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ДОНБАС В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У статті на основі новітньої української історіографії та архівних мате-
ріалів висвітлюються основні віхи історії Донбасу в ХХ ст., від-
творено його образ в історичній пам’яті. 
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ідомо, що історична пам’ять становить набір історичних повідомлень, міфів, 
суб’єктивно відображених рефлексій про події минулого, які передаються з 
покоління до покоління. Особливої ваги у даному випадку набирає негативний 

досвід, пригнічення, несправедливість стосовно широких верств населення. Історична 
пам’ять виявляється у звичках, побуті, культурі, ставленні до інших народів, політичних 
вподобаннях. Фактично до історичної пам’яті народу потрапляють найбільш резонансні 
моменти історії чи події, які стали усвідомлюватися такими завдяки планомірній політиці 
пам’яті або масштабами події. Вона залишається потужним чинником легітимації 
політичних амбіцій спільнот на власну державність, цілісність, неподільність і суверенність 
у межах кордонів державних утворень. Найбільше зусиль владних органів, як правило, 
зосереджується на коригуванні колективної та групової рівнів історичної пам’яті. 
Можливість впливу на історичну пам’ять на індивідуальному рівні залежить від рівня 
етатизації суспільства. 

Іноді своєрідні “пласти” історичної пам’яті, увага до яких прикута впродовж певного 
часу, визначаються владними структурами з метою реалізації конкретних політичних 
інтересів. Історичний міф, який у модерну добу набуває статусу національного, легітимізує в 
очах спільноти її історичне право на визнання окремішності та винятковості власної 
ідентичності. Міфологізація власного історичного минулого має надзвичайну вагу для 
імперій або ж задоволення імперських амбіцій.  

Донбас є російсько-українським прикордонням, структура населення якого 
формувалася у процесі економічного освоєння краю. На рубежі ХХ ст. Донбас в основному 
асоціювався із шахтарською працею, стосунки між представниками якої формувалися 
завдяки специфіці роботи та умов проживання, визначаючи утворення своєрідного 
“робітничого братства”, представники якого протиставлялися керівним працівникам. Не 
виключаючи конфліктів на ґрунті міжнаціональних протиріч такий підхід робив важку 
фізичну працю шахтарів маркером, який визначав належність до “своїх”.  

Об’єднуючим фактором для багатьох представників населення Донбасу стало 
усвідомлення можливості завдяки власним зусиллям покращити матеріальне становище. 
Тому економічна діяльність стала вагомим фактором формування регіональної ідентичності. 
Однак цей процес не забезпечив успіху на шляху проголошення окремого державного 
утворення на території Донбасу, єдність якого була б забезпечена уявною чи реальною 
спільністю економічних інтересів населення. Свідченням цього може бути існування 
Донецько-Криворізької республіки (ДКР). Власне звернення до історії ДКР часто 
відбувалося під впливом культивації реґіоналізму. Як зазначав у 2000 р. В. Даренський сам 
факт існування Донецько-Криворізької республіки може колись набути символічного 
значення і стати дуже суттєвим ідеологічним чинником політичного життя [1, c. 238]. 
Прихильники думки про утворення республіки як результат піднесення національної 
свідомості російського населення краю поспішно стверджували про відсутність 
економічного та культурного зв’язку між Донбасом та Українською Народною Республікою 

В 
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[2]. Натомість наголошувалося на важливості піднесення економічної діяльності 
“незалежного” Донбасу.  

Наступні події довели безперспективність утворення Донецько-Криворізької 
республіки як у першу чергу економічного наднаціонального об’єднання, що утворилося, як 
стверджували його організатори, в умовах “відмирання” національних відмінностей. 
Утворення незалежної від України Донецько-Криворізької республіки було теоретичною та 
практичною помилкою, породженою не тільки нерозумінням шляхів національно-
державного будівництва, але й амбіційністю організаторів республіки [3]. Ліквідація 
республіки іноді поспішно пояснюється як результат підкилимової боротьби між 
українськими та російськими більшовиками із протиставленням цих сил колишній “єдиній і 
неподільній Росії” [4; 5]. У деяких випадках захищається думка про протиставлення 
Донецько-Криворізької республіки УНР не тільки як робітничої держави буржуазній, а й на 
підставі того, що ДКР базувалася не на національній, а на економічній основі [6]. 

Створення Донецько-Криворізької республіки відбулося вольовим рішенням окремих 
представників різних політичних сил, об’єднаних особистою жадобою влади, і не було 
підтверджене всенародним вільним волевиявленням населення цих територій. Надуманої 
“донецької ідентичності” виявилося замало для відокремлення від України території, де 
більшість населення складали етнічні українці. Тут можна згадати судження Є. М. Томпсон, 
що неспроможність імперій легітимізувати в очах поневолених народів свої 
експансіоністські прагнення “зумовлена відсутністю спільної пам’яті в країнах, створених 
внаслідок підкорення вже існуючих націй” [7, c. 30]. 

Можна відзначити, що на початку ХХ ст. саме економічна діяльність на Донбасі стала 
стійким маркером у справі формування історичної пам’яті. Історична пам’ять про цей край 
поступово стала коригуватися до вподобань правителів СРСР та реалій політичної боротьби. 
Наступні кроки на шляху зміни уявлень про Донбас було зроблено у 30–50-х роках ХХ ст. 
Внаслідок розширення меж промислової вугленосності, спорудження нових промислових 
підприємств Донбас постав як надпотужний центр економічного розвитку всесоюзного 
масштабу.  

За Донбасом зберігся ореол вільнодумства та території, проживання в межах якої може 
врятувати від різного роду переслідувань та допоможе “почати життя з початку”. Навіть у 
розпалі репресивної політики радянського керівництва у другій половині 1930-х років 
Донбас забезпечував притулок людям, позбавленим громадянських прав, вигнанцям, 
утікачам, злочинцям. Туди переселяли “політично неблагонадійних” осіб. Так, у 1935 р. з 
прикордонних районів України (мається на увазі так звана лінія “старого державного 
кордону”) було відправлено: з Київської області – 56 ешелонів (5478 господарств – 26168 
чоловік), з Вінницької області – 32 ешелони (2864 господарства – 12828 чоловік). За даними 
НКВС по національному складу було депортовано: українців – 3434 господарства, поляків – 
2866 господарств, німців – 1903, інших – 126. У складі переселених господарств було 
куркульських – 1155, одноосібних – 3725, колгоспників – 3396, інших – 52. З відправлених 
88-ми ешелонів на 13 березня 1935 р. в Донецькій області розвантажився 31 ешелон (3044 
господарства, 14083 чол. Замість виселених “політично неблагонадійних” селян на їх місце в 
примусовому порядку були направлені родини з Київської та Чернігівської областей [8, 
арк. 1–8]. Вороже ставлення до переселенців з боку місцевого населення і було причиною 
розгляду питання на Політбюро ЦК КП(б)У. 

Частина переселенців були такими необхідними для забезпечення функціонування 
промисловості Донбасу, що коли політично неблагонадійних осіб виселяли з міст і сіл 
Донбасу та всієї країни, їм дозволяли працювати на донбаських шахтах. Через це в очах 
Москви Донбас був політично підозрілим, а тому залишився одним з регіонів, які найбільше 
постраждали від сталінського кривавого терору [9, c. 19].  

Результатом стала відповідна реакція населення Донбасу на початок війни з 
Німеччиною, яка чітко виявилася у ході проведення мобілізаційних заходів у 1941 р. На 16 
жовтня 1941 р. у Ворошиловграді на призовних пунктах було відзначено вкрай незадовільну 
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явку військовозобов’язаних: на Артемівський пункт з’явилось лише 10 %, а на Климівський 
– 18 % [10, aрк. 141]. За станом на 23 жовтня 1941 року по Харківському військовому округу, 
до складу якого входив Донбас, зі всієї кількості призваних прибули на станції зосередження 
лише 65 % (43740 чол.), або 43 % від загальної кількості військовозобов’язаних, які 
підлягали призову [10, арк. 143]. Зі всієї кількості людей, що з’явилися для відправки у 
військові частини, було відправлено лише 58 % [10, арк. 142]. В кінці жовтня 1941 року 
спостерігалися випадки масового дезертирства по Харківському військовому округу на 
шляху просування колон мобілізованих: дезертирували по Чугуївському райвійськкомату – 
30 %, по Сталінському – 35 %, по Ізюмському – 45 %, по Дергачовському – 50 % 
мобілізованих [10, арк. 143].  

У кінці 1941 – на початку 1942 рр. в Україні органами НКВС була викрита низка 
злочинів, скоєних у прифронтовій смузі. Тут почали утворюватися цілі групи, які готувалися 
допомагати ворогові. Ці групи складалися з осіб, які ухилялися від військової служби, не 
вірячи у перемогу Червоної Армії, та інтелігентів, чиї родичі були у минулому репресовані. 
Такі групи ставили своїм завданням організовано відмовлятись від допомоги радянській 
владі, а після приходу окупантів служити їм. Щоб добре зарекомендувати себе перед 
фашистами, вони саботували заходи комуністичної партії по знищенню шахт та підприємств, 
боролися з партизанами та всіма органами, що виловлювали дезертирів. Подібні групи були 
викриті у Лисичанському, Кагановицькому, Сергіївському та Ворошиловському районах 
Ворошиловградської області [11, арк. 118]. Це була відповідь на репресивну політику 
радянської влади перед війною. 

Перемоги вермахту викликали, за визнанням Д.С.Коротченка, зневіру більшості 
населення України у продовженні боротьби [12, арк. 28–29]. Згідно з даними НКВС протягом 
перших місяців окупації багато жителів Донбасу вважали, що з німцями також можна буде 
співіснувати і їхній “новий порядок” не може бути гірший, ніж той режим, який існував за 
часів панування більшовиків [13, арк. 47]. Додатковим свідченням цього також може бути 
той факт, що, наприклад, на території Сталінської області залишилося 9950 комуністів, з них 
4773 чол. були зареєстровані окупантами [14, арк. 233–234]. 

У донесенні 213-ї охоронної німецької дивізії у липні 1941 року говорилося, що при 
вступі німецьких військ на територію “староруської області” (так у німецьких документах 
позначалися східноукраїнські області) сільське населення не було вороже настроєно щодо 
них і виявляло готовність до співробітництва. Частина українців чекала, що німці принесуть 
поліпшення в соціальному житті. Політикою ці люди практично не цікавилися, а ідея 
самостійної України ще не знайшла відповідного грунту [15, арк. 204]. У іншому німецькому 
документі, автором якого був розвідник Ганс Кох, відзначалася повна русифікація 
східноукраїнських міст, відсутність використання жителями українського національного 
одягу [16, арк. 62–65]. 

Відповідно до повідомлень розвідників ЦК КП/б/У не виправдалися сподівання частини 
жителів Донбасу на відновлення німцями приватної власності та наділення селян землею. На 
території Донбасу німецькі аграрні реформи зустрічалися з величезною недовірою. 
Головним аргументом у даному випадку було таке: “Комуністи нам стільки обіцяли, а так 
часто нас обманювали, і німці також – тільки обіцяють” [17, арк. 2]. Робітники мали 
можливість переконатися, що відродження української промисловості проводилося німцями, 
головним чином, для забезпечення потреб вермахту, а прагнення місцевих жителів 
враховувалися мало. Тому міста України через деякий час вже стояли перед загрозою голоду. 
Навіть самі окупанти зазначали, що постачання міст продуктами харчування було 
забезпечено вкрай погано. Пограбування місцевого населення ставало звичним явищем.  

Дії окупаційної влади сприяли поступовій зміні політичних настроїв населення 
Донбасу. Згідно з повідомленнями працівників НКВС про настрої населення поступово 
збільшувалася кількість осіб, що чекали повернення Червоної Армії для продовження 
боротьби проти німців [18, арк. 144]. Антирадянські настрої частини населення Донбасу, 
сформовані під впливом передвоєнних репресій, поступово почали змінюватися на 
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прорадянські, обумовлені усвідомленням ворожості окупаційної влади. Попри певні успіхи 
представники ОУН не змогли забезпечити підпорядкування Донбасу своєму впливу. Таким 
чином, нехтування прагненнями українців, політика геноциду призвели до поширення, з 
одного боку, партизанської боротьби у ворожому тилу, а з іншого – до зростання пасивного 
опору по відношенню до “нового порядку” з боку населення України. Причому особливо 
негативно сприймались експропріації майна селян та мешканців міст, репресії мирного 
населення, насильницьке вивезення людей з України на примусові роботи до Німеччини. 
Тому під час визволення України більшість населення Донбасу брала участь у бойових діях у 
складі Червоної Армії. Саме війна сприяла посиленню формування радянської ідентичності 
на Донбасі. 

Можна стверджувати, що на Донбасі формування радянської ідентичності у повоєнний 
період поглиблювалося під впливом пропагандистської кампанії, спрямованої на 
дискредитацію вояків УПА. УПА, борючись після 1944 р. з радянським режимом, 
автоматично воювала зі східними українцями, які становили значну частку цієї системи. 
Отже, не тільки західні українці можуть нарікати на злочини радянської системи в повоєнній 
Західній Україні, але й східні українці через родинну історію “відчули” тієї кривди, яку їм 
завдав український визвольний рух.  

Одним із засобів боротьби з УПА стали масові депортації західноукраїнського 
населення, частина якого розміщувалася на Донбасі. На 1 січня 1950 р. до 
Ворошиловградської області прибуло 109 сімей у кількості 384 особи; до Сталінської 633 
сім’ї у кількості 2700 осіб [19, арк. 12]. На переселенців впливала якість підготовки до 
прийняття їх областями, куди відбувалося переселення. Частина з селян, житлові умови яких 
були незадовільними, прагнула до повернення на місця постійного проживання, чому 
перешкоджали радянські органи. Мали місце факти обмеження місцевими керівниками 
спроб селян самостійно облаштувати місця проживання, коли у них відбиралися будівельні 
матеріали. Крім того, велика кількість сімей розміщувалася тимчасово у приміщеннях, що 
належали місцевим працівникам, що породжувало конфлікти. Нецільове використання 
коштів, виділених на облаштування переселенців призводило до конфліктів з місцевими 
органами влади. Частина переселенців відмовлялася у таких умовах працювати на 
відведених для переселення місцях, віддаючи перевагу від’їзду до міст у пошуках роботи. 
Часто такими містами ставали шахтарські поселення.  

Свого часу засекречені матеріали ЦК КП/б/У свідчать, що негативні оцінки діяльності 
українських національних сил призводили до поширення негативізму у оцінках жителями 
Донбасу всього західноукраїнського населення, яке в уяві робітників стало все більше 
протиставлятися жителям східноукраїнських територій. Відображенням цього стали сутички 
(іноді навіть збройні) між молодими шахтарями та робітниками та переселенцями, які 
прибували з території Західної України [20, арк. 138–142]. Причому мотивація нападів на 
західноукраїнських переселенців свідчила не тільки про негативні оцінки дій їхніх 
співвітчизників, що продовжували боротьбу, а й про підтримку росіян та східних українців, 
що змушені були воювати після закінчення війни. Ці настрої були настільки 
розповсюдженими, що радянським органам впродовж 1960–1970-х років довелося вживати 
багато заходів для формування позитивного образу західноукраїнського населення у 
середовищі східноукраїнських робітників. 

Формуванню радянської ідентичності на Донбасі сприяли міграції робочої сили, що 
здійснювалися за рахунок організованих наборів. Система оргнабору регламентувалась 
постановами РМ СРСР “Про впорядкування проведення організованих наборів” [21, 
арк. 674–677] від 28 листопада 1951 року та “Про порядок проведення організованого набору 
робітників” від 6 травня 1953 року [22, c. 14–17]. На республіканському рівні коло даних 
проблем перебувало у віданні Головного управління організованого набору робітників при 
РМ УРСР, на обласному – відділ організованого набору робітників і переселення обласного 
виконкому, на районному – районна або міська комісія з організованого набору робітників. 
Проблема організованого переміщення трудових ресурсів також перебувала у віданні 
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Головного управління переселення при РМ УРСР (з 1956 р. – об’єднане з Головним 
управлінням організованого набору робітників) та Українського республіканського 
управління трудових резервів [23, арк. 34].  

Важливим і водночас постійним джерелом термінового поповнення робочими руками 
підприємств Української РСР були особи, котрі демобілізувались з лав Збройних Сил СРСР. 
Пріоритетним регіоном України по направленню робітничих кадрів був Донбас [24, арк. 57–
59]. Додатковим джерелом поповнення трудових ресурсів промислових підприємств стали 
випускники шкіл системи фабрично-заводського навчання (ФЗН). Навчальні заклади 
системи ФЗН готували робітників із певною кваліфікацією, що створювало умови для 
надходження у промисловість кадрів, які за умови використання їх праці по отриманій 
спеціальності не потребували навчання. 

Згідно інформаційних зведень Українського республіканського управління трудових 
резервів впродовж 1951–1955 рр. у на Донбас було направлено на роботу 465 931 особу за 
щорічними планами та додатково 475 966 осіб [25, арк. 6]. Зокрема, впродовж 1955 р. – 
132 578 осіб, з них по системі фабрично-заводського навчання та гірничих шкіл – 
46 761 осіб, ремісничих та залізничних – 28 026 осіб, технічних – 6821 особа [26, арк. 15]. 
Враховуючи галузеву та регіональну спрямованість організованих наборів, трудові ресурси в 
майбутньому мали скласти основу для створення високо урбанізованого Донбасу. Так, у 
1958 р. розмір оргнабору склав 135 тис. осіб по УРСР, з них на роботу на підприємства 
Сталінської області направили 55 тис. осіб [27, арк. 14].  

Складні умови праці сприяли уявленню про працю шахтаря, як про сезонну, потрібну 
для отримання певної суми грошей для подальшої роботи у сільській місцевості. Але подібні 
погляди були розповсюджені в основному серед працівників старшого покоління. Молоді 
шахтарі та працівники місцевих заводів в умовах високого рівня смертності серед 
працівників у багатьох випадках віддавали перевагу у середині 1950-х років пияцтву та 
систематичному порушенню дисципліни, хуліганству, які розглядалися у якості засобів для 
знаття напруги, отриманої під час виконання службових обов’язків. Ці процеси сприяли 
маргіналізації трудящих верств суспільства цього регіону. У той же час робітничий клас 
Донбасу розглядався владними структурами як один із зразків трудової діяльності 
робітників, своєрідний засіб гартування комуністів.  

Багатьох працівників влаштовувало положення “гвинтика” у наскрізь одержавленій 
системі, оскільки вона створила “соціальний ліфт” – піднімала людей із соціального дна, 
забезпечувала певні житлові умови, відкривала можливості для безплатного навчання і 
лікування. За допомогою ідеологічного тиску насаджувалися установки на соціальне 
утриманство, обмеженість потреб, примітивність мотивацій. У східних промислових 
регіонах особливо відчувалася глибока дихотомічність української ментальності – тут легко 
уживалися між собою і прагнення успіху й визнання, яке часто вимагало від людини 
граничного напруження сил та здібностей, і ставка на державний патерналізм [28, арк. 165]. 

Поступово зростаюча привабливість міського способу життя та спрямованість 
проведення оргнаборів сприяла переселенню на Донбас переважно молодих людей, чиї 
погляди були сформовані в період існування Радянської держави. У 1960-х рр. оргнабори не 
відігравали такої значної ролі у забезпеченні індустріальних галузей продуктивними силами, 
як у попереднє десятиліття, отже домінуючу роль почали відігравати добровільні міграції 
контингентів сільського населення у міста. Але контингент зовнішніх мігрантів складали 
переважно росіяни, створюючи при цьому передумови для формування двонаціонального 
суспільства в УРСР відповідно до офіційного бачення вирішення національного питання в 
державі. 

Можна відзначити, що протягом 1940-х – першої половини 1980-х років позірна 
інтернаціоналізація суспільства прикривала собою проведення політики планомірної 
русифікації, яка поступово змінювала уявлення про Донбас, як про “російськомовний 
регіон”. Українське суспільство з багатонаціонального перетворювалося на переважно 
двонаціональне, в якому українська більшість існувала поруч із постійно зростаючою 
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російською меншістю [29, с. 421]. Підтримання радянським урядом урбанізації шляхом 
припливу великої кількості російських робітників було одним із засобів тиску на українські 
національні цінності, мову та культуру [30, c. 27–42]. 

В.Масненко справедливо зазначав, що механізм формування історичної свідомості має 
яскраво виражений соціальний характер. Спонукальним чинником тут виступають 
національні інтереси, які зазвичай слугують виразом інтересів соціальних. Актуалізована 
історична пам’ять і є основою для історичної свідомості тієї чи іншої спільноти [31, c. 54]. 
Завдяки мультикультурності поселенців, активному втручанню держави компоненти 
культурної пам’яті в радянських період заповнювалися не національними складовими, а 
державницькими російсько-радянськими ідеологемами. Пануючою стала штучно створена 
історична пам’ять, що мала міфо-імперську основу [32, c. 122]. 

Завдяки зусиллям радянського керівництва етнонаціональний склад населення Донбасу 
змінювався у бік зростання чисельності російського населення, але його політичні настрої 
навіть за умови поширення радянської ідентичності після завершення Другої світової війни 
не могли бути охарактеризовані виключно проросійською орієнтацією, що підтвердилося у 
другій половині 1980-х років. Абсолютна більшість жителів Донбасу підтримала ідею 
проголошення Української державності [33, c. 120–128].  

На рубежі ХХ–ХХІ ст. Донбас почав сприйматися у першу чергу як центр бізнесу, що є 
гарантом стабільних прибутків [34]. Цьому сприяло збільшення капіталовкладень у 
промисловість Донбасу, активність місцевих промисловців та підприємців, зосередження на 
Донбасі потужних наукових та науково-дослідних установ. Економічні чинники у 
згуртуванні жителів краю збереглися і проявилися, наприклад, у створенні в 2011 р. союзу 
міст “Північний Донбас”, головним завданням якого є вирішення економічних проблем та 
захист навколишнього середовища від руйнівного впливу. 

У сучасний період Донбас часто асоціюється із носіями радянської ідентичності. Мова 
йде про єдність людей у позитивному сприйнятті колективізму, патерналізму, 
співгромадянства із ставленням до етнічності як до приватної справи особи та переважно 
негативного сприйняття перспективи інтеграції України до системи “західних цінностей” із 
можливістю приєднання до військово-політичного союзу НАТО. Соціологічні дослідження 
2001–2003 рр., проведені працівниками Донецького інформаційно-аналітичного центру 
(керівник Є.Е.Копатько), свідчать, що стабільно більше 70 % жителів Донецького регіону 
відчувають гордість від того, що мешкають в Донбасі, а понад 50 % мешканців Донецька не 
поїхали б з рідного місця, навіть якщо могли б обирати як альтернативу інші міста України, 
Росії або Європи [35, c. 47]. 

За результатами соцопитувань, проведених центром “Социс” восени 2010 року, 
населення негативно сприймає можливість федералізації України або передачі Російській 
Федерації земель, оголошених частиною її представників “споконвічно російськими”: у 
першу чергу Криму та Донбасу. Причому “проросійські настрої” збереглися в основному у 
значної частини представників старшого покоління [36]. Соціологічні дослідження свідчать 
про більше тяжіння молоді до проукраїнської орієнтації. Але все ж значно більше хвилюють 
населення Донбасу економічні проблеми України та перспективи їх успішного вирішення 
[37]. Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років стала помітною тенденція до позитивної 
оцінки роботи на приватних підприємців, поєднана із отриманням більш високих прибутків 
[38].  

Загалом можна виділити кілька змін уявлень широких верств населення про Донбас, які 
визначають так звані “місця історичної пам’яті”. Наприкінці ХІХ – на початку ХІХ ст. 
Донбас почав асоціюватися передусім із шахтарським краєм. Протистояння різних 
соціальних та етнічних об’єднань в процесі експлуатації природних ресурсів цих земель в 
умовах досить високого рівня міграцій сприяло формуванню на рубежі ХХ ст. своєрідного 
“робітничого братства”, представники якого сприймали як “своїх” у першу чергу гірників. 
Економічні перетворення 30–50-х років ХХ ст., що здійснювалися в умовах радянської влади 
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сприяли перетворенню Донбасу на потужний центр видобутку вугілля та металургії 
всесоюзного масштабу.  

Поруч із цим можна відзначити прискорення формування радянської ідентичності, 
чому сприяла участь переважної більшості жителів краю у радянсько-німецькій війні на боці 
Червоної Армії, та вплив негативного образу західноукраїнського населення, який 
забезпечувався завдяки офіційному засудженню радянськими органами діяльності УПА. На 
початку ХХІ ст. Донбас перетворився на потужний бізнес-центр, економічні успіхи якого 
пов’язані не тільки із успішністю праці шахтарів, а забезпечені функціонуванням 
багатогалузевої промисловості. 
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ДОНБАСС В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ХХ ВЕКА 
В статье на основе новейшей украинской историографии и архивных материалов ос-

вещаются основные вехи истории Донбасса в ХХ в., воссоздан его образ в 
исторической памяти. 

Ключевые слова: Донбасс, историческая память, ХХ век, экономическая деятельность, 
шахтерский край. 
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DONBAS IN THE HISTORICAL MEMORY OF THE 20TH CENTURY 
In the article on the basis of the modern Ukrainian historiography and archival material covers 

the main milestones of the Donbas in the twentieth century. Reproduced its im-
age in the historical memory. 
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