектаклів і кіно (33,6%), відрахувань з 
місцевого бюджету та інших джерел (20,5%) [8]. Отже, з культфондів 
спілок на потреби робітничих клубів поступала майже третина коштів.

Протягом 1920-х років гострою залишалась проблема забезпечення 
робітничих клубів відповідними приміщеннями. На Ш Всеукраїнському
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з’їзді профспілок, що відбувся в листопаді-грудні 1926 р., відзначалось, що 
проблема особливо відчутна в промислових центрах (Донбас, Катерино
слав), де в існуючих клубних приміщеннях могла вміститись лише невели
ка частина бажаючих, а в робітничих селищах на окраїнах такі приміщення 
часто були взагалі відсутні [9]. На 1926 р. від 6 до 8% робітничих клубів не 
мали власних приміщень і змушені були їх орендувати [10]. Між тим 
клубне будівництво здійснювалось мляво, переважно за кошти профспілок 
(як, наприклад, клуб спілки металістів у Луганську) [11].

В 1927 р. за ініціативою ВУРПС було складено перший перспектив
ний план клубного будівництва по Україні, за яким найбільший обсяг робіт 
намічалося виконати в Донбасі, Харкові та Дніпропетровську. І незважаю
чи на те, що цей план виявився не зовсім реальним як щодо обсягів 
будівництва, так і щодо джерел фінансування, в будівництві клубних 
приміщень було досягнуто відчутних результатів. За 1927 і 1928 рр. із пе
редбачених у плані 321 клубу було збудовано повністю 131, перебували в 
стадії будівництва 32, тобто разом 163 клуби, що становило 50,8% від пла
ну. Серед новозбудованих приміщень було й десять велетнів-палаців куль
тури гірників Донбасу, устаткованих за останнім словом техніки, а також 
палаци культури спілки металістів у Сталіно і Дніпропетровську, 
будівництво яких завершувалось. Нові клубні приміщення були споруд
жені переважно за кошти спілок і профорганів. Найактивніше в цьому на
прямку працювала спілка гірників, яка створила спеціальну організацію -  
«Клуббуд», яка цілком виправдала себе, адже будівництво палаців культу
ри в Донбасі виявилось найдешевшим в СРСР -  15 крб. 45 коп. за кубічний 
метр. До того ж, тут було значно менше помилок у проектуванні, ніж в 
інших місцях [12].

Профспілка гірників виділила на будівництво клубів і палаців культу
ри значні суми. З 1 липня 1927 р. по 1 липня 1929 р. до фонду клубного 
будівництва надійшло 3675910 крб. 52 коп., а разом із залишком за попе
редній період -  4100936 крб. 32 коп., причому тільки третину всіх надход
жень становили суми з фонду поліпшення побуту та інші кошти від гос
порганів. Всю ж останню суму взято з коштів спілкових органів 
(відрахування від членських внесків, перерахування з культфондів низових 
профорганізацій, субсидія від ЦК спілки гірників та ін.). На будівництво 
палаців культури було витрачено до 2 млн. крб., інших новобудов -  1 млн. 
280 тис., решту -  на ремонт існуючих клубних приміщень [13].

Кількість клубів у Донбасі протягом досліджуваного періоду поступо
во збільшувалась. На жаль, нам не вдалося виявити узагальнюючих даних 
за 1921-1922 роки, тому наводимо лише окремі з них. На 1 липня 1921 р. 
по спілці хіміків у Донецькій губернії зареєстровано 10 робітничих клубів, 
при яких було три хорових гуртки, а також 6 профспілкових театрів [14]. У 
грудні цього ж року, за даними губпрофради, в Должано-Калитвенському 
районі діяло 12 клубів, Юзівському -  8, Криндачевському -  17 клубів, 36
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профспілкових театрів і кінотеатрів, Алмазному -  два клуби. 
Повідомлялось, що через відсутність необхідних коштів і досвідчених 
працівників більшість клубів працювала слабо, хоча й проводились збори, 
мітинги, лекції, спектаклі, концерти [15].

На середину 1923 р. при 23 організаціях спілки гірників Донбасу за
гальна кількість клубів становила 72, з них осередкових -  55, районних -  
14, центральних -  3 [16]. Отже, 74,6% всіх клубів знаходились безпосеред
ньо на виробництві, на шахтах, а 23,6% -  при спілкових органах. Проте 
охоплення клубами робітничої маси було незначним: по основних 
профспілках Донбасу -  гірників, металістів, хіміків -  воно становило коло 
10% від загальної кількості членів спілок. На один клуб в середньому 
припадало 146 чоловік. До 1 липня 1924 р. охоплення членством в 
робітничих клубах Донбасу покращилось: у спілці хіміків стало 33%, 
радпрацівншгів -  30%, робітників освіти -  75%, будівельників -  32% [17].

За період з 1 січня 1925 р. по 1 січня 1926 р. кількість клубів у спілці 
гірників зросла від 151 до 166. По Донбасу було зареєстровано 139 заво
дських клубів, тобто переважну більшість серед існуючих [18]. Але про
цент охоплення клубами членів спілок за той же час знизився з 20,07 до 
17,0 [19]. Зменшилась і кількість робітників на один клуб -  з 184, 6 до 142 
чоловік, що пояснювалось як нестачею клубних приміщень, так і загаль
ним зростанням чисельності робітників і службовців [20].

У наступні роки у зв’язку з розширенням клубного будівництва про
довжувала зростати кількість робітничих клубів, збільшувалось і членство 
в них. У 1927 р. в спілці гірників діяло 160 клубів, які об’єднували 43200 
чоловік, в 1928 р. -  відповідно 179 і 46204. Проте охоплення членством у 
клубах робітників залишалось незадовільним: число членів на один клуб в 
1927 р. становило 270 чоловік, у 1928 р. -  258 [21].

Великого значення для подальшого розгортання культурно-освітньої 
діяльності серед членів профспілок та їх політичного виховання партія на
давала червоним куткам при клубах і на підприємствах, мережа яких поча
ла швидко зростати з 1924 р. На 1925 р. у спілці гірників по Україні діяло 
30 червоних кутків, в 1926 р. -  538, в 1927 р. -  905, в 1928 р. -  1118 [22]. У 
Сталінському окрузі з 1 липня 1925 р. по 1 січня 1926 р. кількість червоних 
кутків при профспілках збільшилась від 129 до 299 [23]. Таке стрімке зро
стання їх кількості свідчило про перенесення партійними органами 
політичного і культурно-освітнього виховання членів профспілок безпосе
редньо на виробництво, ближче до робітничих мас. Червоні кутки створю
вались при клу бах, на заводах, в цехах, у робітничих казармах. Форми ро
боти в них були різноманітними: голосні читки газет, журналів і книг, 
лекції, бесіди, спектаклі, вечори запитань і відповідей тощо, але найбільш 
поширеними були голосні читки і бесіди. Розглядались злободенні питання 
внутрішнього і міжнародного життя: партійні дискусії, перевибори
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сільрад, постанови XIV і XV партійних з’їздів, робітничий рух за кордо
ном, революція в Китаї і т.п. В той же час актуальні для робітників питан
ня про зарплату, охорону праці, соціальне страхування та інші обговорю
вались рідко.

Чільне місце у клубній діяльності в цей час посіла робота бібліотек, 
читальних залів, кінозалів, а особливо -  різноманітних гуртків (драматич
них, хорових, музичних, літературних, наукових, загальнополітичних та 
ін.). При профспілкових клубах Донбасу на жовтень 1923 р., як 
повідомлялось на спеціальній культраді, діяли різні гуртки, але переважали 
художні, які охоплювали 73% всіх членів гурткової роботи, в той час як в 
інших гуртках -  наукових, загальнополітичних, профспілкового руху та 
інших -  лише 27% [24]. З метою посилення політизації гурткової робота з 
1924 р. партійні органи стали приділяти значну увагу питанням ленінізму. 
В гуртках при робітничих клубах було запроваджено обов’язкове вивчення 
теми «Ленін і профспілки» [25].

На липень 1924 р. в Донбасі по 101 клубу гірників організовано 375 
різних гуртків з кількістю членів до 8000 чоловік (72% від загальної 
кількості клубів). Зокрема, в спілці металістів було 172 гуртки з кількістю 
4200 чоловік (57% членів клубів), у спілці хіміків в гуртки залучено 91% 
членів клубів. Наводячи ці дані, Укрбюро ВЦРПС відзначало як серйозний 
недолік недостатнє охоплення членів спілок політтуртками, вкрай неза
довільну їх участь в антирелігійних і природничо-наукових гуртках [26]. 
Подібне становище зберігалось і в наступний період. Із 1923 р. при 
робітничих клубах набули значного поширення гуртки фізкультури, 
військові гуртки, робітничі стрілецькі загони (у Сталіно в 1927 р. вони 
об’єднали до 10000 членів профспілок) [27].

Головна ж роль у діяльності робітничих клубів у 1920-х роках 
відводилась масовій роботі. В одному з циркулярних листів ЦК Все
російської спілки металістів з питань клубної роботи ставилось завдання 
широко практикувати такі форми масової роботи, як доповіді на політичні 
теми, лекції і цикли лекцій з теорії і практики профруху, техніки, приро
дознавства, концерти, спектаклі, мітинги, заводські вечори, «літературні 
суди» тощо [28]. Ці та інші форми масової робота набували поширення в 
роботі клубів Донбасу. Так, за жовтень 1923 р. при клубах спілки гірників 
організовано 277 спектаклів і 78 концертів [29]. Донецька губпрофрада 
повідомляла, що протягом 1923 р. спектаклі і концерти становили 63% із 
загальної кількості масових заходів, доповіді, лекції, співбесіди та інші 
форми -  37% [30]. За 1925 р. по Донбасу було проведено 4586 різних вис
тав, за 1926 р. -  7731. За першу половину 1927 р. у Донбасі і Кривбасі клу
би провели 1278 лекцій, 4933 спектаклів і концертів, 7637 кіносеансів, 
1363 клубних вечори і майже 5000 інших масових заходів. Серед усіх цих 
заходів переважали клубні вечори (23,3% від загальної кількості), 
інсценівки (12,3%), «живі газети» (11,6%), голосні читки (9,7%), вечори
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запитань і відповідей (9,5%) [31]. Крім того, на прохання профспілкових 
органів у цей період у робітничих клубах Донбасу виступали представники 
творчих колективів Харківської державної опери, Українського державно
го театру імені М.Заньковецької, Київського театру студійних постановок, 
1-го Українського вокального квартету імені М.Лисенка, пересувного те
атру «Веселий пролетар» та інші [32].

Отже, в 1920-ті роки робітничі клуби Донбасу набули значного поши
рення і розвитку. Цьому, зокрема, сприяла організаційна й матеріально- 
фінансова допомога з боку профспілок. Робітничим клубам доводилось 
працювати під постійним партійним контролем, в умовах надмірної регла
ментації і політизації культосвітньої діяльності. Але й при цьому клуби 
відіграли важливу роль у підвищенні культурного рівня трудящих.
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Шипович МЛ . 
(м. Горлівка)

УЧАСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ 

ДОНБАСУ В 1920-п РОКИ

Визначальну роль в ході форсованої індустріалізації УСРР більшови
цьке керівництво відводило промисловим регіонам Донбасу і Подніпров’я. 
Туди у великій кількості залучали людей із сільських місцевостей різних 
губерній СРСР. Цю строкату масу населення, різну за національним похо
дженням, віком, традиціями та звичаями, треба було об’єднати та ідеоло
гічно «виховати». Такі завдання покладалися на радянську інтелігенцію.

Через низку об’єктивних та суб’єктивних причин у Донбасі на початку 
XX ст. не склалися культурні традиції, не була сформована місцева літерату
рно-мистецька інтелігенція. Окремі її представники, як наприклад, поети 
М.Ф. Чернявський та С.Ф. Черкасенко, зазнавши визнання, переїздили до ве
ликих культурних центрів України, де мали більше можливостей реалізувати 
свій талант [1]. Тому завдання формування культурного простору регіону в 
1920-і роки було покладено на столичну культурну еліту.

Пропаганді сучасного українського мистецтва та ознайомленню з жит
тям народу сприяли гастрольні подорожі творчих колективів. У 1924 та
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1925 рр. у Донбасі побувала трупа театру ім. І. Франка. Під час гастролей у 
жовтні 1925 р. президія Артемівського окрвиконкому прийняла рішення ви
дати франківцям з коштів місцевого бюджету дотацію в розмірі 3 тис. 
250 крб. Крім того, на весь час гастролей трупа звільнялась від місцевих по
датків та зборів [2]. На відкриття гастролей з Харкова прибув завідуючий 
відділом мистецтв Наркомату освіти УСРР М. Христовий [3]. У гастрольній 
афіші франківців були такі вистави: «97» М. Куліша, «Ревізор» М. Г ого ля (у 
виставі брав участь художній керівник театру Г. Юра), «Полум’ярі» 
А.В. Луначарського в постановці Б. Глаголіна, «Гріх» В. Винниченка в по
становці С. Семдора, «Вовча зірая» Д. Лондона. Збори від останньої вистави 
пішли на посилення культфонду конвойного батальйону [4].

У сезоні 1926/27 р. майже весь Донбас своєю творчою діяльністю 
охопили колективи українського драматичного театру ім. Т. Шевченка та 
театру ім. М. Заньковецької. Актори театрів грали для шахтарів Аргемів- 
ська, Сталіно, Луганська, робітників Маріуполя. Трупа театру 
ім. М. Заньковецької відвідала Донбас у сезоні 1927/28 р. з п’єсами «Рес
публіка на колесах» Мамонтова та «Любовь Яровая» Треньова, а в сезоні 
1928/29 р. п’єси «Княжна Вікторія», «Марко в аду», «Квадратура круга» та 
«Голос недр» в містах Донбасу йшли 257 разів [5]. Протягом літа 1928 р. 
на шахтах Донбасу проводив велику культурну роботу і Ленінградський 
Малий драматичний театр [6].

Проте періодичних виступів під час гастролей труп провідних україн
ських та російських театрів для великого промислового центру не вистача
ло. Була велика потреба у власному робітничому театрі. Про це, зокрема, 
йшлося на нараді по культроботі агітпропвідділу Сталінського окружком}7 
КП(б)У 5 квітня 1928 р. Представником ЛКСМУ піднімалося також пи
тання про організацію української театральної майстерні в Сталінській 
окрузі [7]. В 1930 р. у краї функціонувало 12 театрів, частина з яких були 
постійно діючими, інші -  з числа змінюючих один одного театральних ко
лективів України та РСФРР, які прибували на тривалий час для обслугову
вання населення Донбасу [8]. В 1930 р. на гастролі в Донбас приїздили 
Московський театр Мейерхольда, МХАТ-2-й, Московський театр револю
ції, Київський український драматичний театр ім. І. Франка. Прибув і хар
ківський театр «Березіль». Це була перша гастрольна подорож березільців 
у Донбас. Робітничим глядачам Горлівки та Щербинівки було показано 20 
вистав, в тому числі -  «Кадри», «Пролог», «Товарищ женщина», «Гайда
маки», «Мина Мазайло». Із статті Скорича «Гастрольна подорож «Березо
ля» на Донбасі», рукопис якої зберігається у фонді Державного музею теа
трального, музичного та кіномистецтва України, дізнаємося про широк}7 
масову роботу колективу театру під час гастролей, яку було розгорнуто за 
завданням Харківської міської Ради. Проводились пояснювальні бесіди до
вкола вистав, а також творчого шляху і шукань театру. З метою охоплення 
якомога широкого кола робітників організовувалися концертні виступи на
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шахтах, у гуртожитках, у літніх парках. Два концерти було проведено на 
Горлівській радіостанції. Широку роботу театр «Березіль» розгорнув у са
модіяльних робітничих театрах та драмгуртках. У Горлівському ТРОМІ з 
низкою лекцій виступив художній керівник театру «Березіль» Лесь Курбас. 
Березільці також ознайомилися з шахтами і заводами Горлівки та умовами 
праці в них. На відзнаку вдячності і пошани від 70-тисячного робітництва 
Горлівки колектив театру отримав Червоний прапор [9]. Так було зроблено 
перший крок театру «Березіль» до налагодження постійного обслугову
вання великого промислового центру УСРР.

У 1927-1930 рр. за наказом ЦК КП(б)У та ВУРПС відбулося чимало 
подорожей письменників на шахти і заводи Донбасу та Придніпров’я . Так, 
у квітні 1928 р. у Донбасі побували П.Г. Тичина,-Ш. Панч, В.М. Сосюра,
І.К. Микитенко, Остап Вишня та ін. Вони відвідали колективи 10 шахт і 
заводів, де провели вечори української радянської літератури, оглянули 
підприємства, проводили бесіди з робітниками, знайомилися з їх працею та 
побутом. У липні 1928 р. Всеукраїнським комітетом профспілки металістів 
та редакцією газети «Пролетар» була організована подорож українських 
письменників П.І. Панча, Ю.І. Яновського, A.L Копиленка та інших по мі
стах Донбасу. В Сталіно для їх зустрічі (а також для пильного нагляду за 
діяльністю.-М.Ш.) була створена спеціальна комісія у складі представників 
місцевих партійних, радянських та профспілкових організацій, редакцій 
газет «Диктатура труда» та «Молодой рабочий». За участю письменників 
проводилися вечори української радянської літератури на всіх великих 
підприємствах та шахтах міста, де вони мали, демонструючи пролетарську 
спрямованість своєї творчості, складати перед робітниками творчі звіти, 
знайомити їх із станом української радянської літератури в цілому [10].

Неодноразово протягом 20-х рр. відвідувала з концертами донецький 
регіон українська хорова капела «Думка». В 1926 р. тривалу подорож по 
Донбасу здійснив квартет імені Вільйома у складі А. Старосільського,
А. Севрського, П. Кутьїна та В. Гольдфельда. Виступи проходили в клу
бах, на заводах та копальнях. Три концерти відбулися на користь англійсь
ких гірників. Програми виступів включали камерні твори класиків, зразки 
сучасної української на російської музики [11]. Впродовж кількох подоро
жей по Донбасу з призабутими традиціями кобзарського мистецтва знайо
мила своїх слухачів Перша Українська художня капела кобзарів (м. Київ). 
У 1926 році за 49 днів для робітників краю було влаштовано 48 концертів з 
аудиторією понад 21 тис. слухачів [12].

Роботу по залученню до творчої діяльності талановитих робітників, 
організації їх художньої освіти проводила Асоціація радянських митців 
України (АРМУ). Самодіяльні художники брали участь у виставках цієї 
організації в різних містах України [13]. Практичну навчально-методичну 
допомогу члени АРМУ надавали як окремим самодіяльним майстрам, так і 
об’єднанням самодіяльних митців, особливо в Донбасі, де художники-
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аматори успішно працювали в «ІЗО-Забої» -  художньому угрупованні при 
журналі «Забой» в м. Сталіно [14]. Велику увагу донецькому регіону при
діляли члени Асоціації художників Червоної України (АХЧУ), де ними бу
ло розписано 10 робітничих Палаців праці [15].

Гостями Донбасу були й відомі художники. В 1927 р. в промислових 
містах побувала Всеукраїнська ювілейна виставка художніх творів 
«10 років Жовтая», а в 1929-1930 рр. маршрут Другої Всеукраїнської ху
дожньої виставки проліг також через Луганськ, Горлівку, Сталіно, Маріу
поль. Починаючи з 1927 р. значну допомогу художникам-початківцям на
давали викладачі та студенти Київського художнього інституту. Вони під
тримували тісний зв’язок з великими промисловими підприємствами Дон
басу, Криворіжжя, Дніпропетровщини. Викладачі та студенти виїжджали 
на заводи та фабрики для проходження творчої практики, організовували 
там самодіяльні художні студії [16]. В 1928 р. при інституті була налаго
джена робота художньо-навчального закладу нового типу -  робітничих ку
рсів, діяльність яких сприяла виявленню та розвитку художніх талантів із 
робітничого середовища [17].

Таким чином, з середини 1920-х років літератори та митці республіки 
активніше включилися в формування культурного простору в Донбасі. 
Цього від них вимагало партійно-радянське керівництво, яке розглядало 
культуру під кутом зору зміцнення нового ладу. Та якою б примусовою не 
була така діяльність, все ж вона мала свої позитивні результати. Основним 
з них стало наближення робітничо-селянських мас, до цього відчужених 
від культури, до духовних надбань суспільства. З іншого боку, пристосо
вуючи літературні та художні твори до смаків більшості населення респу
бліки, митці робили певний крок у напрямку створення «масової культу
ри». На нашу думку, «масовізм» був закономірним і необхідним етапом в 
умовах 1920-х рр., коли об'єктом культурного впливу стали робітники і се
ляни, які у більшості своїй не володіли необхідним запасом знань, що до
зволяли б орієнтуватися в різноманітних напрямках літературно- 
художнього життя республіки. В інших умовах суспільного розвитку (від
сутність тоталітарного режиму) митцям, скоріш за все, поступово вдалося 
б розвинути в масах смаки до високої культури.
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Задунайський В.В. 
(м.Донецьк)

«ДОНЕЦЬКИЙ КУРІНЬ» -  ОСЕРЕДОК ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ 

В ДОНЕЦЬКУ

Історія відродження традицій українського козацтва в м.Донецьку є 
однією з маловідомих сторінок вітчизняної новітньої історії. Ця проблема 
має бути належним чином розглянута в контексті історії міст і сіл Донеч
чини, як одна із складових місцевого та загальноукраїнського національно
го піднесення кінця 80-х початку 90-х рр. XX ст.
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Будь-яка справа збереження та відновлення традицій минулого має 
грунтуватися на відповідності їхнього змісту глибинній першооснові. В 
данному випадку' треба, перш за все, визначити, що є сутністю української 
козацької спадщини. Беззаперечно можемо констатувати, що домінуючою 
основою козацького руху була його військова спрямованість на засадах ар
хаїчних військово-лицарських традицій, що своїм корінням сягали індо- 
арійської доби. Безпосередньо привнесли цей військово-лицарський фун
дамент в козацьке середовище представники військово-служилої верстви 
за участю військово-земельної аристократії, що стояли у витоків українсь
кої козаччини [1]. Це виявилось у відповідних традиціях військової організації, 
самоусвідомлення та головних напрямках діяльності за абсолютної переваги 
військової справи. В подальші часи найяскравіше сутність козацького руху ви
явилась на Запоріжжі, де було сформовано ідеал козака-лицаря, котрий, пере
буваючи весь час у стані війни, головну увагу приділяв вдосконаленню влас
ного рівня володіння козацько-лицарським мистецтвом:

• специфічні традиції світосприйняття;
• архаїчне звичаєве право військової громади;
• специфічна система бойового мистецтва (зі зброєю і в рукопаші);
• традиції військової магії... [2].
Легендарним уособленням козака-лицаря на Січі були Характерники 

(Химородники, Голдовники чи Знаюки), що вважалися воїнами-чаклунами [3].
Отже, глибинною сутністю української козацької спадщини є козаць

ко-лицарське мистецтво на кшалт характерництва. Саме в цьому контексті 
варто розглядати відродження традицій Українського козацтва, як в Украї
ні, так і на Донеччині. Цей процес умовно можемо поділити на 3 етапи:

1 -  «Легалізація» приналежності до козацького роду поруч з віднов
ленням відповідного козацько-лицарського звичаю та збиранням і поши
ренням інформації про козацькі структури (кінець 80-х рр. Для Донеччини 
1984-1989 рр.).

2 -  На цьому етапі відбувається спроба дійти компромісу між представ
никами різних течій в козацькому русі навколо ідеї визволення України. Вна
слідок цього постала єдина організація «Українське козацтво», в надрах котрої 
носії козацько-лицарських основ марно намагались прищепити свої цінності 
різнорідному загалу. (Ці події охоплюють 1989-1995 рр.).

3 етап характеризується серйозними протиріччями через поглиблення 
розходжень щодо першооснов козацьких цінностей. Поряд з цим в середо
вищі козаків-традиціоналістів визріває розуміння необхідності козацько- 
лицарської сутності, визначення її як першооснови у відродженні козаць
ких традицій (1996-2001 рр.)

Процес відновлення козацьких традицій розпочався в м.Донецьку ЗО 
серпня 1984 р. за ініціативою родових козаків Д.Білого та В. Задунайського, 
що навчалися на історичному факультеті ДонДУ. Саме в середовищі сту
дентів істфаку виникло козацьке земляцтво, до якого поступово увійшло
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близько 20 хлопців [4]. Головним у діяльності цього товариства було про
пагування козацьких традицій та звичаїв, дослідження історії Українсько
го, Кубанського та Донського козацгв. З цією метою було здійснено кілька 
виїздів до музеїв Донецька, Києва, Краснодару, Новочеркаську та Дніпро
петровську. В червні 1987 р. було проведено експедицію по козацьких та 
махновських місцях Донецької (Великоновоселківський р-н), Дніпропет
ровської (Покровський р-н) та Запорізької (Гуляйпільський р-н) областей. 
Поряд з цим з’явилося зацікавлення основами козацько-лицарського мис
тецтва (зокрема шабельного бою) як одного з основних елементів козаць
кої спадщини.

Наступним кроком у відновленні козацьких традицій стало утворення 
історико-етнографічного товариства «Курінь» при ДонДУ в жовтні 1989 р. 
[5]. Ця подія була пов’язана із загально-уіфаїнським відродженням кінця 
80-х років, але мала свою специфіку. Відмінність полягала у тому, що «Ку
рінь» діяв під керівництвом представників колишнього козацького земляц
тва (І отаманом став Д.Білий), залучивши до співпраці поряд із нащадками 
козацьких родів усіх, хто прагнув оновлення України. У складі товариства 
діяло 3 секції:

- козацька (очолював осавул В.Задунайський)
- науково-історична (Д.Білий)
- фольклорно-етнографічна (на чолі з Л.Пришляк)
Багато справ було здійснено «Куренем» протягом 1989-1990 рр.
- експедиції по історичним місцям Донеччини;
- участь у просвітницьких заходах у Києві, Львові, Запоріжжі;
- організація циклу передач на обласному радіо та телебаченні з істо

рії та сьогодення Українського козацтва;
- видання постійної стінної газети в ДонДУ ;
- виступи в школах м. Донецька та області.
Одним з головних кроків у відродженні козацьких традицій стала 

участь козаків «Куреня» у святкуванні 500-річчя Українського козацтва на 
Нікопольщині в серпні 1990 р. Під час цього свята донецькі козаки прийн
яли участь у І Раді старшин козацьких осередків України та стали одними з 
ініціаторів відновлення Українського козацтва. Делегація «Донецького Ку
реня» (таку назву отримала козацька секція «Куреня») прийняла участь у І 
Великій Раді Українського Козаціва 13-15 вересня 1990 р. у м.Києві, коли 
було засновано громадську організацію «Українське Козацтво» (осавула
В.Задунайського було введено до складу Малої Ради Українського Козацт
ва і призначено І отаманом Донеччини) [6].

Такий стан речей засвідчив, що в козацькому середовищі визріла по
треба компромісу між поколіннями та пріоритетами. Але компроміс ви
явив лише намагання зовнішнього збільшення та посилення структур 
Українського Козаціва без врахування потреби якісної зміни сутності цьо- 
г° руху' відповідно до змісту козацького лицарства.
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Попри це діяльність продовжувалась. «Донецький Курінь» взяв найа
ктивнішу участь у розробці нового однострою Українського Козацтва, ко
трий було виготовлено донеччанами у листопаді 1992 р.

Весною 1993 р. було проведено підготовку, а в липні відбувся І коза
цький вишкільний табір «Кальміуської паланки» за підтримки НГУ [7] 
Нажаль з 6 осередків тільки «Донецький Курінь» виконав наказ і виставив 
загін козаків. Цей факт засвідчив, що реально паланка не відповідає коза
цько-лицарській сутності й здатна лише до формального наслідування тра
диціям. Саме тому «Донецький Курінь» у вересні 1993 р. на Раді «Кальмі
уської паланки» опинився в опозиції.

Ще однією важливою цариною діяльності було налагодження зв’язків 
зі структурами Донського та Кубанського козацгв у 1993-1994 рр. Так у 
листопаді 1993 р. відбулась зустріч між керівництвом Українського Козац
тва (Гетьман В.Мулява, Головний Отаман Є.Петренко за участю донецької 
делегації) та Кубанського Козацького Війська (на чолі з Отаманом 
П. Громовим).

У квітні-травні 1994 р. делегація Українського Козацтва (на чолі з 
Є.Петренком за участю Д.Білого) перебувала у Новочеркаську та кількох 
донських станицях для зустрічі з керівництвом Всевеликого Війська Дон
ського. Останньою була делегація донецьких козаків до кубанських козаків 
станиці Староминської у червні 1994 р.

Участь «Донецького Куреня» в усіх цих зустрічах окрім сприяння по
силенню геополітичного впливу України на регіони з питомою вагою етні
чного українського населення, ще й сприяла поширенню традицій україн
ського козацько-лицарського мистецтва в козацькому середовищі.

Певну підтримку надав «Донецький Курінь» редакції «Східного Часо
пису», котра з січня 1994 р. започаткувала видання щомісячної газети «Ко
зацький Край» під керівництвом М.Тшценка.

Але об’єктивно ситуація в козацькому' русі на Донеччині і в Україні 
дедалі погіршувалась.

Сталося це як через загальноукраїнські труднощі, так і через кілька 
об’єктивних внутрішніх причин:

- по-перше, Українське Козацтво виникло на хвилі загальноукраїнсь
кого піднесення, метою якого була незалежність України, з досягненням 
чого козацтво отшилось на роздоріжжі;

- по-друге, не було визнано за необхідне будувати цю структуру на 
засадах суворого відбору і відповідного козацько-лицарського вишколу (в 
козацтві переважала масовість);

- по-третє, не існувало розуміння того, що має бути приоритетним в 
козацтві (чи то патріотична налаштованість, чи то здатність самозабезпе
чення через бізнесову діяльність, чи то відповідність основам козацько- 
лицарського мистецтва).
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Як наслідок -  Українське Козацтво виявилося внутрішньо слабким і 
нездатним до поступу.

На Донеччині це далося взнаки в липні-вересні 1994 р., коли паланко
вий отаман В.Нагаєць взагалі «зник» з обріїв «Кальміуської паланки» у 
зв’язку з її повним занепадом. Навіть звітну Раду Паланки прийшлося зор- 
ганізовувати «Донецькому Куреню» (Новим паланковим отаманом було 
обрано В.Задунайського) [8]. У зв’язку з цим було зроблено спробу зосере
дити зусилля на запровадженні традиційних основ козацько-лицарської 
спадщини. Так у липні 1995 р. на основі наробок «Донецького Куреня» з 
прикладних форм козацько-бойового мистецтва було проведено І обласну 
спартакіаду Українського Козацтва, в якій взяли участь команди 3 куренів 
та канцелярії паланки [9]. Розпочалось запровадження єдиної системи од
ностроїв та козацьких рангів у травні 1995 р. (видано брошуру «До упоря
дкування рангів Українського Козацтва»). Також було здійснено спробу 
запровадити звичаєві основи козацької дисциплини.

На жаль, у більшості випадків дієздатними з 7 структур виявились 
лише 3 куреня (Донецький, Маріупольський та Приазовський), інші або 
самоліквідувались (Смолянівський курінь), або усунулись від праці 
(Мар’їнський і Селідівський курені та Торецька сотня). Такий стан речей 
засвідчив, що відсутність міцного духовно-лицарського грунту' і єдиного 
принципу формування козацьких структур призводить до поступової дез
організації та занепаду.

У зв’язку з цим на Раді «Донецького Куреня» у вересні 1995 р. було 
прийнято рішення запропонувати Раді паланки провести докорінну реор
ганізацію. 28 вересня 1995р. на Раді Паланки делегати 4 куренів (Донець
кого, Маріупольського, Приазовського та Марийського) підтримали про
позицію донеччан. Головою реорганізаційного комітету обрали донецького 
отамана, а тимчасовим паланковим отаманом (на 3 місяці) призначили 
А.Бондаренка.

На жаль, в подальші часи А.Бондаренко проігнорував рішення Ради і 
самочинно, всупереч козацькому звичаю та статуту, оголосив про вихід 
«Кальміуської паланки» з Українського Козацтва в травні 1996 р. [10].

Протест проти відвертої зради козацьких традицій та законів виявили 
лише Донецький та Маріупольський курені, котрі прийняли рішення зали
шитися в Українському' Козацтві [11]. Це рішення було підтримано Вели
кою Радою Українського Козацтва в жовтні 1996 р. Згідно звичаїв і тради
цій козацького лицарства 1 грудня 1996 р. за ініціативою Донецького ку
реня відбулась остання спільна нарада козацьких структур «Кальміуської 
Паланки». Проте взятись до роботи на нових засадах і відповідно до жорс
тких вимог козацького звичаю реально змогли лише два курені -  Донець
кий і Маріупольський. Вони і заснували Донецьке обласне товариство 
Українського Козацтва «Азовське Козацьке Військо», котре було остаточ
но зареєстроване 4 червня 1997 р. [12].
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Ця подія засвідчила, що в Донецьку і в області ще залишились україн
ські козаки, котрі всупереч усім негараздам чітко стали на шлях дотриман
ня сутності козацько-лицарської спадщини своїх предків. Основним осере
дком «Азовського Козацького Війська» став «Донецький Курінь» на чолі з 
В.Задунайським, котрого одночасно було обрано і отаманом обласної ор
ганізації. Серед старшин війська більшість також становлять козаки- 
донеччани: Д.Білий, Р.Артюх, Б.Бадрак, О.Войгенко, О.Батечко, С.Коцюба 
таЮ.Носко [13].

Окремо потрібно наголосити на тому факті, що серед засновників 
Українського Козаціва від Донеччини майже всі перебували і продовжу
ють діяти в складі «Донецького Куреня» (що зараз входить до «Азовського 
Козацького Війська»). Це зайвий раз підтверджує, що дійсні козацькі тра
диції, обперті на засади козацько-лицарської спадщини, в Донецьку збері
гає та поширює лише «Донецький Курінь».

Поряд з цим треба наголосити, що в лютому 1997 р. за ініціативою 
В.Задунайського було зареєстровано ще одну структуру -  Донецьке облас
не спортивно-просвітницьке товариство українських бойових мистецтв 
«Козацька Вежа» [14]. Метою цієї організації стало повнокровне вихован
ня молоді на засадах козацько-лицарського мистецтва. Тобто «Козацька 
Вежа» за своїм змістом відповідає січовому характерницькому братству 
минулих часів. Завдяки цьому «Козацька Вежа» і «Азовське Козацьке Вій
сько» спільно діють в напрямку відродження, поширення та захисту коза
цько-лицарської спадщини.

Впродовж 1997-2000 років ці структури здійснили багато спільних 
справ:

- Починаючи з 1996 р., щорічно в липні проводяться козацькі спорти
вно-просвітницькі табори із залученням козаків, молоді та юнацтва;

- Відзначення свят та знаменних сторінок української історії;
- Проведення відкритих дискусій з козацької проблематики;
- Участь у загальноукраїнських козацьких заходах;
- Виступи на регіональних та всеукраїнських спортивно-мистецьких 

заходах
- Виступи в ЗМІ тощо [15].
Щодо інших козацьких структур на Донеччині, то вони, за винятком 

Міуського Округу' донських козаків, виникли після 1996 р. і в значній мірі 
сформовані без урахування традицій дійсного козацького лицарства.

Отже, справжні традиції козацького лицарства, створеного нашими 
пращурами, не згасли, їх наполегливо відроджують і поширюють козаки 
«Донецького Куреня», що діють в межах «Азовського Козацького Війська» 
Українського Козаціва та в спортивно-просвітницькій «Козацькій Вежі».
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Стяжкіна О.В. 
(м. Донецьк)

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОБРАЖЕННЯ ЖІНОК ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ДОНБАСУ В 90-ті р о к и  XX століття

Вплив засобів масової інформації на формування ідеолого-герменев- 
тичного світу за часів української незалежності набув ознак й характерис
тик, що не були притаманними цій сфері за радянських часів. Пошуки жі
ночого на шпальтах газета та часописів, аналіз новітніх образів жінок та 
модернових конструкцій потребує усвідомлення нових домінант у роботі 
власне засобів масової інформації.

Значною мірою очевидною видається процес демократизації мас- 
медіа, плюралізації поглядів, співіснування різних векторів оцінок та опису 
реальності. Свободу слова було гарантовано Конституцією України 1996 
року. Зрозуміло, що змінилося й суспільство, і саме та модель, яку при
наймні намагалися відтворити керівники держави. Із зміною напрямку -  
від соціалізму до ринкової економіки -  значно змінилася і соціальна струк
тура суспільства й засоби її усвідомлення, аналізу та зображення. Все це 
ніби то дає підстави стверджувати, що процес створення ідеолого- 
герменевтичного світу припинився і засоби масової інформації перестали 
обслуговувати ідеологічну доктрину держави. Насправді ж таке тверджен
ня є зверхнім і не має під собою грунтовних підстав. Оскільки відомо, що 
будь-яка держава , на будь-якому етапі розвитку завжди потребує ідеологі
чних концепцій, які б підтримували і розвивали її соціальний статус, її 
привабливість для громадян і сприяли рухові у заданому напрямку. Таким 
чином, можна дійти висновку, що процес моделювання конструкцій не 
припинився, він став менш керованим державою(оскільки частина засобів 
масової інформації потрапила в руки приватних власників)і, це уявляється 
надто важливим, нові ідеологічні конструкції, що народжувались протягом 
першого десятиріччя не виявилися усталеними, як це було за радянських 
часів, і не охоплювали всі сфери життя суспільства. Держава й приватні 
власники мас-медіа зосередили увагу на конструюванні тих процесів, об
разів та концепцій, які були надто важливими для вирішення сьогоденних, 
часто політичних завдань. Інші, менш гострі, менш злободенні проблеми, 
які на перший погляд не потребували негайного переосмислення, тривалий 
час транслювались через призму радянських стереотипів (і це не завжди 
було погано), а потім -  через призму традиційного світосприйняття. Це за
уваження цілком стосується осмислення жіночого в межах конструювання 
нового ідеолого-герменевтичного світу. Проблеми жінок і жіночого, що 
були не найважливішими і за радянських часів, за часів незалежності 
увійшли в тінь, і це, певною мірою, сприяло натуралізації тендерних відно
син і розгляданню їх з традиційної, консервативної точки зору. Новий пор
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трет жінки вибудовувався на грунті сприйняття ідеології жіночого призна
чення, визнання інакшої, більш важливої ролі жінки- українки в історич
ному минулому(порівняно із північними та західними сусідками) і свідо
мій (чи стихійній?) спробі упорядкувати тендерний світ згідно з традицій
ним розподілом тендерних ролей. Але, і це слід підкреслити, немає підстав 
стверджувати, що модель жіночого конструювалась також ретельно, як, 
скажімо, модель українського парламентаризму, чи модель історичної спа
дщини українського народу. Радше слід визнати, що нова жінка народжу
валась з стихійних, традиційних уявлень тих, хто брався за цю справу. В 
зв’язку з цим можна констатувати, що модель жіночого була менш штуч
ною, менш редагованою, менш блискучою, і більш відповідала прагматич
ному життю, хоча і її не можна вважати зовсім позбавленою штучності чи 
втілення нереальних характеристик

Новий портрет української жінки виявися позбавленим радянської 
риторики і моральної кодифікації через призму ідеологічних конструкцій 
радянського життя. Але це не означає, що розставання людини з герменев- 
тичними конструкціями радянського світу було і безболісним, і миттєвим. 
Напроти, позитивні образи радянських людей, героїка буденної праці, свя
тість материнства, жінки, домашнього вогнища, високий соціальний статус 
і гарантії кожному, хто працює чи працював на державу -  всі ці культурні 
правила залишились в свідомості людей. Але вони втратили якість того, 
що не піддається критиці, вони зробились проблематичними, певною мі
рою ворожими, застарілими. Новий образ, таким чином, зіткнувся із ста
рою культурою. І культурна невідповідність, несумісність дає змогу роз
глядати нове створення жіночого засобами масової інформації в межах те
орії культурної травми, концепцію якої викладено в працях польського до
слідника П. Штомпки[1]. Сутність цієї концепції полягає в тому, що вини
кнення раптової, радикальної, всеосяжної зміни має певний потенціал тра
вматичних подій і ситуацій. Травматичний стан -  невідповідність, проти
річчя, порушення -  може впливати на сферу культури. Виникає напруга 
між колишніми культурними нормами (цінностями, значеннями, символа
ми, ідеями) і культурою, що виникає і є адекватною новим умовам соціу
му. Внаслідок культурної інерції спадщина колишньої культури завжди 
переживає систему, якій вона є функціонально адекватною, і деякий час 
така спадщина буде співіснувати з новою культурою, набуваючи рис не
придатності для нової системи. Оскільки «лінія фронту» між старим і но
вим проходить по людині, то стан розколу стає сприятливим грунтом для 
повномаспггабної культурної травми, рани щодо старого і нового культур
ного простору [2].

Розглядаючи процес формування нового образу жінки за часів неза
лежності через призму теорії травми можна дійти висновку, що пожвав
лення, а радше ідейне загострення у розгляданні тендерних проблем, ста
лося не тільки внаслідок загальних постмодернізаційних(внутрішніх і зов
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нішніх) впливів на суспільство, але і внаслідок культурної травми -  конф
лікту між колишнім моделюванням образу жінки в позитивних статусних 
характеристиках і фактом відмови від цього образу, зміни наголосів на ко
ристь негативного забарвлення всього радянського минулого, а з тим -  й 
високого соціального статусу жінки. Зрозуміло, що ані за радянських, ані 
за пострадянських часів реальна жіноча практика не виявилася відбитою 
на сторінках газет та журналів повною мірою об’єктивно. Але, і в цьому 
полягає зміст культурної травми, позитивні «старі» цінності швидко по
ступилися місцем новоствореним негативним. Руйнація «соціально укорі
нених» поглиблювала травматичний стан суспільства, з одного боку, та 
пожвавила зацікавленість в неупередженому аналізі того, як стався процес 
домінантних змін. В 90-ті роки дослідники України, Росії, Білорусі, інших 
країн СНД звернули увагу на способи, методи і підходи зображення жінок 
в засобах масової інформації. Крім констатації і фіксації нового образу жі
нки, дослідники намагалися виявити механізми, що сприяли формуванню 
нового іміджу. Хронологічно дослідження з цієї теми були , як правило 
обмежені 90-тими роками і не торкалися минулого. Хоча глибинні тенден
ції нового уявлення про жіноче можна відшукати не на початку 90-тих ро
ків, а саме напередодні, за два-три десятиріччя до розпочатих процесів но
вого державного будівництва. В тім, соціологи, економісти, психологи, іс
торики -  Л.Таран, Т.Мельник, О.Куц, О.Здравомислова, Н.Кігай, Игнатова 
-  доклали зусиль щодо розробки методики аналізу З МІ та розповсюдження 
висновків свої наукових доробок на пострадянському просторі [3].

Кількісний аналіз репрезентації жіночих образів в мас-медіа Донбасу 
був проведений за матеріалами газет «Радянська Донеччина»(в 90-ті -  
«Донеччина») і «Соціалістичний Донбас» (в 90-ті -  «Донбас»). (В цілому 
методика базується запропонованих центром ПРООН в Україні програмах, 
її детально викладено в іншій статті автора). Отримані матеріали свідчать, 
що тенденція більш широкої репрезентації чоловіків на шпальтах газет 
збереглась і навіть посилились порівняно з радянської добою. Так, в сере
дньому кількість згадувань чоловіків в одній газеті перевищувала кількість 
згадувань жінок в шість разів. Середній показник кількісної репрезентації 
жінок складав в 1997 році 13 %, що в два рази менше, ніж середній показ
ник 1987 року (26%). Це менше на 5 і на 3 відсотки відповідно показникам 
1957 і 1967 років.

Зміни ідеологічної домінанти, що сталися за часів незалежності, від
мова від єдиного способу мовлення та мислення, значно пожвавили не 
тільки сам ринок періодичної преси, але й репрезентацію жінок в якості 
журналісток, оглядачок, репортерок. Згідно з даними моніторингу в серед
ньому в одному номері 22 підписи, серед яких -  15 підписів чоловіків 
(68,2%) і 7(31,8%) підписів жінок. Згідно з цими даними тенденцію підви
щення кількості жінок, що працювали в засобах масової інформації в Дон
басі в 50-ті -90-ті роки, можна вважати стійкою та позитивною, що цілком
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відповідає загальноукраїнським тенденціям. Порівняно із попереднім деся
тиріччям -  80-тими роками, кількість жінок в періодичній пресі регіону 
зросла в 1,7 рази, а порівняно із 50 тими роками -  в 3,2 рази.

Промовистим і корисним для подальших роздумів щодо створення 
жіночих образів на шпальтах газет та журналів, є дані про творчу спеціалі
зацію працівників ЗМІ, отримані в ході означеного вище дослідження.

Таблиця. Гендерний розподіл журналістів ЗМІ за творчою спеціалізацією [4]

Теми Жінки(%) Чоловіки(%)
Політика 20,59 79,41
Політологія 10,67 93,33
Проблеми ВПК і силових структур 19,05 80,95
Економіка, бізнес 20,73 79,27
Проблеми АПК 4,09 95,91
Фінанси золо 69,90
Суспільство, соціальні та моральні про
блеми

49,53 50,47

Право 30,74 69,26
Кримінальна хроніка, розслідування 25,00 75,00
Соціологія 15,50 84,50
Наука та освіта 37,93 62,07
Охорона здоров’я, медицина 57,14 42,86
Культура, мистецтво, література 40,89 59,11
Музика, шоу-бізнес 48,06 51,94
Кіно, театр 23,75 76,25
Спорт 2,70 97,30
Охорона довкілля 30,00 70,00
Релігія 51,14 42,86

Матеріали таблиці дають змогу зауважити, що свідомо чи підсвідомо 
обрані жінками творчі спеціалізації значною мірою відбивають традиційні 
уявлення щодо гендерного розподілу ролей у суспільстві. Тривала тради
ція архаїчних та доіндустріальних суспільств пов’язувала жіноцтво як з 
потойбічним світом, так і із можливістю впливу жінки на здоров’я дитини, 
всієї родини. Тому цілком зрозумілим є той факт, що темами релігії та ме
дицини жінки-журналістки займались більш, ніж чоловіки. Цілком логічно 
було б припустити, що жінки мали б обирати і інші фахи, що традиційно 
вважались жіночими заняттями -  як-то виховання дітей, освіта, мораль. 
Згідно з даними таблиці, кількість жінок, що спеціалізувались в цих галу
зях, виявилась майже однаковою із кількістю чоловіків. В той же час, зна
чна кількість творчих виборів в середовищі журналістів була пов’язана із 
традиційно чоловічими заняттями -  політикою, організацією силових 
структур, соціологією, спортом. Цілком відповідним до традиційного сві
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тогляду є домінування чоловіків в творчих спеціалізаціях, репрезентованих 
цими темами.

Пояснювати такі дисбаланси з точки зору простого «небажання» жі
нок спеціалізуватись в інших галузях журналістської справи було б недо
цільним. Радше слід звернути увагу на те, що суспільство звикло бачити, 
чути й читати чоловічу думку з тих тем, які вважаються актуальними, гос
тро дискусійними, неоднозначними. Суспільна думка наділяє саме чолові
ка схильністю до аналітичного мислення, нестандартного погляду, здібно
сті відшукувати та систематизувати тенденції, тощо.

Певним чином творча спеціалізація журналістів виявила процеси на
туралізації тендерних стереотипів і в 90-ті роки сприяла посиленню тради
ційної тендерної асиметрії, згідно з якою великий світ дії, політики, війни, 
соціальних зв’язків транслювався зі шпальт газет та часописів відповідно 
чоловічої логіці, а так би мовити -  малий світ -  світ дітей, моралі, здоров’я, 
вірувань лишився прерогативою жінок.

Для того, щоб відповісти на питання, чи сталися радикальні зміни в 
репрезентації жіночого образу в 90-ті роки порівняно із попереднім пері
одом, є сенс звести в одну таблицю дані, отримані за аналізом преси регіо
ну в 90-ті роки і ті дані, що були винайдені автором при аналізі преси 50- 
80-тих років. Незважаючи на те, що контексти згадування жінок змінились 
разом із зміною соціальної структури суспільства та ідеологічних наголо
сів в зображенні пересічних громадян, віднайти спільні акценти і сюжети, 
тобто межі змалювання жіночого та чоловічого, можливо.

Таблиця. Деякі контексти згадувань жінок в періодичній 
пресі 1950-90-тих років [5]

1957 1967 1977 1987 1997
Бкономіка 64 35 25 20 2
Політика 6 5 2 10 7
Сім’я 4 7 9 14,6 38
Інші 26 53 64 55.4 53

Згідно з даними таблиці найбільш усталеною і послідовною можна на
звати тенденцію невеликої репрезентації жінок в сфері політики: від 6% в 
1957 році до 7% -в 1997 році. Образ жінки-політика виявися не притаман
ним для осмислення в періодичній пресі, а радше -  не акцентованим, ані 
радянській моделі (Політичного устрою( хоча факт участі жінок в політич
ному житті був декларованим державою), ані моделі політичного устрою 
незалежної України(хоча, згідно із законодавчими актами жінки мали рівні 
можливості участі в політичному житті). В 90-ті роки роль жінки політика 
а з тим і образ жінки-політика стали піддаватися сумніву не тільки в пресі 
Донбасу, але й загалом в друкованих виданнях України [6]. Аналіз репре
зентації засобами масової інформації жінки в економіці дає змогу конста
тувати динамічне, поступове зниження кількості жіночих портретів, зма-
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льованих в контексті виробничої активності, праці, участі в економічних 
процесах загалом: 64% -  в 1957 році, 35% -  в 1967 році, 25% -  в 1977, 20% 
-  в 1987 році, 2% -  в 1997 році.

Можливо припустити, що однією з причин є певна психологічна вто
мленість суспільства від досить одіозної фігури жінки, що сумлінно пра
цювала і працює. Крім того, змінилось і ідеологічне навантаження процесу 
праці. Труд перестав бути ідеологічним чинником будови комунізму, він 
втратив своє виховне значення, позбавився риторики позаекономічного 
використання. Тобто втратився саме звичний, дещо парадний контекст 
аналізу трудових процесів, а, цілком припустимо, з ним і змалювання жі
ночого портрету в цьому контексті.

Згідно з даними, що були отримані в ході моніторингу преси, видру
куваної в 1950-90-х роках, можна прослідкувати стійку і динамічну, особ
ливо щодо 80-90-х років, тенденцію зображення жінки в колі сімейних 
проблем, на фоні виконання сімейних функцій: в 1957 -  4%, в 1967 -  7%, в 
1977 -  9%, в 1987 -  14,6%, в 1997 -  38%. З 1987 по 1997 рік зображення 
жінки як носія сімейних функцій збільшилось в 2 рази і становило най
більш велику за кількісними показниками репрезентації категорію згаду
вання жінок. З цього приводу дослідниця Л. Таран зауважила: «Українські 
ЗМІ створюють однобокий образ жінки. Виходячи з образу, який вони по
дають, жінка в нашій країні повинна нести удвічі більший тягар, ніж чоло
вік: піклуватися про родину, дім і працювати. Але її творчим здібностям і 
кар’єрі у політиці та економіці надається набагато менше уваги, ніж ролі 
«берегині» [7].

Не буде перебільшенням зауваження, що в 90-ті роки сформувався 
новий культурний стереотип в сприйнятті жінки. І цей культурний стерео
тип відновив архаїчні, певною мірою первісні уявлення суспільства про 
роль жінки в ньому. 90-ті у вербальних та візуальних характеристиках жі
ночого увійшли в історію як носії неприхованої патріархальної традиції, 
що відводила жінці місце лише поряд із домашнім вогнищем. В тім, сим
волічний статус жінки, що репрезентована через родинні функції «береги
ні», мав високий символічний статус. Позиція жінки, що присвятила себе 
родині, дітям, чоловікові, шанувалась та поставала у разі позитивного при
клада всупереч іншим портретам, де жіноче пов’язувалось із економічними 
спрямуваннями, кар’єрою, участю в політичному житті.

Однак, і про це промовисто свідчать проаналізовані матеріали, верба
льні та візуальні символи інформаційного простору України в 90-ті, поряд 
із домінуванням високого символічного статусу жінки-господині, в куль
турних стереотипах сформувався і інший -  принизливий і негативний об
раз жінки, створений через логіку жіночого тіла. Російська дослідниця 
Т.Кліменкова, аналізуючи тендерні стереотипи ЗМІ в Росії, зауважила, що 
їх стратегія -  це пряма образа жінки, «засоби масової інформації затвер
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джують роль жінки як «другої статі», цьому сприяє феномен «чорнухи» та 
процеси сексуалізації реклами, що пожвавились в 90-ті роки [8].

Використання жіночої символіки в рекламних акціях може стати те
мою окремого полідисциплінарного дослідження. Але, обмежившись пи
танням про створення нових ку льтурних стереотипів в сприйнятті і форму
ванні жіночих образів, слід зауважити, що в 90-ті роки жінка з’являлась в 
рекламних роликах, фото, статтях в двох акцентованих позиціях. Перша 
позиція демонструвала господарські здібності жінки, яка використовує 
пральні, миючі засоби, побутову техніку, харчові добавки, соуси, бульйони 
(наприклад, «Галіна Бланка», «Маггі», Майонез «Кальве»«) для найкращо
го виконання своїх «природних», «сімейних» функцій. Друга позиція акце
нтувала увагу на фізіологічних особливостях жіночого тіла та жіночої по
ведінки і пов’язувала жіночий образ із використанням косметики, гігієніч
них засобів, стоматологічних та хірургічних клінік, ліків для схуднення 
(цікаво, що рекламуючи такі засоби, автори в 19 з 20 випадків використо
вували саме жіночі образи, наголошуючи, що проблема краси, тіла, гармо
нії є суто жіночою проблемою). Жіночі образи через призму логіки тіла 
використовувались і в рекламі тих товарів, що мали тендерно-нейтральний 
контекст споживання. Наприклад, в рекламі меблів, відпочинку за кордо
ном, освітлювальних приборів, тютюнових виробів, гумок тощо.

Обидва підходи конструювали нову герменевтичну реальність, сприя
ли створенню нової ідентичності, нових норм. Але з цієї реальності, як і за 
радянських часів, викреслювались великі групи жінок. На цей факт звер
нула увагу українська дослідниця І. Жеребкина [9]. Якщо за радянських 
часів з площини «нормального» виключались жінки-домогосподарки (ті, 
що не працювали на користь держави), національно свідомі жінки, хворі 
жінки тощо, то з нової герменевтичної конструкції були викреслені жінки 
-  не матері, жінки, «зачеплені родовими плямами комунізму,....жінки- 
безробітні, жінки національних меншин» [10]. Крім того, нова норма, пе
редбачена використанням жіночої символіки в рекламі, вимагала від жінки 
бути молодою, вродливою, сексуальною, мати хороше волосся, зуби, нігті, 
тощо. І, таким чином, виштовхувала за межі норми немолодих, невродли- 
вих, несексуальних. Замість жінки -  працівниці і матері, новий символіч
ний світ створював образ жінки, наділеної лише природними даними, при
значеними для природного ж їх використання.

Однак, щодо нових культурних стереотипів в Україні, проаналізова
них тут на матеріалах періодичної преси Донбасу, слід зауважити наступ
не. Подібні процеси виштовхування реальних жіночих образів за межі іде
ологічних конструкцій в 90-ті роки значно посилювали культурну травму, 
пов’язану із зламом звичних норм життя, крім того, такі стереотипи ство
рювали пастку щодо подальшої жіночої ідентифікації. Певною мірою, сус
пільство виявилося не лише не готовим для трансляції образів жіночої са
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модостатності, самореалізованості, але й не здатним прийняти ці компоне
нти жіночого життя у разі підґрунтя для формування нового образу.
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РудаС. 
(м. Київ)

ДОНЕЦЬКА БІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ -  ОДНА З  ПЕРШИХ 
ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ СТАНЦІЙ В УКРАЇНІ

Одним з основних завдань природознавчих товариств України було 
вивчення природи рідного краю. Для цього ними організовувались числен
ні експедиції та екскурсії, але існувала і нагальна потреба у стаціонарних 
дослідженнях, проведення яких вимагало спеціальних установ, зокрема 
біологічних станцій, як морських, так і прісноводних.

Першою з них була Севастопольська морська біостанція, відкрита у 
1871 р. завдяки зусиллям Новоросійського товариства природознавців; 
другою -  Дніпровська, прісноводна, заснована у 1909 р. з ініціативи Київ
ського товариства любителів природи. Другою прісноводною біологічною 
станцією в Україні стала Донецька, створена за ініціативою Харківського 
товариства дослідників природи. Головним ініціатором цієї справи висту
пив відомий альголог, натураліст та громадський діяч, професор Харківсь
кого університету В.М.Арнольді.

Володимир Митрофанович Арнольді народився 12 червня 1871 р. в Коз
лові, Тамбовської губернії, в родині лікаря. Закінчивши Московську класичну 
гімназію, вступив до Московського університету, де працював під керівницт
вом відомого ботаніка ІМ.Горожанкіна. У 1893 р , по закінченні університету', 
обійняв посаду асистента при Московському' ботанічному' саді. Обравши тему' 
для дисертації, здійснив кілька поїздок з метою збору матеріалів: до Криму, 
Італії; працював у лабораторіях Німеччини і Данії, знайомлячись з методиками 
дослідження рослин. Повернувшись до Москви, у 1900 р. захистив магістерсь
ку дисертацію. У 1902 р. отримав посаду' ад’юнкт-професора у Новоолександ- 
рійському інституті сільського господарства і лісівництва, де чигав загальний 
курс ботаніки У 1903 р. став екстраординарним професором Харківського уні
верситету'. Харківський період діяльності В.М. Арнольді (1903-1924) був най
більш плідним у його житті. Тут у 1907 р. він захистив докторську дисертацію. 
У стінах Харківського університету сформувалася його наукова школа. Чимало 
зусиль вклав вчений в удосконалення та перепланування Харківського ботані
чного саду.

Поряд з напруженою науковою та викладацькою діяльністю 
В.М.Арнольді активно займався громадською та науково-просвітницькою ро
ботою. Він був одним із організаторів заснованих у Харкові у 1906-1907 рр. 
Вищих жіночих курсів товариства трудящих жінок, був головою шкільно- 
педагогічного комітету Харківського товариства грамотності, чигав лекції у 
народних аудиторіях, на курсах для робітників, для народах вчителів тощо.

Поступово наукові інтереси В.М.Арнольді, який на початку своєї дія
льності основну увагу приділяв голосім’яним рослинам, зосередилися на
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питаннях альгології. Ще у 1901 р. у передмові до своєї книги «Введение в 
изучение низших организмов» він писав: «Величезна площа Росії залиша
ється ще маловивченою у ботаніко-географічному відношенні, особливо 
стосовно розселення в ній водоростей. Незважаючи на пожвавлене за 
останній час вивчення альгології у районах дії біологічних станцій, зали
шаються величезні регіони, літературні дані щодо яких або зовсім відсутні, 
або досить мізерні. ... Для альголога-систематика та географа відкривають
ся широкі задачі і широке поле досліджень цієї ще недостатньо вивченої 
галузі ботаніки». Під його керівництвом проходили численні екскурсії, під 
час яких він разом із студентами відвідав околиці Харкова, Слов’янська, а 
також більш віддалені регіони -  Кавказ, узбережжя Мурмана та ін. Зібрані 
матеріали оброблялися на кафедрі після повернення до університету. Проте 
наукові інтереси вченого сягали далі питань морфології, систематики та 
географічного поширення водоростей. Він вважав дуже важливим вивчати 
їх екологію, взаємовідносини з оточуючим середовищем. Для цього потрі
бні були систематичні дослідження в стаціонарних умовах.

Протягом декількох років на початку XX ст. ботаніки Харківського 
університету' та Вищих жіночих курсів проводили дослідження на правому 
березі річки Північний Донець, у місцевості між так званим Коряковим 
Яром та Зміївським лиманом. Переваги зазначеного природного комплексу 
наведено в одній із праць В.М.Арнольді: «Ця місцевість здавна привертала 
своєю численністю та різноманітністю рельєфу увагу людини, і ми знахо
димо там найдавніші її поселення, починаючи з епохи неоліту... Завдяки 
своїм географічним особливостям ця місцевість виявилася надзвичайно 
придатною для систематичного стаціонарного вивчення» [1, с.2]. Дослі
дження Г.Є.Спагорова, Д.О.Свиренка, Я.В.Ролла, В.М.Арнольді, 
П.І.Білецького, О.С.Федоровського, викладені на засіданнях Харківського 
товариства дослідників природи і надруковані у його «Працях», теж свід
чили про різноманітний характер флори і фауни цього району та підтвер
джували його придатність для створення біологічної станції.

Мотиви для заснування біостанції на річці Донець під Змієвим були 
дуже переконливі, тому Товариство дослідників природи у засіданні 16 бе
резня 1914 р., схваливши доповідну записку, складену В.М.Арнольді та 
підписану 15 членами товариства, вирішило втілити цю пропозицію в жит
тя. Тому ця дата вважається днем юридичного заснування станції [2]. Комі
сії під головуванням В.М.Арнольді, до якої увійшли дійсні члени товарист
ва М.О.Алексенко, М.М.Медіш, Г.Г.Бурлаков, В.П.Гаряєв і М.П.Марков, 
доручили отримати відповідну земельну ділянку, відшукати необхідні ко
шти і організувати зведення будівлі. Протягом 1914-1916 рр., поки будинку 
станції ще не існувало, флористичне та альгологічне вивчення околиць 
проводилось в особистих приміщеннях — на дачах В.М.Арнольді та 
М.М.Медіша, які радо вітали всіх бажаючих — студентів, викладачів, вчи
телів тощо.
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Обрана товариством комісія перш за все звернулася до Харківсько- 
Полтавського управління державним майном з поданням щодо відведення 
місця у казенній лісовій дачі в Коряковому Яру для будівництва станції та 
ділянки ліса і річки для ведення постійних спостережень. Управляючий 
В.Е.Гаген-Торн з розумінням поставився до прохання вчених, і того ж 1914 
р. членом комісії лісовим ревізором Г.Г.Бурлаковим і місцевим лісничим 
М.П.Пятницьким було оглянуто і намічено до відводу ділянку лісу близько 
6 десятин з береговою смугою у 200 саженів.

Для подальшого затвердження справу було передано у Петроград, але 
остаточне рішення загальмувалося через труднощі військового часу. Не 
отримавши відповіді до початку 1916 р., комісія направила свого голову 
В.М.Арнольді до Петрограда, щоб прискорити вирішення питання. Одно
часно вона оголосила підписку для добровільних пожертувань на будівни
цтво станції. Результат перевищив усі сподівання: гроші надсилали члени 
товариства, приватні особи, студенти, курсистки, деякі добровільні органі
зації, і сума збору досягла 2000 крб.

Поїздка В.М.Арнольді значно прискорила вирішення питання про на
дання земельної ділянки і асигнування коштів на будівництво. Міністр на
родної освіти граф Ігнатьєв співчутливо поставився до прохання товарист
ва, і незважаючи на те, що бюджет на 1917 р. вже був збалансований, виді
лив на будівниціво станції одноразову допомогу в розмірі 1600 крб., пооб
іцявши надалі щорічну субсидію. Значну підтримку при виділенні коштів 
надав член Державної ради Є.Л.Зубашов. Доповідна записка за підписом 
голови Харківського товариства Л.В.Рейнгарда та секретаря 
М.О.Алексенка до Міністерства Землеробства та Державного майна теж 
була сприйнята позитивно. Серед інших аргументів на користь організації 
станції у записці зазначалось: «Необхідність наукового вивчення природи 
країни для використання її виробничих сил робить роботу районних стан
цій особливо важливою в даний час. Відсутність у наших вищих учбових 
закладах літнього семестру і слабке знайомство внаслідок цього випускни
ків університету' з методикою вивчення живої природи залучить, безсумні
вно, до станції багатьох осіб з педагогічного персоналу' середньої школи, 
беручи до уваги розширення програми викладання природознавства, що 
покладене в основу одного з видів нової школи» [3].

Прохання Харківського товариства дослідників природи підтримав ві
домий вчений С.О.Зернов, який у 1902-1914 рр. завідував Севастопольсь
кою біостанцією і мав значний досвід роботи в цьому напрямку. Він звер
нувся з листом до віце-дирекгора департаменту землеробства 
В.К.Бражникова, підкресливши той факт, що «В.М.Арнольді з цілою шко
лою учнів вже давно спеціалізувався на водоростях; таких спеціалістів у 
нас дуже мало, і я гадав би, що їх справу слід підтримати; у нас тоді була о 
на півдні лінія станцій Київ — Донецьк — Саратов — Астрахань» [4].
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Департамент землеробства підтримав подання Харківського товарист
ва, мотивуючи це так: «... нині число біологічних станцій в Росії дуже об
межене і крім спеціальних науково-промислових установ Департаменту 
Землеробства в Астрахані, Баку та Хабаровську на всю імперію налічується 
лише шість наукових станцій (Мурманська, Севастопольська, Бологівська, 
Глибокоозерна в Рузському повіті Московської губернії, Дніпровська та 
Саратовська). Великий за своїми розмірами Донецький район, на вивчення 
виробничих сил якого зараз звернена особлива увага уряду, не мав досі по
стійної наукової установи для вивчення місцевої природи» [5]. Зважаючи 
на це, Департамент землеробства вирішив надати станції 500 крб. на перві
сне обладнання та утримання протягом 1916 р. з кредиту за 22, ст.З («Од
норазова допомога земствам, товариствам та приватним особам на рибниц
тво, організацію та утримання біологічних станцій, музеїв та інших ку льту
рних закладів з часті рибництва, риболовлі та мисливства») поточної сміти 
Департаменту. Директор Лісового департаменту затвердив проект відведення 
ділянки для станції. Одноразову суму у розмірі 500 крб. було виділено на буді
вництво станції з умовою, щоб на ній дозволялось працювати студентам факу
льтету рибництва Московського сільськогосподарського інституту.

За завданням комісії Харківського товариства дослідників природи 
інженер Винокуров розробив детальний план станції відповідно до умов, 
яким має відповідати стаціонарна дослідна установа. Проте будівельні кре
дити на час війни були закриті, і довелося зупинитися на плані будівлі, що 
могла лише тимчасово відповідати потребам станції, а згодом повинна була 
стати гуртожитком для її відвідувачів. До складу комісії був кооптований 
Л.О.Шкорбатов, на долю якого разом з М.М.Медишем випали найбільші 
клопоти по нагляду за будівництвом.

Будівля виросла на високому стрімкому березі Дінця серед змішаного 
листяного лісу. Біля підніжжя берега знаходився невеличкий заливний лу
жок на низькому півострові, що утворював затоку, зручну для обладнання 
спостережного водного пункту'. Станція мала п’ять кімнат, однією з яких 
була зала з сімома вікнами. Половина будинку, маючи дві опалювальні пе
чі, була пристосована до роботи в холодну пору року.

У березні 1917 р. на засіданні Харківського товариства дослідників 
природи замість комісії з організації станції було обрано комітет для заві
дування нею, до якого входили ботаніки Арнольді, Ролл, Шкорбатов, зоо
логи Арнольд, Гаряев, Марков та геолог Федоровський. Окрім цього, згід
но «Положенню» станції, голова товариства (професор Білоусов) міг брати 
участь у засіданнях комітету' з правом вирішального голосу. Головою комі
тету обрали Арнольді, який одночасно був директором станції, а також за
просили двох платних асистентів -  ботаніка Шкорбатова і зоолога Фадее
ва. Останній з 20 травня 1917 р. ще у незавершеному будинку станції роз
почав спостереження зоопланктону річки Донця, а також збір матеріалів 
Для музею станції. А через місяць двері станції гостинно відкрилися для
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всіх бажаючих. На ній працювали члени комітету — В.М.Арнольді, 
Л.О.Шкорбатов, Я.В.Ролл, О.С.Федоровський; студенти Харківського уні
верситету М.О.Єремєев, який вивчав паразитів риб та холоднокровних, і 
В.О.Водяницький, який працював над фауною інфузорій; залишений при 
університеті П.І.Білецький, який вивчав місцевих молюсків; приват- 
доценти Петроградського університету' Ю.О.Філіпченко та В.Д.Зеленський. 
Частина цих досліджень опублікована в працях Харківського товариства, а 
деякі — в «Трудах Северо-Донецкой биологической станции», що вийшли з 
друку у 1940 р.

Останні будівельні роботи були закінчені до 20 червня 1917 р., a l l  липня 
1917 р. відбулось урочисте відкриття станції. На жаль, наступні буремні події 
не дали змоги станції приймати всіх, хто бажав на ній працювати. Спочатку 
вона не мала необхідного для наукових досліджень інслрументарія, бібліотеки, 
лодок. Лише поступово необхідні предмети були надані їй науковими устано
вами, учбовими закладами Харкова та приватними особами.

Наукове життя станції складалося не тільки з досліджень флори і фауни, 
але й у співбесідах, що організовувались на ній час від часу. На них було за
слухано повідомлення О.С.Федоровського про геологічну будову околиць ста
нції, М.В.Воронкова про роботи на Глибокоозерній станції Товариства акліма
тизації рослин і тварин, Ю.О.Філіпченка про методи біометричного дослі
дження та М.М.Фадєєва про характер зоопланктону річки Дінця.

Під час створення Української академії наук В.М.Арнольді подав до 
Комісії для вироблення законопроекту про її заснування записку, в якій об
стоював доцільність передачі Донецької біологічної станції у відання Ака
демії наук. Більше того, він пропонував створити єдину мережу морських і 
прісноводних станцій, об’єднаних єдиною академічною програмою [6]. Йо
го підтримали Є.П.Вотчал та О.В.Фомін, вважаючи, що Донецька станція 
«могла б зайняти при Українській Академії наук приблизно таке ж стано
вище, яке займає при Петербурзькій Академії Севастопольська станція». 
Що ж до плану мережі водних станцій, то, безумовно цікавий за грандіоз
ністю завдань, він не міг розглядатися в той час як з фінансового боку, так і 
з огляду на складні політичні умови [7]. В результаті Донецька біостанція 
так і не перейшла у відання Української академії наук.

Революція, громадянська війна, розруха призвели до припинення дія
льності станції. Але вже у 1921 р. Харківське товариство дослідників при
роди в особі ‘ його голови Г.Ф.Арнольда та члена комісії станції 
Л.О.Шкорбатова почало клопотатися про її відновлення. У 1922 р. вдалося 
отримати нове приміщення -  колишню приватну дачу, що спочатку вико
ристовувалась як екскурсійна база. Влітку 1926 р. на станції вже працюва
ло 10, а у 1 927 р. — 13 біологів.

З 1 вересня 1927 р. згідно постанови Раднаркому УРСР станція увійш
ла до мережі науково-дослідних установ. З цього часу її науково-дослідна 
діяльність набула переважно гідробіологічного характеру, і називатися во
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на стала Донецькою гідробіологічною станцією імені В.М.Арнольді. До її 
штатів увійшли директор, два наукових співробітника, асистент, служи
тель, сторож. У наступні роки штат станції поступово збільшувався, по
повнювалися фонди бібліотеки. При станції було відкрито музей місцевої 
природи з цікавими колекціями риб, амфібій, рептилій, птахів, ссавців, ко
мах. Було встановлено також гідрометричний пункт, на якому з 1928 р. ве
лися щоденні метеорологічні та гідрометричні спостереження.

У 1940 р. Донецька гідробіологічна станція відсвяткувала свій 25- 
річний ювілей, видала збірку праць. Але почалася Велика Вітчизняна війна, 
і лінія фронту, що проходила через ці місця, привела до руйнування всіх 
будівель станції. По закінченні війни вони були частково відбудовані, ро
бота відновилася, але з 1951 р. станція офіційно припинила своє існування, 
а з і  січня 1952 р. вона стала базою для проведення науково-педагогічної 
роботи Харківського університету. Обробка експедиційних матеріалів по
чала проводитися у Харкові, у спеціально створених для цього гідробіоло
гічній та гідрохімічній лабораторіях при кафедрі нижчих рослин. Примі
щення на Донці використовувалося для літніх стаціонарних досліджень та 
студентської практики.

Отже, всі морські і прісноводні станції, засновані в Росії та Україні на 
межі ХІХ-ХХ ст., виникли і розгорнули роботу завдяки зусиллям наукових 
товариств. Проте подальша їх доля була неоднакова: Севастопольська та 
Дніпровська, яким пощастило потрапити під академічне крило, отримували 
стабільні кошти, розвивалися і врешті-решт перетворилися на стаціонарні 
академічні інститути. Донецька, що продовжувала перебувати у віданні то
вариств, залишилася допоміжним науково-педагогічним підрозділом. Про
те вона відіграла помітну роль у розвитку вітчизняного природознавства. 
Як писав її засновник Володимир Митрофанович Арнольді, «значення біо
логічних станцій як установ, де явища природи вивчаються у природних 
обставинах за допомогою наукових методів дослідження, досить значне і 
буде постійно збільшуватися в міру того, як ці методи удосконалювати
муться, тобто в міру розвитку' науки». В цьому розумінні своє призначення 
Донецька біологічна станція безумовно виконала.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Арнольди В. Северо-Донецкая биологическая станция Общества испы
тателей природы при Харьковском университете. -  Харьков, 1918. -  12 
с.

2. Шкорбатов Л.А. К истории альгологии и гидробиологии в Харьковском 
университете // Очерки по истории биологии в Харьковском универси
тете / Учёные записки Харьковского университета. -  Т.70. -  Харьков: 
Изд-во ХГУ, 1955.-С . 123-160.

275



Історія України

3. Докладная записка Общества Испытателей Природы при Императорс
ком Харьковском университете Министру Земледелия и Государствен
ных имуществ от 7 марта 1916 г. // Центральный Государственный ис
торический архив СССР. -  Ф.398. -  Оп.73. -  Д.29760. -  Лл. 2-3.

4. Письмо С.А.Зернова вице-директору Департамента Земледелия 
В.К.Бражникову // Там же. -  Л. 1.

5. О пособии Обществу Испытателей Природы при Императорском Харь
ковском университете на содержание биологической станции на р. С. 
Донец // Там же. -  Л.5.

6. Арнольді В.М. Біологічні станції та їх значіння в сучасному студіюван
ні природи // Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про 
заснування Української Академії наук у Кшві. -  Київ: Видання У АН, 
1918. -  С.75-76.

7. Вотчал Е.Ф., Фомін О.В. З приводу записки проф. В.М.Арнольді «Біо
логічні станції та їх значіння в сучасному' студіюванні природи» // Там 
же. -  С.77-80.

Пазюк В.Г. 
(м. Донецьк)

ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД -  ОБЛИЧЧЯ 
СУЧАСНОГО ДОНБАСУ

Безмежний хвилястий степ... Випалені сонцем та висушені східними 
вітрами-суховіями типчаково-ковилові та полинові трави, оголені та потрі
скані ділянки землі зі скелястими виступами вапняків і пісковиків, подеку
ди поплямовані заростями чагарників та зовсім рідко -  невеличкі байрачні 
ліси -  таким був в недалекому минулому пейзаж Донецького краю.

Робітнича Юзівка з незатишного, брудного, без жодного деревця се
лища, з часом, перетворилася у велике світле місто Донецьк, з широкими 
проспектами, зеленими парками та скверами. Сучасна система озеленення 
міста складається із значних масивів приміських лісів та лісопарків, садів, 
скверів, бульварів, насаджень на жилих та промислових територіях, на ді
лянках громадських приміщень та санітарно-захисних зон. Загальна площа 
всіх видів насаджень зеленої зони міста складає понад ЗО тис. га, в тому 
числі, на території міської забудови -  близько 15 тис. га. В місті нарахову
ється понад ЗО парків та садів, біля 60-ти скверів [1].

Чимала заслуга у створенні такого міста-саду належить Донецькому 
ботанічному саду АН України. Свою історію він розпочав в 1964 р., як на
уково-дослідний інститут в системі АН України. За порівняно короткий 
термін часу в районі Богодухівської балки з’явився незвичний для шахтар
ського краю біологічний заклад -  ботанічний сад. На широких степових
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просторах, що виникли на місці колись буйної рослинності, яка за тисячо
ліття перетворилася у вугілля, знову оселяються рослини з найрізноманіт
ніших куточків світу. Проте цьому передувала велика підготовча робота, 
адже створення ботанічного саду в Донбасі -  справа нелегка. Донецький 
кряж -  давнє гірське утворення, що піднімається на 150-250 м над рівнем 
моря. Велика кількість світла і тепла, родючі чорноземні грунти і при цьо
му нерівномірне випадання опадів, нестійкий сніговий покрив, низька во
логість повітря, часті суховії суттєво ускладнювали вирішення поставленої 
мети. На лісостепову природу Донбасу, його грунтові багатства, рослин
ність та тваринний світ більш ніж будь-де впливало господарське освоєн
ня. Природний ландшафт майже повністю був замінений культурним 
ландшафтом.

Донбас, маючи високу ступінь забезпеченості багатьма видами сиро
винних та паливно-енергетичних ресурсів, вигідними в економічному пла
ні територіальними поєднаннями покладів вугілля, кухонної солі, нерудної 
сировини чорної металургії та близько розміщеними родовищами залізної і 
марганцевої руд Придніпров’я, являється високорозвинутим індустріаль
ним регіоном. За часів Радянського Союзу на його долю припадало понад 
21% випуску валового продукту України та 5% -  СРСР [2]. В той же час 
високий рівень концентрації виробництва і обмежена територія вимагають 
максимального використання корисних копалин, утилізації всіх видів про
мислових відходів, зниження рівня забрудненості повітряного середовища, 
ґрунту та води, скорочення площі сільськогосподарських земель відведе
них під відвали, розробки комплексної системи заходів по охороні навко
лишнього середовища.

Для ботанічного саду була виділена територія площею 275,5 га у схід
ній частині Донецьку, на його межі з Макіївкою. Архітектори
І.П.Антипенко, Я.Ф.Ковбаса, інженер А.М.Козирський визначили основою 
архітектурної композиції поєднання вільного та регулярного стилів: експо
зиційні ділянки саду створені в ландшафтному стилі, колекційні фонди 
розміщені за систематичним принципом. Створено сади-колекції: дендра
рій, сирингарій, розарій, сад витких рослин, сад лілій, сад художніх мініа
тюр, колекції та експозиції квіткових, лікарських, кормових, ефіроолійних 
та інших корисних рослин.

У травні 1977 р. було відкрито першу чергу Донецького ботанічного 
саду, основними науковими завданнями якого стали: інтродукція та аклі
матизація нових цінних рослин для озеленення міст, населених пунктів та 
промислових підприємств; розробка наукових основ озеленення міст, 
створення декоративних та стійких зелених насаджень. Важливим напрям
ком діяльності саду є відновлення природних фітоценозів Донбасу, збере
ження генофонду місцевої флори і, насамперед, ендемічних, реліктових та 
інших зникаючих корисних видів рослин. Надзвичайно актуальною про
блемою, над якою працює колектив соду, є розробка наукових основ від
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новлення (рекультивації) порушених промисловістю земель. Перші спроби 
озеленення териконів відносяться до 1949-1950 рр., коли на кількох тери
конах в Донецьку були висаджені саджанці та сіянці різних деревних порід 
на нижніх частинах схилів та отримані задовільні результати. Подальші 
спроби створити зелені насадження на териконах, в більшості випадків, за
знали невдачі -  рослини гинули внаслідок надзвичайно несприятливих 
умов.

Вченими Донецького ботанічного саду було запропоновано ряд мето
дів фітомеліорації териконів. Встановлено, що процес природного зарос
тання трав’янистою рослинністю відбувається протягом 10-30 років, і най
першими на териконах оселяються: синяк звичайний, гірчак пташиний, 
полин, амброзія та ін. [3]. Починаючи з 1965 р. на териконах висаджено та 
досліджено понад 40 видів дерев і кущів. Багато з них загинули, а з уцілі
лих виокремлені найбільш стійкі до посухи, кислотності та засоленості 
ґрунту і забруднення повітря: в’яз туркестанський, акація біла, виноград 
п’ятилистий та ін. Для остаточного закріплення схилів териконів рекомен
довано дещо ширший склад порід: абрикос звичайний, гледичія триколюч- 
кова, груша дика, ясень зелений, бузок, скумпія, шипшина та ін. Інструкція 
з проведення рекультивації була передана до Міністерства вугільної про
мисловості України.

Донецьким ботанічним садом проводиться значна робота по виявлен
ню рослин, що мають властивість нейтралізувати токсичні речовини, які 
накопичуються в атмосфері і одночасно проявляти стійкість до забруднен
ня. Такими рослинами є: абрикос, акація біла та жовта, тополя, в ’яз мілко- 
листий та ін. Рекомендації, щодо озеленення промислових підприємств, 
розроблені Донецьким ботанічним садом в рамках програми «Донбас», бу
ли використані при створенні зелених зон на Харцизькому трубному заво
ді, Комунарському металургійному комбінаті, в об’єднанні «Стирол» в Го- 
рлівці та ін.

Принцип озеленення шосейних доріг Донбасу також був розроблений 
Донецьким ботанічним садом. На рівнинах рекомендовано висаджувати 
дуб, ясень, горобину чорноплідну звичайну, горіх грецький; на підйомах та 
спусках -  дуб, березу, вербу, шипшину глід, скумпію. На кінець 80-х років 
у Донбасі нараховувалось понад 105 тис. га штучно створених лісонаса
джень [4].

В 1981 р. Донецький ботанічний сад було оголошено пам’яткою садо
во-паркового мистецтва України, а в 1984 р. за теоретичні та практичні 
розробки з питань охорони природи колектив цього саду нагороджено срі
бного медаллю Програми ООН з питань охорони навколишнього середо
вища (ЮНЕП). В Донецькому ботанічному саду зібрано понад 8 тис. видів, 
різновидностей, форм і сортів рослин, створено оригінальні ботанічні ко
лекції (гербарій з 60 тис. аркушів, колекція насіння та плодів із 38 тис. зра
зків) [5].
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Директором-організатором саду був член-кореспонденг АН України 
(на той час директор Центрального республіканського ботанічного саду 
АН України м. Києва) Кондратюк Є.М. Під його керівництвом у Донецьку 
розгорнута широка програма досліджень з охорони навколишнього сере
довища, яка стала основою для розвитку нового наукового напрямку -  
промислової ботаніки. Коло питань, які розглядає ця галузь біологічної на
уки, досить широке: розробка загальної теорії взаємодії природи і суспіль
ства та наукових основ створення нових антропогенних ландшафтів; нау
кове опрацювання результатів інтродукції нових корисних рослин і моде
лювання стійких насаджень в умовах промислового середовища; розробка 
способів рекультивації ландшафтів, порушених промисловою діяльністю; 
використання рослин та їх угруповань для боротьби з промисловим забру
дненням атмосфери, води і грунту, опрацювання наукових основ озеленен
ня промислових підприємств та індустріальних міських агломерацій; роз
робка наукових основ охорони природної рослинності і флори у промисло
вих районах [6].

Індустріальний Донецьк набув імідж міста-сада не тільки в нашій кра
їні, але й за її межами. Символом міста вважається троянда.

Підсумки наукових досліджень Донецького ботанічного саду АН 
України висвітлені у монографії Є.М.Кондратюка, В.ПТарабріна, 
В.І.Бакланова, Р.І.Бурди, А.І.Хархоти «Промислова ботаніка» [6].

На найближчі роки основною проблемою залишається інтродукція 
світового та місцевого генофонду рослин, як наукової бази промислової 
ботаніки. Не втрачає актуальності питання екології та фізіології стійкості 
рослин до промислових органічних та неорганічних забруднювачів, особ
ливо вивчення фізіологічної взаємодії рослин і важких металів. Цей на
прямок, що розвивається в руслі промислової ботаніки, визнано, як в нашій 
державі, так і за її межами. Нові методи, їх подальше вдосконалення й 
впровадження в практику біологічної рекультивації порушених промисло
вим виробництвом земель Донбасу актуальні нині, і залишаться такими й 
на майбутнє, як і розробка раціональних та ефективних способів ландшаф
тної архітектури і зеленого будівництва в міських агломераціях.
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ДОНБАСІ
(XIX -  XX ст.)

Кризові явища, які супроводжують українське суспільство, охопили 
не тільки соціально-економічні процеси, але й масову свідомість населен
ня, релігійно-духовну сферу. Особливо це почувається на прикладі тих 
пошуків, що йдуть зараз в різних конфесіях та міжконфесійних відносинах. 
Так історично склалося, що в Донбасі дуже яскрава палітра релігійних ор
ганізацій, в якій провідне місце займала і займає православна церква. І не 
випадково інтерес до минулих подій з часом не послаблюється, а навпаки, 
набуває нових граней. З 90-х рр. суттєво посилився інтерес до вивчення 
проблеми діяльності православної церкви. Так, історією виникнення цер
ков та їх існуванням займалися В.В.Оліференко, Е.Е.Кравченко, 
Л.Н.Гармаш, Л.Яруцький [1]. Ролі церкви в освіті громадян, розвитку' еко
номіки присвячені роботи С.М.Нестерцової, А.Г.Копил, Л.Яруцького, 
А.І.Задніпровського та Л.Д.Задніпровської [2]. Але обрана тема не була 
предметом спеціального дослідження. Автор статті, узагальнюючи нові 
матеріали, аналізуючи статистичні та архівні джерела, розглядає деякі ас
пекти, пов’язані з освітньою діяльністю православної церкви в Донбасі на 
межі ХІХ-ХХ ст.

Православна церква на межі ХІХ-ХХ ст. займала провідне місце серед 
різноманітних релігійних конфесій, які існували в Донбасі. За даними 
Першого Всеросійського перепису населення 1897 р. з 21137 тис. чол. Ка
теринославської губернії 19033 тис. чол. сповідували православ’я [3]. Таб
лиця, наведена нижче, дає уявлення про місце різних конфесій в Донбасі 
на 1897 р.
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Таблиця № 1. Конфесійна палітра Донбасу на 1897 р. [4]

Назва повітів
Чисельність
населення

Чисельність населення за конфесіями

православні старо
обрядці

римсько-
католики

протес
танти

магоме
тани

Бахмутський 322.478 305.630 638 4.178 11.802 403
Маріупольський 254.056 222.600 457 7.790 12.231 242
Слов’яносербський 174.753 163.732 275 905 842 171
Всього по губер
нії

2.113.674 1.903.264 9.393 32.154 64.759 2.090

Таким чином, православ’я в регіоні сповідували понад 90,1 % віруючих до 
старообрядців належали -  ОД %, римо-католицьку віру -  1,7 %, протестантизм -  
3,2%, до магометанство -  0,1 %. На території Донбасу діяли православні церкви 
трьох єпархій: Катеринославської, Донської, Харківське».

До 1917 р. православні Донбасу могли пишатися красою та різномані
тністю своїх церковних храмів. На 1908 р. в Катеринославській єпархії на
лічувалась 591 церква, в тому числі, в Бахмутському повіті -  72 церкви, 
Маріупольському -  83, Слов’яносербському -  46 [5]. Церкви будувались з 
кінця ХУЛ до початку XX ст. в різних архітектурних стилях: народному 
українському, класичному, бароко, «російсько-візантійському» і надавали 
неповторності архітектурі міст і сіл.

На межі ХГХ-ХХ ст. в Бахмутському повіті було збудовано 35 церков
них храмів, в Маріупольському -  68, в Слов’яносербському -  31. Крім то
го, дерев’яні церкви перебудовувались. Так, у Бахмутському' повіті напри
кінці XIX ст. було перебудовано 4 церкви, Маріупольському -  8 [6].

В Катеринославській єпархії діяло також 8 монастирів: Архієрейський 
дім у Катеринославі, Самарський заміський дім у Новомовсковську, Свято- 
Троїцький монастир Павлоградського повіту, Тихвинський гуртожитель- 
ський монастир, Новомосковськ™ Йосиповський гуртожительський мона
стир, Скит усіх Скорботних Радощі Божої Матері, Світловська громада 
Трьохсвятительська Павлоградського повіту, Знаменівська громада в ім’я 
ікони Знамення Божої Матері [7]. До Донської єпархії належали 58 церков, 
з них 36 були збудовані на межі ХГХ-ХХ ст., до Харківської -  53 церкви, 
16 з яких на межі століть [8]. Харківська єпархія славилася неповторною 
Святогірською Миколаївською церквою, яка є пам’яткою української сак
ральної архітектури кінця ХУД ст. Належала вона до «Святогірской обще
жительной Успенской пустыни» -  монастиря, що діяв на території регіону 
[9]. Всі ці церкви та монастирі мали суттєвий вплив на духовне житя меш
канців регіону.

В діяльності православної церкви важливе місце займала освіта насе
лення. За данними перепису 1897 р. на 100 чоловік Катеринославської гу-
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бернії припадав 21 грамотний, у Бахмутському повіті було 22,3 % грамот
них, у Маріупольському -  28,1 % [10]. Щоб ліквідувати неграмотність, 
треба було спочатку забезпечити елементарну освіту населенню. З 1884 р. 
православна церква, керуючись ідеєю виховання підлітків «в духе предан
ности царствующему дому и набожности», отримала право, розширити 
мережу початкових шкіл. У цьому ж році Синод здійснив перше асигну
вання на суму 55 тис. крб. на відкриття церковно-парафіяльних шкіл: у 
1894 р. -  525,5 тис. крб., 1895 -8 1 ,5  тис. крб., 1905 -  10,1 тис. крб. [11]. Це 
свідчить про рішучість уряду, який взяв курс на підтримку церковних шкіл 
з тим, щоб протиставити їх світським. Уже в лютому 1881 р. обер- 
прокурор Синоду К.П.Побєдоносцев заявив у комітеті міністрів, «що цер- 
ковно-приходські школи уявляють собою...більше гарантій для правиль
ного і благонадійного в церковному і народному дусі виховання, ніж інші види 
народних шкіл, і тому заслуговують особливої зі сторони уряду підтримки» 
[12]. На початку XX ст. з 591 церкви Катеринославської єпархії 521 мала цер
ковну школу', в тому' числі в Бахмутському повіті з 72 церков 70 мали школи, в 
Маріупольському -  з 83 -  82, Слов’яносербському -  з 46 -  28 [13].

Наведена нижче таблиця дає змогу зробити висновок, що більшість 
коштів на утримування церковнопарафіяльних шкіл надавала казна -  53 %. 
Крім державних коштів, церковні школи отримували також фінансову під
тримку від церковних братств -  9%, селянських, волосних управ -  12%, 
приватних осіб -  13%
Таблиця №2. Кошти на утримання церковно-парафіяльних шкіл в 1911 р. [14]

Джерела коштів

Прибутки,
крб.

церковно
парафіяльні 
школи од- 
нокласні

церковно
парафіяльні 
школи дво

класні

міські
училища

всього 
по губе

рнії

%

державна казна 2.834 146.856 32.132 181.822 53
братства, церкви 81 31.533 8.074 30.794 9

міста - 200 3.165 3.656 10
земства 100 294 - 394 0,1
селянські й волосні 
громади

1420 38.121 180 39.721 12

приватни особи 1.337 38.127 3.500 43.964 13
плата за навчання 6.404 11.665 3.280 21.351 6
прибутки від неру
хомості

21 477 377 875 0,2

інші джерела 100 8.312 611 9.023 2,7
Всього по губернії 340.308
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Якщо в 1894 р. 42 церковні школи Донбасу були сільськими і охоп
лювали 12 % від загальної чисельності учнів, то в 1910 р. працювали вже 
15 однокласних міських шкіл.

Церковні школи розглядалися урядом як доповнення до церкви, де 
виховували дітей в «духе любви к церкви и богослужению», тому програ
ма шкіл була насичена релігійними предметами: з 76 учбових годин в од
нокласних школах 35 присвячували Закону Божому, церковно
слов’янському читанню, церковним співам; у двокласних школах відпові
дно з 56-21 година припадала на релігійні предмети [15]. В Донбасі діяла 
тільки одна двокласна школа -  це Юзівська братська школа, заснована з 
ініціативи Юзівського Свято-Преображенського братства в 1896 р. На мо
мент відкриття вона була однокласною, в 1901 р. перетворена на двокласне 
училище [16]. Крім релігійних предметів, учні вивчали: церковно
слов’янську мову, рідну мову, арифметику, елементарну геометрію, при
родознавство, основи фізики, географію, вітчизняну та загальну історію 
[17]. Кількість бажаючих навчатися в школі постійно зростала: в 1896 р. 
нараховувалось 50 учнів, 1907 р. -  300, 1914 -  понад 600. Відповідно зрос
тала і кількість вчителів: в 1896 р. працювало 2 вчителі, 1914 р. -  12 вчите- 
лів-предметників і 4 закону Божого [18].

Крім церковно-парафіяльних шкіл, на межі XIX -  XX ст. діяли школи 
грамоти, недільні школи, які належали до Відомства православного спові
дання. В Бахмутському повіті працювала лише одна школа грамоти, в Ма- 
риупольському -  12 [19]. Уряд підтримував школи грамоти, але значна ча
стина коштів для них збиралася з населення під виглядом «доброхотных 
пожертвований благочестивых прихожан» [20]. Недільні школи відкрива
лись для повторювальних занять. У Катеринославській єпархії їх було 9 з 
13 вчителями та 330 учнями [21]. Одна з таких шкіл діяла в Юзівці при 
братському училищі з 1900 р. [22]. Тут навчалися діти робітників Новоро
сійського товариства, вихованці приюту Юзівського благодійного товарис
тва. Здебільшого це були дівчата 9-14 років.

З 1890 р. були узаконені «народні читальні», які стали популярними 
через низьку плату за користування книжками. За 1897 р. у Катеринослав
ській губернії були організовані 1710 «народних читань» у 153 школах 
[23]. Вони були формою культурно-просвітницкої діяльності церкви. «На
родними чиганнями» називали лекції, бесіди, які проводилися систематич
но. Так, Юзівське братство протягом свого існування проводило такі «на
родні читання» для населення Юзівки. Тематика лекцій носила загальноос
вітній характер, лекції супроводжували показом діапозитивів. А «волшеб
ный фонарь с туманными картинками» -  аппарат для перегляду діапозити
вів був дуже популярним серед слухачів [24].

Закликала церква і до здорового образу життя. З березня 1914 р. було 
відкрите Юзівське Іоано-Предтеченське товариство тверезості з метою 
«искоренения пьянства» серед православних робітників та «поддержания
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нравственности». Проводячи бесіди, «народні читання», хрестні ходи, то
вариство вело «боротьбу з пияцтвом». Почесним головою був А.Свіцин -  
директор заводу Новоросійського товариства, який виділив кошти в сумі 
1000 крб. на створення бібліотеки, «музею протиалкогольних картин». В 
роботі товариства, крім священників брали участь і робітники Новоросій
ського товариства. В 1914 р. вони організували і провели перше всеросій
ське свято тверезості з хресним ходом та лекціями про шкоду пияцтва [25]. 
Товариство тверезості також існувало при Миколаївській залізничній цер
кві в Попасному, де проводило релігійні бесіди, спектаклі, концерти, бали- 
маскаради, надавало допомогу «жертвам Першої Світової війни» [26].

Слідкувала церква за «чистотою и целостностью православия», дуже 
вороже ставилась до сектантства. З метою «боротьби з сектантством» була 
створена православна місія при єпархіальному братстві святого Володими
ра. Місія складалася з 6 чоловік: 1 єпархіального місіонера -  проповідника, 
4 окружних проти сектантських місіонера, 1 проти розкільничого місіоне
ра, які отримували платню від братства. Так, противосектантський місіо
нер одержував 800 крб. на рік, отець -  місіонер села Городин 
Слав’яносербського повіту -  900 крб., окружний проти сектантський місі
онер -  1.200 крб. з суми Катеринославського свічного заводу, книгоноша -  
540 крб. на рік [27]. Вивчаючи «состояние сектантства», місіонери виділи
ли два напрямки серед сектантів: реалістичний та містичний. До реалісти
чного напрямку були віднесені: пггундобабтисти, штундо-євангелісти, ад
вентисти 7 дня; до містичного напрямку: хлисти, новоізраїльтяни, хлисти -  
киселівці, стефанівці (подгорівці). Проти цих сект була спрямована робота 
місії. Братство розповсюджувало книги, брошури «вероучительного, поле
мического, патриотического содержания». Так, за 1912 р. було поширено 
літератури на 600 крб. і безкоштовно віддано її парафіям; надана матеріа
льна допомога в розмірі 1500 крб. бідним парафіям, які на думку місії були 
«заражены сектантством»; організовано 17 курсів, проведено 60 бесід і 
проповідей, 2 хрестних ходи, що охопили 80 парафій. Результатом діяль
ності місії стало повернення в православ’я 20 чоловік села Томаківка Кате
ринославського повіту [28]. «Катеринославські єпархіальні відомості» зві
тували про «приєднання до православ’я» осіб інших релігійних конфесій. 
Так, у березні 1913 р. «до православної віри приєдналися» 26 чоловік: 17 
іудеїв, 2 євангелісти-лютирани, 7 римо-католик [29]; а в жовтні 1913 р. -  41 
чоловік прийнялц православ’я: 32 іудея, 4 католики, 5 лютеран- 
євангелістів [30].

Щоб розширити свій вплив на населення, використовувала церква і 
періодичну пресу. В 1914 р. виходило понад тридцять загальноросійських 
періодичних видань: «Колокол», «Голос істини», «Миссионерское обозре
ние», «Дух Християнина», «Отдых христианина», «Народное обозрение», 
«Трезвая жизнь», «Солнышко», «Незабудка» та ін [31]. Розповсюджвва
лись вони і в Донбасі, їх пропагували «Катеринославські єпархіальні відо
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мості». Назви та короткий зміст періодичного видання говорить про широ
ку сферу діяльності церкви, але більшість видань призначалися для місіо
нерів та проповідників.

Таким чином, православна церква доволі широко вела свою освітню 
діяльність. Священники впливали на духовно-моральне виховання насе
лення, зберігали традиції, культуру, національну самобутність. Вони не 
тільки об’єднували парафіян, але й, певною мірою, були провідниками 
культурно-просвітницького життя регіону. Не можна ідеалізувати роль це
ркви в житті населення на рубежі ХІХ-ХХ ст., але й заперечувати її вплив 
на практично всі сфери життя суспільства було б безглуздо.
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З  ІСТОРІЇ СТАРООБРЯДНИЦТВА В ДОНБАСІ

Старообрядництво як самостійний релігійний рух оформилося в сере
дині ХУП ст. На цей час російське православ’я, з точки зору релігійно- 
обрядової практики, помітно відрізнялося від інших східних церков. Крім 
того, обрядова практика всередині самої Російської церкви була неоднорі
дною. Заради уніфікації церковних обрядів і наближення їх до загального 
православного зразку, Патріархом Московським і Всієї Русі Никоном 
(1605-1681); патріаршество у 1652-1667, фактично до 1658) за підтримки 
царя Олексія Михайловича Романова була задумана і проведена церковно- 
обрядова реформа (були виправлені за грецькими зразками богослужебні
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книги, замінені деякі обряди, зокрема триперстне хрещення замість двопе- 
рстного, хресний хід з заходу на схід, замість сходу на захід тощо).

Велика частина священства і мирян не могли визнати зміни обрядів і ви
ступили за збереження старої практики. Для консервативної частини російсь
кого суспільства зміна обрядів, з одного боку була зрадою по відношенню до 
святих отців і подвижників, які своїм життям освятили ці обряди, з іншого -  
виглядало зазіханням на істинність російського православ'я в порівнянні з 
іншими православними церквами. Крім того, свою роль тут відіграло обере
жне ставлення до новизни, особливо якщо ця новизна насаджується з боку 
несправжніх православних греків, заражених латинською єрессю.

Коли Помісний Собор 1666-1667 р. остаточно закріпив реформи і за
судив їх противників, на старовірців впали гоніння. Священики та єписко
пи, що нікому не підкорилися, були частково страчені, частково зіслані 
(єпископ Коломенський Павло, Юріївський протопоп Аввакум). Правосла
вні миряни, що зберегли вірність «старим обрядам», вимушені були тікати 
на малозаселені околиці Росії.

Одним з таких місць став північний схід теперішньої Донецької обла
сті. Сюди тікали старовірці переважно з Курської і Воронезької областей. 
Тут вони заснували поселення, назвавши його по місцю їх колишнього 
проживання -  Ольховатка (тепер це селище Ольховатка Єнакієвського ра
йону Донецької області, а та Ольховатка -  селище міського типу, центр 
Ольховатського району Воронезької області).

Хоча офіційною датою заснування Ольховатки вважається 1720 р., 
старовірці-старожили стверджують, що поселення було засноване ще на
прикінці ХУЛ ст. В ті часи ця територія була суцільно вкрита густими лі
сами, глухими прикордонням Росії з Османською імперією.

Шанобливе ставлення до праці, освячене вірою (наприклад, в Старо
обрядницькому церковному календарі 1954 р. говориться: «Працювати по
стійно, бо порок бездіяльного -  невиліковний, хто не працює, хай той не 
їсть. Ледачих ненавидить Господь Бог»), дозволили старовірцям швидко 
налагодити господарство. Вони корчували ліс, звільняючи місце під ниви, і 
незабаром змогли зайнятися землеробством. Крім того, вони тримали ху
добу, займалися лісовим промислом.

Недосяжність для влади, придатні умови для господарства, сприяли 
швидкому зростанню кількості громади. Причому, сюди тікали не тільки 
старовірці, але й ті селяни, які врятувалися від кріпаччини, і що належали 
по вірі до офіційного православ’я. Протягом всього існування поселення 
між старовірцями та никоніанцями (прибічниками офіційного православ’я 
за термінологією старообрядців) існувало відчуження на національно- 
релігійному' грунті, яке підігрівалося з обох боків. Старовірці жили за
мкненою громадою, цураючись спілкування з навколишнім світом. Це ви
лилося в цілий комплекс заборон релігійного й побутового характеру (не
можливість присутності на богослужінні разом з невірними, окремі від ни-
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коніанців кладовища тощо). З іншого боку, православні-никоніанці цура
лися старовірців, що було викликано як негативним ставленням до «розко
льників» старовірців з боку Російської православної церкви, так і «ізоляці
онізмом» старовірців (як відомо, прихованість породжує недовіру).

До цього часу в Ольховатці існує ця відчуженість і виражена вона те
рмінами «хохлаччина» і «старовірщина» (терміни яскраво характеризують 
усталене територіальне та національно-релігійне розмежування старовірців 
й никоніанців).

Як відомо, старообрядництво не являє собою єдиного релігійного 
об’єднання. Ще наприкінці ХУП ст. воно розділилася на два основних на
прямки (толка): попівство й безпопівство, всередині кожного з яких протя
гом ХУШ-ХІХ ст. сформувалось багато толків і згод. Безпопівці повністю 
відкинули священство, а попівці, вважаючи священство необхідним трива
лий час не мали власної тричастинної ієрархії (єпископ -  священик -  дия
кон) і вимушені були приймати, а іноді й переманювати священиків з офі
ційної церкви. Це було характерним для старовірців Катеринославської гу
бернії [1].

Нарешті в 1846 р. до старовірців-попівців приєднався босно- 
сараївський митрополит Амвросій, який заснував власну старообрядниць
ку ієрархію з центром в селі Біла Криниця (тепер Чернівецька область 
України). Старовірці Ольховатки визнали нову ієрархію і підкорилися її 
владі (на сьогоднішній день Ольховатсысий приход належить до Києво- 
Винницько-Одеського благочинного округу Київської єпархії Руської пра
вославної старообрядницької церкви (Білокриницької згоди).

Тим часом населення Ольховатки збільшилося і на початок XX ст. 
склало більше 3 тис. чоловік, причому', 2614 чоловік з них були старовір
цями [2].

До революції на території Ольховатки існував невеликий старообряд
ницький жіночий монастир і простора церква [3]. Однак, у 30-ті роки XX 
ст. монастир було закрито, а церкву зруйновано. Тоді ж перервалася дина
стія священиків, яка довгі роки обслуговувала старообрядницький Ольхо- 
ватський приход.

За часів Великої Вітчизняної війни 74-а Таманська дивізія 9 місяців 
захищала Ольховатку. Потім була окупація німецько-італійськими війсь
ками. Після звільнення в 1943 р. старообрядницька громада була офіційно 
зареєстрована [4]. На той час у ній нараховувалося 475 чоловік.

Крім Ольховатки, в містах Донецької області проживають дуже малі групи 
і окремі віруючічггаровірці. їх точна кількість на даний момент невідома. Однак 
за даними на 1977 р. в області проживало 584 старовіри, з них в Ольховатці 154 
особи [5]. Також, крім віруючих, що належали до РПСЦ (Бз.), в Донецькій об
ласті існує група віруючих, що належать до Новозибківської архиєпископії Да- 
вньоправославної старообрядницької церкви (ця церква, поряд з беспопівською 
церквою складає сучасний старообрядницький рух).
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Для сучасного донецького старообрядництва характерні такі риси:
- більша відкритість в порівнянні з минулими часами. Тепер частіше 

зустрічаються змішані шлюби старовірців з никоніанцями, спрощене спіл
кування з нестаровірцями, змінився і зовнішній вигляд віруючого- 
старовірця: сучасний одяг, гоління борід і т. ін.;

- секуляризація світогляду, що характерно передусім для молоді. На 
теперішній час Покровську церкву в Ольховатці активно відвідує всього 
35-40 чоловік похилого віку, зростання активності відвідування храму спо
стерігається тільки по великих святах. Ситуація ускладнюється ще й тим, 
що в приході немає постійного священика;

- падіння релігійного благочестя, що, на жаль, відзначають багато ста
рих людей, які дотримуються до цих пір батьківських духовних норм. Во
ни говорять: «Ми помремо, хто ж буде зберігати давнє благочестя?»;

- постійне зниження кількості громади. На цей час, за приблизними 
підрахунками, в громаді нараховується близько 100 осіб.

Незважаючи на тенденцію до зниження релігійної активності в старо
обрядництві сьогодні, говорити про зникнення громади неможна, бо певна 
кількість молодих людей є носіями і охоронцями старих традицій. Тому 
ретельне вивчення історії і побуту громади старообрядців-поповців в Оль
ховатці необхідно, оскільки воно достатньо яскраво відображає загальні 
тенденції розвитку, характерні для старообрядництва в цілому.
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Год Я , Вільховий Ю.
(М. Полтава)

ГРОМАДИ ЦЕРКВИ ЄХБ У МІСТАХ І СЕЛАХ ДОНБАСУ 
(СЕР. 4 0 -Х  -  50-ТІ рр. XX ст.)

Церква євангельських християн-баптистів (ЄХБ) у повоєнний період 
була найбільшою релігійною організацією в Україні після Російської пра
вославної церкви (РПЦ) [1, 45]. У 1945-1947 роках до спілки євангельських 
християн і баптистів поступово приєдналися громади п’ятидесятників, 
вільних християн (дарбистів), християн у дусі апостольському, спілки цер
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ков христових [2, 119-120]. Вона стала потужним протестантським утво
ренням, відомим усьому світові.

Після Другої світової війни євангельсько-баптистський рух особливо 
інтенсивно розвивався у східних промислових регіонах України. Це пев
ного мірою пов’язувалося із особливим економічним статусом цих 
регіонів, які були життєво важливими для СРСР. Соціальне середовище 
Ворошиловградської (Луганської) та Сталінської (Донецької) областей 
об’єктивно сприяло розвиткові баптизму-євангелізму. Після війни на ці те
риторії прибула для відновлювальних робіт велика кількість робітників із 
усіх куточків України. Тому місіонери ЄХБ розуміли величезне значення 
промислових районів для розвитку церкви За даними апарату Уповнова
женого ради у справах релігійних культів при РМ СРСР, у промислових 
областях України знаходилось до 40 відсотків усіх громад ЄХБ [3, 115]. 
Після війни діяльність церкви ЄХБ активізувалася. Це пояснювалося, на
самперед, політикою властей. З одного боку, церковні ієрархи демонстру
вали повну відданість радянському режимові, а з іншого, поки був живий 
Й. Сталін, існувала неписана угода між Кремлем та лояльними релігійними 
конфесіями про «мирне співіснування». Як зазначає дослідник В.Пащенко, 
«При сталінській залізній централізації місцеві адміністрації не посміли б 
порушити угоду, схвалену' особисто вождем, угоду, котру ніколи офіційно 
не проголошували, а, отже, і не могли анулювати за життя Й.Сталіна». То
му головним об’єктом антирелігійної пропаганди стали Ватикан і 
Всесвітня Рада Церков як антикомуністичні сили, які, начебто, 
«підбурюють холодну війну'» [4, 222-223]. Проте не всі конфесії влада 
вважала лояльними. Серед протестантів це були церква ЄХБ та адвентистів 
сьомого дня [АСД]. Конфесії п’ятидесятників, єговістів та інші, дрібніші, 
систематично переслідувалися.

В перші повоєнні роки в усіх областях проводилася реєстрація 
релігійних громад легальних конфесій. Вона була інструментом обмежен
ня протестантського руху в містах і селах України. За даними архіву ду
ховного центру ЄХБ СРСР -  Всесоюзної Ради [ВРЄХБ], в Україні у 1944 р. 
нараховувалося 2174 громади, а в 1947 р. (пожвавлення реєстраційної кам
панії) -  1880 [3,110]. У них було задіяно майже 95 тис. осіб та 2102 служи
телі культу [3,109, 114]. У 1948 р. (на кінець реєстрації) в Україні легально 
працювали лише ,1788 громад у складі 78000 осіб [5, 76-78]. У 1946 р. гро
мади ЄХБ мали у своїй власності 1741 молитовний будинок [1,210].

У 1946 р. в Сталінській області із 86 діючих громад ЄХБ було за
реєстровано 84, а в Ворошиловградській області -  36 громад ЄХБ [6, 57]. У 
1947 р. в Сталінській області нараховувалося вже 87 громад ЄХБ із загаль
ною кількістю віруючих майже 5654 особи, а у Ворошиловградській об
ласті, відповідно, 37 громад і 1996 віруючих [3, 114]. Це були вагомі по
казники, оскільки, наприклад, Сталінська (Донецька) область за кількістю
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громад ЄХБ посідала шосте місце в Україні (після Рівненської, Київської, 
Кам’янець-Подільської, Сумської і Харківської областей).

Спостерігалася тенденція щодо активного поширення протестантсь
ких громад у промислових районах. Так, у Сталінській області в 1946 р. із 
40 районів громади ЄХБ були лише у 18 промислових районах: 
Маріупольському -  8, Сталінському -  8, Макіївському -  7, Горлівському -  
5, Красноармійському -  5 громад. Особливо великі громади ЄХБ були у 
містах Сталіно, Констангинівка, Сніжне. Так, Константинівська громада 
об’єднувала понад 250 віруючих. Така ж картина спостерігалась і у Воро- 
шиловградській області, де з 36 громад ЄХБ (у 1946 році) 29 знаходилося в 
промислових районах, а лише 7 - у  сільськогосподарських [1, 214-215]. 
Пресвітерсько-проповідницький корпус громад ЄХБ був достатньо 
міцним. У Сталінській області в 1945 р. у громадах працювало ЗО рукопо- 
кладених пресвітерів, 42 нерукопокладених пресвітера (керуючих), 5 дия
конів, 2 благовісника. В цей же час у Ворошиловградській області діяло 14 
рукопокладених пресвітерів, 11 керуючих, 2 благовісника [7, 27-28]. 
Пресвітерський склад ЄХБ добирався із середовища талановитих, впливо
вих і авторитетних віруючих. Завдяки цьому впродовж другої половини 
40-х і в 50-х роках громади ЄХБ Сталінської та Воропшловградської об
ластей значно розширили і зміцнили свій потенціал.

Старшим пресвітером ЄХБ Воропшловградської області у повоєнний 
період був Антон Васильович Гайворонський. Народився він у 1897 р. у 
Воронезькій області. Разом із батьком вів домашнє господарство, служив у 
царській армії. В 30-х роках працював у колгоспі. До Ворошиловграда Ан
тон Васильович переїхав у 1940 р. Звідти пішов на фронт, де й перебував 
до закінчення бойових дій. Після війни працював на Лутужинському заводі 
робітником. Духовна кар’єра Гайворонського складалася поступово. У 
1919 р. він прийняв водяне хрещення, а у 1923 р. -  став пресвітером. На 
початку 1948 р. А.В.Гайворонський обирається пресвітером Ворошилов- 
градської громади ЄХБ, а 27 березня цього ж року його було призначено 
ВРЄХБ старшим пресвітером Воропшловградської області [8, 45]. 
Помічником у Гайворонського працював Микола Величко, який народився 
у 1898 р. на Курщині. Закінчив чотирирічну земську школу. Водяне хре
щення прийняв у 1923 р., а у 1926 р. був рукопокладеним у благовісники. З 
1929 р. працював на рудниках Донбасу у вугільній промисловості, воював 
у лавах радянської армії [9, 91]. Гайворонському і Величку вдалося згурту
вати навколо себе міцне ядро з впливових діячів ЄХБ області. У 40-х -  50- 
х роках до обласного активу входили пресвітери І.Голозубов, А.Ярошеня, 
А.Сажнєв, К. Бережний, М.Левченко, І.Пальченко, М.Сташенко, 
Д.Дьяконов [8, 47-51]. Особливо активно діяли громади ЄХБ у містах 
Красний Луч, Лисичанськ, Ровеньки, Рубіжне, Кадіївка, Попасне, Сватове, 
Краснодон, Ворошиловград.

Старшим пресвітером ЄХБ Сталінської області у повоєнний період
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був Борис Афанасійович Русанов. Він народився в 1904 р. в Криму Водяне 
хрещення прийняв у 1922 р. У 1927 р. закінчив 2-річні біблейські курси у 
Москві. З 1929 р. -  рукопокладений пресвітер. У 1935 р. -  засуджений до 5 
років таборів за антирадянську діяльність. З 1948 р. -  старший пресвітер 
Сталінської області. Помічником старшого пресвітера був Олексій Мірош
ниченко. Він народився у 1892 році в с. Воскресенськ, на Херсонщині. Був 
охрещений у 1912 році. З 1923 р. -  рукопокладений пресвітер. З 1949 р. 
Мірошниченко -  пресвітер Сталінської громади ЄХБ, а з 1954 року -  помі
чник старшого пресвітера області. Актив ЄХБ Сталінської області був ду
же великий. Особливо активно працювали пресвітери П.Сич, В.Гвденко, 
В.Ніколаєнко, В .М тїн , Я.Карчевський, П.Мусієнко, С.Карпенко, 
В.Кияхін, А.Горбань, Н.Агапонов, П.Козаченко, С.Федюхін, А.Гула,
І.Бондаренко, С.Бусь, А.Гакун [8, 158-194]. Активно діяли громади ЄХБ у 
містах: Сталіно, Сніжне, Жданів, Чистяково, Червоноармійськ, Констанги- 
нівка, Амбросіївка, Краматорськ, Дебальцеве, Горлівка, Макіївка, Дружкі- 
вка, Артемівськ, Єнакієве, Дзержішськ, Шахтарськ, Червоний Лиман, 
Слов’янськ тощо.

Чисельність громад ЄХБ зростала. Якщо в 1945 р. 73 громади Сталін
ської області об’єднували 5561 віруючого, то у 1954 році у цих же грома
дах перебувало 8787 осіб [10, 159]. Збільшувати коло своїх прихильників 
громади ЄХБ могли лише за рахунок наближених. Наближені -  це особи, 
які відвідували молитовні збори і готувалися до водяного хрещення. Тому 
робота з наближеними була дуже важливою для церкви ЄХБ. Так, у Воро- 
шиловградській області в 1951-1953 рр. до громад ЄХБ влилися 604 на
ближені. Найактивніше цей процес проходив у Ворошиловградській, Во- 
рошилівській, Краснодонській, Свердловській. Краснолучській, Лисичан- 
ській і Попаснянській громадах [10,49].

Однією із найпоширеніших форм залучення до громад ЄХБ була ін
дивідуальна бесіда за місцем роботи віруючого. Спочатку віруючі завойо
вували довіру і симпатію до себе, а вже потім розпочиналася духовна ро
бота. Уповноважений Ради у справах релігійних культів при PM СРСР у 
Сталінській області К.Гущик в інформаційному звіті за перше півріччя 
1954 р. зазначав, що: «Релігійні активісти бувають у наближеного вдома, 
вивчаючи його побут. Потім пресвітер дає їм завдання: вивчати заповіді 
Євангелія, проводити бесіди, закріпити за наближеними активістів, які на
вчають їх. Перед водяним хрещенням наближені проходять випробування 
на засіданнях церковної ради, або на засіданні «двадцятки» (ядра заснов
ників громади), або на зборах громади» [10, 160-161]. Далі уповноважений 
говорить, що: «Баптисти завжди акуратні і чесні в роботі, не п’ють, не па
лять, не лаються, не крадуть, ведуть християнський спосіб життя і в такому 
ж дусі виховують своїх дітей» [10, 162]. Тому громади ЄХБ Ворошилові- 
радської і Сталінської областей дедалі більше зміцнювалися. Так, якщо у 
1945 р. 5 громад ЄХБ міста Горлівки відвідували 376 віруючих, то у
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1955 р. -  678 [5, 83]. У 1953-1955 рр. у Сталінській області до церкви ЄХБ 
було залучено 1709 наближених, а загальна чисельність віруючих у 1955 р. 
склала 9077 осіб [11, 54]. У 1956 р. в області до хрещення підготували 
1573 особи. Серед них 33% -  молодь, 40 відсотків -  робітники, 9% -  служ
бовці, 1% -  колгоспники [12, 138]. Як ми бачимо, основний контингент се
ред віруючих промислових районів -  робітники.

Дещо повільніше поповнювалися громади невеликих міст. Так, гро
мада ЄХБ міста Єнакієве у 1956 р. залучила із своїх наближених 64 особи, 
а 3 громади Єнакіївського сільського району за цей же час -  14 осіб. У 
громадах Будьонівського, Великоновоселівського і Вожоваського сільсь
ких районів у 1956 р. з’явилося 13 наближених, а у громадах Дружківки, 
Дебальцева, Макіївки -  57. Шахтарська громада ЄХБ за 1946-1956 роки 
збільшилася в шість разів [12, 138]. У 1948-1956 рр. громади ЄХБ Сталін
ської області мали резерв наближених у складі 4443 осіб, із них 1199 -  мо
лодь. Підкреслимо, що такі показники чисельності віруючих і наближених 
ЄХБ (з перевагою віруючих у містах) у першу чергу характерні для проми
слових регіонів України -  Донбасу, Дніпропетровщини, Харківщини. У 
Сумській, Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Чернівецькій облас
тях дане співвідношення було іншим. Проте сільські громади активно дія
ли і в деяких районах Донбасу. Особливо активними були громади ЄХБ у 
таких селах Ворошиловградської області як: Шарапкіно (Свердловський р- 
н), Куричівка (Старобільській р-н); Новознанівка (Лисичанський р-н), Го
родище (Ворошилівський р-н), Подрезнівка (Мостовський р-н), Ольховка 
(Успенський р-н), Чапаївка (Ровенківський р-н), Лозова Павлівка (Кадіїв- 
ський р-н); Микитівка (Іванівський р-н) [13, 3].

Влада увесь час контролювала діяльність громад ЄХБ. Права вірую
чих постійно порушувалися. Вони повинні були всіляко обмежувати і фо
рмалізувати свою діяльність. Непокірні віруючі завжди переслідувались. їх 
намагалися не допускати до роботи з людьми. Типовою була доля викла
дача Лисичанського гірничого технікуму І.Бондаря, якого за релігійні пе
реконання за наказом обкому компартії звільнили з роботи [14,42].

Втручання держави у внутрішньоцерковні справи, угодовницька полі
тика ВРЄХБ, широкі інтеграційні процеси у протестантському середовищі 
призвели до першого серйозного розколу в лавах ЄХБ. Так, на середину 
40-х років у Донбасі виникає і поширюється рух «совєршенців» або «чис
тих баптистів». Лідерами цього руху були проповідники М.Є.Зюбанов і
0 .  1.Асін. «Чисті баптисти» взяли за основу свого віровчення працю
1. В.Карголя «Христос -  освячення наше» і виступили за чистоту баптист
ського віровчення. Відповідно до віровчення «совєршенців», громади ЄХБ 
«не чисті», бо підкоряються владі, визнаючи реєстрацію та беручи участь у 
державних заходах. Радянська влада для «совєршенців» -  це влада анти
христа. Військова служба -  гріх, а всі, хто йде до армії -  відступники.

Очолював «чистих» баптистів колишній проповідник Червоноармій-
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ської громади ЄХБ Михайло Зюбанов. За ангирадянську діяльність Зюба- 
нова кілька разів заарештовували і він багато років провів у таборах. На 
середину 50-х років Зюбанов та його прихильники активізують свою робо
ту у Сталінській і Херсонській областях, агітуючи проти ВРЄХБ. Найінте- 
нсивніше рух «чистих» багггистів розвивався у містах Макіївка, Жданово- 
Порт, селах Григорівка (Авдішський р-н), Новогорлівка (Горлівський р-н), 
Трудівське (Краматорський р-н). Центром опозиційного руху (середина 50- 
х років) стає місто Краматорськ [15, 5-6]. «Чисті» баптисти активно діяли 
також в селищі Тельман Артемівського району Ворошиловградської обла
сті [16,3].

Основні ідеї вчення «чистих» баптистів були такими:
1) ВРЄХБ не повинна об’єднувати баптистів із євангельськими хрис

тиянами і п’ятидесятниками;
2) віруючих із інших конфесій слід приймати лише через покаяння і 

покладання рук. Підняття рук у молитві не існує;
3) усі віруючі в церкві ЄХБ повинні проповідувати;
4) діючий порядок хрещення не відповідає церковним канонам;
5) не визнавати військової служби і державної реєстрації [15,4]. 
«Совєршенці» у другій половині 50-х років були репресовані, а їх

проповідників -  О.Асіна, М.Зюбанова, Я.Лигвиненка, В.Ваніна, 
Г.Дубовика, Г.Калача заарештували і кинули до в’язниці [15, 5-6, 9-10]. 
Отже, як ми бачимо, у 40-х -  50-х роках оформлюється внутрішньоцерков- 
ний рух проти ВРЄХБ.

Таким чином, громади церкви ЄХБ зробили свій внесок у розвиток міст і 
сіл Донбасу, у повоєнну відбудову краю. Незважаючи на тиск з боку* владних 
структур, протестантські громади за допомогою християнського виховання, 
згуртовували і консолідували суспільство. Один із дослідників історії бапти
зму Л.Мигрохін у 1974 р. зазначив, що «баптизм не обмежувався лише про
повідями, а пропонував в особі громади певний колектив, який надавав лю
дині моральну’, і, нерідко, й матеріальну’ підтримку» [17,76].
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УНІКАЛЬНА ЗНАХІДКА УЧНІВ

В Х-ХШ ст.. ювелірне ремесло посідало одне з провідних місць в сис
темі ремісничого виробництва Київської Русі. Високий рівень техніки та 
технології, широка спеціалізація, професіоналом ремісників-ювелірів були 
притаманні всім давньоруським землям, в т.ч. і західним [12].

Значна кількість різних прикрас з бронзи, срібла і золота, які виявлені 
в літописних Галичі, Пліснеську, Звенигород^ Пересопниці, Дорогобужі, 
або походили з багатьох городищ і селищ, або з випадкових знахідок, свід
чать про високий рівень розвитку ювелірного ремесла на території Галиць- 
кої і Волинської земель [10: 183-190].

Крім поодиноких ювелірних виробів із західних територій Русі відомі 
також скарби цілих предметів Х-ХШ ст.

Серед пам’яток цього типу виділяється скарб давньоруських речей, 
знайдений 25 березня 1971 р. в с. Торговиця Млинівського району Рівнен
ської області. Випадково виявлений учнями Торговицької середньої шко
ли, він був переданий до Рівненського краєзнавчого музею вчителем істо
рії Тимошенком М.Ф. [18: 80-81].

В квітні 1971 р. місце знахідки було обстежене автором. Виявилося, 
що скарб походив з давньоруського городища, розташованого за західною 
околицею с.Торговиця, на правому березі р.Ьсва, неподалік від її злиття з р. 
Стар в місцевості Замок.

Городище було частково досліджене археологічною експедицією Рів
ненського іфаєзнавчого музею. Під час розкопок стверджено наявність 
культурного шару ХІ-ХШ ст. Розкопано площу 200 м2. Виявлено півземля- 
нку розміром 3x4 м, господарські ями. Крім керамічного матеріалу, дато
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ваного ХІ-ХШ ст., знайдені залізні предмети, вироби з кістки, шиферні 
пряслиця [11: 385-386].

Перейдемо до характеристики безпосередньо скарбу. Він складався з 
срібних речей: семи шийних гривен, трьох браслетів, трьох скроневих кі
лець, трьох перснів, монетної гривни та фрагменту монетної гривни, п’яти 
сережок, лунниці. До складу скарбу увійшли і п’ять намистин з бурштину 
[13:38-40,43-44].

Гривна 1: діаметром 14,3 см, в перетині 1,8 см, порожниста, плетена з 
п’яти скручених разом парних дротів. Наконечники чотиригранні біля ос
нови, сплощені на кінцях до платівок. Замок -  з дротяноподібного гачка, 
закрученого у спіраль на кінці однієї пластини. Наконечники декоровані з 
зовнішнього боку пунсонним орнаментом. На місці з’єднання дротів з на
конечниками та нижче на 2 см поверхня гривни скручена тонкими дротин
ками. Вага гривни 135 г.

Гривна 2: діаметром 15,6 см, в перетині -  1,9 см, порожниста, плетена 
з трьох скручених разом парних дротів. Наконечники конусні, овальні біля 
основи. Замок -  з двох дротяноподібних гачків, закручених у спіраль на кі
нцях. Вага -  167 г.

Гривна 3: діаметром 16,5 см, в перетині -  2 см, порожниста, плетена з 
шести парних дротів. Наконечники сплощені, закручені на кінцях у трубо
чки. Пластини декоровані пунсонним орнаментом -  двома горизонтальни
ми рядами крапок; всередині пластин розташований орнамент з зигзагопо
дібних крапок. Вага -  207 г.

Гривна 4: діаметром 18 см, в перетині -  2 см, порожниста, плетена з 
чотирьох парних дротів. Наконечники сплощені, закручені на кінцях у 
трубочки. Пластини декоровані пунсонним орнаментом, двома горизонта
льними рядами крапок; в середині пластин розташований орнамент з двох 
рядів зигзагоподібних крапок. Вага -  442 г.

Гривна 5: діаметром 17 см, в перетині -  1,9 см, порожниста, плетена з 
п’яти парних дротів. Наконечники сплощені, закручені на кінцях у трубо
чки. Вага -  267 г.

Гривна 6: діаметром 16,2 см, в перетині -  1,9 см, порожниста, плетена 
з трьох дротів. Наконечники сплощені, закручені на кінцях у трубочки. 
Пластини декоровані пунсонним орнаментом у вигляді двох рядів зигзаго
подібних крапове. Вага -2 1 6  г.

Гривна 7: діаметром 17,3 см, в перетині -  2 см, порожниста, плетена з 
п’яти парних дротів. Наконечники сплощені, закручені на кінцях у трубо
чки. Вага -  247 г.

Характерною рисою всіх плоских наконечників гривн з замком з трубочок 
-  це пробиті в пластинах отвори, що вказує на ще один спосіб кріплення.

Браслет 1: діаметром 8,5 см, в перетині -  1,7 см, плетений з шести 
дротів. Наконечники мигдалеподібні із рубчиками по краю, трьома напів-
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кульками, а також з гравірованим мотивом наїгівкрина, що називають мо
тивом бігунця лози. Вага -  96 г.

Браслет 2: діаметром 7,0 см, в перетині - 1 ,5  см, плетений із товстого 
дроту. Наконечники мигдалеподібні з рубчиками по краю, з трьома наггівку- 
льками, з мотивом вписаних одна в одну краплеподібних фігур. Вага -  62 г.

Браслет 3: обруч, діаметром 7,5 см, в перетині -  1,5 см, плетений з 
товстого драгу. Bara -  60 г.

Особливістю браслетів 1 і 2 є окреме виготовлення наконечників та їх 
монтаж з плетивом.

Три дротяних скроневих кільця діаметром 15,15 і 20 мм мають кінці, які 
не заходять один на другий. Один кінець розплощений і завитий у вушко.

Два персні виготовлені з плетених дротів, кожний розплощений на кі
нцях. Один перстень виготовлений з одного дроту з кінцями, що заходять 
один на другий.

Сережки так званого «волинського» типу складаються з дротяного кі
льця, декорованого срібними намистинами та бахромою. Одна сережка 
прикрашена звисаючою з кільця підвіскою. Ця підвіска відлита з воскової 
моделі. Поверхня підвіски прикрашена орнаментом, що імітує зернь. Дві 
інші сережки представлені лише фрагментами.

Одна намистина уявляє собою циліндр діаметром 13 мм з тонкого мі
дного дроту, вкритий кульками зерні (140 пгг.), нитка просмикувалась 
крізь намистину.

Друга намистина представлена фрагментом її верхньої частини. Вона 
складається з тонкої, злегка витягнутої сфери, вкритої кульками зерні (134 
пгг.) У верхній частині сфери припаяна трубочка, на якій закріплене кільце 
з срібного дроту діаметром 2 см.

Лунниця розміром 21x32 мм вкрита кульками зерні, яка утворює зиг
загоподібний геометричний орнамент. У верхній частині припаяна трубо
чка для кріплення, декорована кульками зерні, розташованими вертикаль
но. Всього на поверхні лунниці розміщено 564 кульки срібла. У верхній 
частині лунниці та по краях розміщені (по три) гнізда для кріплення, ймо
вірно, коштовного каміння.

Монета, гривна та фрагмент гривни відносяться до «новгородського» 
типу. Довжина повного виробу 17,2 см, вага -  193 г. На одній боковій по
верхні нанесені два поглиблених ділення. Фрагмент гривни має довжину 
4,5 см, вагу -  57 г.

П’ять бурштинових намистин мають форму многогранників. Вони ви
готовлені з червоного бурштину. Отвір для нитки розміщений по довжині і 
в усіх випадках не співпадає з центром виробів. Довжина намистин від 13 
до 9 мм, діаметр -  від 7 до 11 мм.

Тип виробів Торговицького скарбу повністю відповідає складу пере
важної більшості давньоруських скарбів.
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Лунниця по часу виготовлення є найбільш ранньою річчю. 
Г.Ф.Корзухіна не без підстав вважає, що аналогічні лунниці, вкриті куль
ками зерні, з’являються на Русі, зокрема на Волині, з другої половини X ст. 
[4: 23].

Намистини, вкриті зерню, мають великий ареал поширення. Вони по
бутують у дреговичів, сіверян, волинян, уличів [19: 114]; [14]; [21: 418- 
419]; [6: 182-191].

Лунниця, вкрита зерню, зернені намистини в складі Торговицького 
скарбу -  явище не випадкове. їх неможливо вилучити з комплексу зерне
них прикрас волинської традиції. На території Західної Волині в 1883 р. в 
с. Борщівка на Рівненщині знайдений скарб XI -  ХП ст., до складу якого 
увійшли дві срібні лунниці, вкриті зерню, а в 1898 р. на північ від 
с.Пересопниця (Рівненський район, Рівненська область) в кургані виявлено 
поховання ювеліра, в якому знаходились інструменти для виготовлення 
зерневого убору [4: 85]; [10: 188].

Гривни та браслети, плетені з дроту, характерні для скарбів XI ст., які 
походять з Волині та Київщини. Вони просто переважають у скарбах. Ана
логічні речі, в т.ч. гривни з гачком походять з Пиляви на Росаві, Миронів- 
ки, Ісковшини, Кікового, Козлина, Бегені, Бужиська, Городища. Ці вироби 
Г.Ф.Корзухіна відносить до традиційних прикрас «племінної» верхівки [5: 
101]; [4: 63].

Замки гривн: один -  з двох гачків, один -  з гачком і отвором для зчеп
лення з’являються в X ст. і є типовими для XI ст.; п’ять -  з двох трубочок 
з’являються в кінці XI -  рубежі ХП ст.

Г.Ф.Корзухіна віднесла формування типу витого браслета з мигдале
подібними наконечниками до другої половини XI ст., що максимально по
ширюються в ХП -  ХШ ст.. Наконечники двох браслетів Торговицького 
скарбу аналогічні наконечникам двох браслетів Городшценського скарбу з 
Волинської області, які М.М.Кучінко і Р.С.Орлов аргументовано датують 
XI ст.[5: 101-103].

Проте, на думку Т.І.Макарової, виті браслети датуються ХП ст. [8;37]. 
А В.П.Коваленко, досліджуючи майстерню ювеліра на дитинці Любеча, 
вважає, що такі вироби доживають до середини ХШ ст. Вони присутні у 
скарбі ХШ ст. на Чернігівському дитинці та інших скарбах [3: 139]; [2: 22]; 
[4: табл. XL, ХЬП, ЬХП].

Монетні гривни «новгородського» типу І.Г.Спаський пропонує дату
вати по розміру зливка. Зливки XI ст. -  довгі і прямі. На початку ХП ст. їх 
змінюють короткі, злегка горбаті палички [20: 64].

Дротяні скроневі кільця з розплощеними і закрученими у вушко края
ми знаходять переважно на території Галицько-Волинського князівства та 
в землях південних слов’ян [19: 100, 205]; [17: 51]. Період їх існування ко
ливається з кінця X  до першої половини ХШ ст. На городищі біля 
с.Городшце Шепетівського району Хмельницької області дротяні скроневі
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кільця входили до складу тринадцяти скарбів [15: 1 6 -2 3 ] . Відомі вони за 
матеріалами дослідження Райковецького городища[1: табл. XX, 18]. Ана
логічні вироби знайдені в шарі ХП -  першої половини ХШ ст. під час до
слідження літописного Дорогобужа (с. Дорогобуж Гощанського району Рі
вненської області) [12: 66, 149, мал. 3 5 ,1 -  П].

Скроневі дротяні кільця вживалися разом з речами, що були типовими 
для ХП -  першої половини ХШ ст. і мали вплив на формування парадного 
металевого убору знатної жінки. Всього в скарбах Південно-Західної Русі 
ХП -  ХШ ст., переважно на Волині, знайдено понад 250 зразків загнутокі- 
нцевих скроневих кілець [9: 15].

Сережки «волинського» типу, прикрашені орнаментом, що імітує 
зернь, характерні для ливарної продукції давньоруських сільських ювелі
рів. Найбільш часто вони зустрічаються в скарбах і похованнях X -  першої 
половини XI ст. [4: 59].

Предмети особистого убору та інші коштовності, які увійшли до скла
ду Торговицького скарбу, нагромаджувались поступово, збільшувалась кі
лькість одно типових прикрас: гривн, браслетів, скроневих кілець, сере
жок. Можливо, ці речі переходили у спадщину і пов’язані між собою «ге
неалогічно».

На прикладі Торговицького скарбу підтверджується думка 
Г.Ф.Корзухіної про поступове збирання речей. З нею повністю погоджу
ються М.М.Кучінко і Р.С.Орлов, досліджуючи Городшценський скарб 
1983 р. А соціальна належність Торговицького скарбу визначається його 
складом: набором традиційних прикрас для місцевої знаті.

Причина, що призвела до зариття скарбу, могла бути пов’язана з поді
ями 1149 р., коли війська Юрія Довгорукого та його брата В’ячеслава ру
шили походом на Луцьк. В грудні 1149 р. сини Юрія Ростислав і Андрій, 
які разом з половцями брали участь у поході, стояли поблизу волинського 
міста Муравиця [7: 227]. Городище літописної Муравиці знаходиться на 
відстані 35 км на південь від Луцька. А Торговицьке городище знаходиться 
на відстані 16 км на північному заході від Муравиці. Можливо, військова 
загроза і спонукала заможного мешканця Торговиці надійно сховати кош
товні речі.

Разом з тим, враховуючи хронологічні рамки побутування окремих 
речей, які сягають середини ХШ ст., поява скарбу 1971 р. може бути 
пов’язана з подіями зими 1240 -  1241 рр., коли Волинські землі були роз
орені ханом Батиєм.
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Шепко Л.Г. 
(м. Донецьк)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК САРМАТСЬКОГО 
ЧАСУ В ПРИАЗОВ’Ї

В сучасних умовах важливим являється усвідомлене відродження на
ціональної культури, збереження та дослідження духовних і матеріальних 
цінностей старовини. Особливе місце у спадщині України займають 
пам’ятки давнього населення, що мешкало в останні століття до н.е. та пе
рші століття н.е. Це час, коли були закладені підвалини господарства, по
буту та менталітету багатьох народів сучасної України.

На теренах Північного Приазов’я в з середини 1 тис. до н.е. майже 
протягом тисячоліття відбувалися складні соціально-політичні та етноку
льтурні процеси. Вони були пов’язані з існуванням, взаємодією і взаємо
впливом індо-іранських, германських та тюркських народів.

Серед них значне місце посідають племена кочовиків-сарматів. Май
же 6 століть вони складали головну політичну силу в Північному Причор
номор’ї.

Дослідження сарматських пам’яток почалось ще в XIX ст. й триває до 
сьогодення. За цей період нагромаджені значні колекції археологічних 
знахідок.

Перші за часом знахідки зроблені наприкінці Х К  ст. і пов’язані з ар
хеологічною діяльністю М.Е.Бранденбурга. В 1891 р. на правому' березі 
р.Казений Торец поблизу Слав’янська було досліджено курган, де віявлено 
4 поховання сарматської доби [1]. На початку XX ст. регіону краю приді
лялась особлива увага, що було пов’язано з підготовкою ХП і ХШ Архео
логічних з’їздів. За дорученням Імператорського Московського археологі
чного товариств В.О.Городцов провів археологічні розкопки в Ізюмському 
та Бахмутському повітах. Його дослідження пам’яток давнини перетвори
ло край в своєрідний еталон археологічних культур різних епох.. Під час 
роботи експедиції в 1901 и 1903 рр. було розкопано 187 курганів [2].

На підставі добутого матеріалу та докладних спостережень за страти
графічними ознаками він виділив 5 етапів в створенні курганів. Хроноло
гію четвертої епохи він обмежив П ст. до н.е -  П ст. н.е. і назвав її сармат
ською. До цього часу віднесені поховання з курганів біля сел Переїздна, 
Радіонівка, Щегловка, Ступка, Каменка, Селимівка, Черевківка.

З початку 20-х років дослідження давнини в країні ґрунтується на за
конодавчих актах про збереження та охорону культурного надбання. В 
1919 р. було створено Всеукраїнський комітет охорони пам’яток мистецт
ва, давнини та природи. Особлива увага приділялась заохоченню до ви
вчення старожитностей краєзнавців та співробітників музеїв, які діяли в 
різних населених пунктах.
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На Донеччині в 20-ті роки краєзнавчі музеї було відкрито в Артемів- 
ську, Маріуполі, Слов’янську, Сталіно. Це час роботи М.В.Сибільова, 
П.М.Піневича, М.В.Євсеєва. Внаслідок праці ентузіастів-краєзнавців 
з’явилося відкриття нових археологічних об’єктів, серед яких були й сар
матські поховання.

З сер. 60-х років археологічні дослідження проводяться більш інтен
сивно. їх здійснювали дослідники Донецького державного університету', 
Донецького краєзнавчого музею і обласної організації Українського това
риства охорони пам’яток історії і культури. Серед численних поховальних 
комплексів були відкриті пам’ятки сарматів біля сс. Квашино, Новоамвро- 
сіївка, Новолуганське [3].

Значного розмаху археологічні дослідження набули в 70-80 роках. В 
70-е роки на території тільки Донецкої області працювали сімь археологіч
них експедицій (ДонДУ, краєзнавчого музею, Інститути археології АН 
УРСР, зокрема Донецька, Сіверсько-Донецька, Приазовська ) Пам’ятки са
рматської доби відкрито поблизу с. Никифорово Шахтарського району [4], 
поховання П-І ст до н.е. біля с.Василіївка Старобешевського району [5], 
с.Приморське Новоазовського району [6], Креміньовка [7].

Цікаві знахідки зроблені під час роботи новобудівної експедиції До
нецького держуніверситету в 80-ті роки. Це курган з ритуальним майдан
чиком у пос. Острий Марийського району П-І ст. до н.е., поховання багатої 
жінки 2 пол. І -  П ст. н.е. біля с. Чугуно-Крепінка Шахтарський р-ну, у. 
Шевченко Володарського p-на, Жигенко Амвросіївського району [8].

Дослідження курганів кочовиків проводилися в ці роки Єнакієвською 
археологічною експедицією «Еврика» під керівництвом В.Ф.Клименка. 6 
сарматських поховань було розкопано в Волновахському районі [9].

На жаль, в 90-ті р. дослідження курганів в Донецькій області за різних 
причин значно обмежені. Тому кількість пам’яток сарматського часу не збі
льшується. Одним з останніх досліджених пам’ятників сарматської належно
сті можна вважати курган біля с. Дібровка Шахтарського району [10].

На сьогоднішній день відомо 40 пунктів, де знайдено 70 комплексів та 
окремих речей сарматського часу. Вони презентовані головним чином по
ховальними та ритуальними спорудами, а також випадковими знахідками. 
Значна частина пам’яток датується ранньосарматським і середньосармат- 
ським часом. Більш ніж за столітню історію дослідження Донецького краю 
знайдені лише поодинокі комплекси Ш-IV ст. н.е. Це головним чином ви
падкові знахідки й окремі поховання (8 пунктів). З них датуються такі ка
тегорії, як монети, світильники, фібули (кін. П -  Ш, IV -VI ст. н.е.).

Наукове дослідження розкопаних пам’яток ще не в повній мірі прове
дено. Знання про них лишається на рівні 70-х р., коли готувалися перші си
стематичні зведення і упорядкування пам’яток Північного Причорномор’я. 
В певній мірі стимулювали вивчення сарматських пам’яток підготовка та 
укладення відомого, але в наш час дуже рідкого видання «Історія міст і сіл
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Української РСР» [11]. Окремий том, присвячений Донецькій області, 
вміщав також звістки про археологічні знахідки в деяких районах та міс
тах. Наведені дані стосувалися головним чином пошуків дорадянських ча
сів і були запозичені з матеріалів ХП і ХШ Археологічних з’їздів. До нау
кового обіг>’ введено не всі відкриті сарматські комплекси, майже про тре
тину з них є архівні описи або лише згадки в літературі про відкриття. Збе
рігаються вони в фондах музеїв, учбових та наукових установах або зі
браннях приватних осіб. Умови збереження далекі від ідеальних, частина 
інформації втрачається за об’єктивних обставин. Це стосується й таких 
значних пам’ятників, як Чугуно-Крепинка, Житенки, Приморське, Острий.

Більш докладно вивчено могильник біля с.Шевченково, де сарматські 
поховання були зосереджені в єдиній курганній групі і знаходились на не
великій відстані один від одного. Вони характеризувалися спільним похо
вальним обрядом, близьким за типами інвентарем и датувалися 2 пол. П -  
початком Ш ст. н. е Серед них виділялися нерядові поховання воїнів та 
представників жрецького прошарку. Інтерес викликають поховання, роз
ташовані за межами насипу, та кургани з майданчиками з битими амфора
ми та кострищами в них але без поховальних комплексів [12].

Найбільш актуальними проблемами у вивченні сарматської спільноти 
залишаються час і характер просування сарматів на захід від Дону, в степи 
сучасної України. Північне Приазов’є було першим регіоном, де з’явилися 
інші іраномовні кочовики. Археологічні комплекси Донецької області да
ють уявлення про час їх появи на правобережжі Дону. Взагалі кількість 
пам’яток рубежу та початку 1 тис. н.е. порівняльно невелика, тому склада
ється враження про слабке заселення цієї території в той час. Це звичайно, 
відображає дійсну історичну ситуацію в регіоні. Але треба зауважити, що в 
місцевих музеях та приватних колекціях зберігаються речі, що хронологіч
но відносяться до сарматського часу, але невідомі дослідникам. Особливо 
це стосується монет, уламків амфор.

Колективом співробітників Донецького краєзнавчого музею була 
зроблена, на наш погляд, вдала спроба довести до чигача-науковця та ша
нувальника старовини матеріали деяких колекцій з музеїв Донецької обла
сті [13]. В Каталозі опрелюднені маловідомі й майже недосяжні випадкові 
знахідки, в тому числі й ті, що датуються сарматським часом. Вони поши
рюють уявлення про час та характер перебування сарматів у Приазов’ї та 
міжетнічні стосунки.

Взагалі П ст. до н.е. -  П ст. н.е. датуються пам’ятки, що не мають пев
них етнічних ознак. До них належать монети, фрагмент амфор, фібули, 
теракоти. Дослідження їх в контексті матеріальної культури сарматів та їх 
релігійних уявлень тільки планується .

Серйозні зрушення в сарматознавсті сталися протягом останніх двох 
десятиліть.

Хронологічна схема сарматської культури Б.М.Гракова і
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К.Ф.Смирнова зазнала значних змін. Скрипкін запропонував нові межі для 
етапів розвитку' старожигностей сарматів [14]. Ранньосарматський період 
за сучаними дослідженнями датують Ш-1 ст. до н.е. Деякі пам’ятки При
азов’я були передатовані з урахування нових розробок в хронології зброї 
та посуду [15].

Аналіз археологічних пам’яток ранніх сарматів регіону доводить, що 
час проникнення їх на цю територію можна віднести лише П ст. до н.е.
0 .  В.Симоненко показує безпідставність спроб датувати ранніх сарматів в 
межиріччі Дону та Дніпра раніше Д ст. до н.е. [16]. Сучасна періодизація, 
впроваджена Симоненком для сарматів Північного Причорномор’я, має 
такий вигляд: ранньосарматська культура -  П-І ст. до н.е.; середньосармат- 
ська -  І -  сер. П ст. н.е.; пізньосарматська -  2 пол. П - 1 пол. IV ст. н.е.

Одночасно з уточненням хронології сарматських пам’яток йде розро
бка проблем, пов’язаних з етнічною інтерпретацією старожигностей сар
матів. Вже досягнено деякі успіхи та виділені специфічні ознаки етнополі- 
тичних об’єднань сіраків (О.М.Ждановський, І.І.Марченко), сарматів лісо
степу (О.П.Медведев), роксоланів (О.В.Симоненко), північнокавказських 
аланів (А.С.Скрипкін, Б.А.Раєв). В зв’язку з цим особливого інтересу на
бувають пам’ятки Північного Приазов’я. Треба згадати низку пам’ятників, 
які не мають певних сарматських ознак. Але речі поховального інвентарю, 
що збереглися, існували в IV-Ш ст. до н.е.

Це трупоспалення, що відкрите в зруйнованому кургані на р. Міус бі
ля с. Никифорове, датується кінцем V-IV ст. [17], поховання у с.Білоярівка 
Амвросієвського р-ну [18], кургани біля с.Кременівка Володарського р-ну 
119]. Вони свідчать про заселення Приазов’я в пізньоскіфський або ранньо- 
сарматський час. Матеріали культового комплекс у с. Кременівка демон
струють тривалість його дії протягом TV-І ст. до н.е.

Сучасне дослідження ґрунтується на комплексному вивченні джере
льної бази, яка складається з археологічних матеріалів; звісток давніх ав
торів, результатів міждисциплінарних досліджень. Тому є потреба в систе
матизації джерел, додатковому перегляді традиційних оцінок про їх істо
ричне місце.

Вказані зміни можуть внести суттєві зміни в погляди на сарматську 
історію та історію їх взаємовідносин з іншими народами.
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