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ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Донецький обласний краєзнавчий музей до початку російсько-української війни був одним з провідних науково-дослідних, культурно-освітніх, експозиційних та видавничих центрів не тільки Донеччини, але й усієї України. Тому після початку його роботи на підконтрольній українській владі території
Донецької області було вирішено відновити проведення науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам історії України, мікроісторії, регіоналістики та музеології.
У роботі Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулась 7-8 листопада 2019 року за підтримки Донецької обласної державної адміністрації, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,
Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, брала участь 51 особа. Зокрема, науковці з Інституту археології та Інституту історії України Національної академії наук України,
доктори та кандидати наук з Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Горлівського інституту іноземних мов, Донбаського
державного педагогічного університету, Донбаської національної академії будівництва і архітектури,
викладачі Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету, Машинобудівного коледжу
Донбаської державної машинобудівної академії, співробітники Донецького обласного краєзнавчого музею, Дніпропетровського історичного музею імені Д. І. Яворницького, Музею археології Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна, Слов’янського краєзнавчого музею, Музею історії міста Краматорської міської ради, Музею історії приватного
акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», Регіонального ландшафтного
парку «Краматорський», аспіранти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Херсонського технічного університету, студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, краєзнавці. У конференції брали участь і представники зарубіжної наукової спільноти, зокрема
приєднались колеги з Польщі – доктори та кандидати наук Люблінського католицького університету
й Університету Казимира Великого в Бидгощі, що дає надію на те, що конференція згодом стане міжнародною.
У рамках Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції відбулось засідання круглого
столу «Охорона культурної спадщини: стан, проблеми, виклики» та працювали три секції: «Соціально-економічні, суспільно-політичні та культурно-релігійні проблеми історії України та Донбасу. Видатні
постаті України та Донбасу», «Археологічні, культурологічні, етнографічні, еколого-географічні аспекти
краєзнавчих досліджень», «Проблеми та перспективи музеїв і музеєзнавства; роль музеїв та наукових
установ у розвитку історичного краєзнавства». Сама ж конференція була присвячена пам’яті непересічної особистості – Анатолія Васильовича Шамрая (1954–2018 рр.). Практично весь вільний час
Анатолій Васильович присвячував краєзнавчим розвідкам. Зокрема, він був головним організатором
археологічних досліджень на місці колишньої Торської фортеці, а матеріал, зібраний ним за десятиліття, став основою археологічної секції не тільки Слов’янського краєзнавчого музею, науковим співробітником якого він був упродовж 32 років, але й інших історико-культурних установ Донецької області. Не
менш цінні для історії Слов’янщини й України загалом є праці Анатолія Васильовича, частина з яких
публікувались у спеціалізованих виданнях.
Організатори конференції, продовжуючи традиції, підготували два збірника, в яких опубліковані
доповіді дослідників мікроісторії, репресивної політики компартійно-радянського режиму, археологічної
та персоналістичної спадщини, а також музеєзнавчі розвідки. Пропонуємо до вашої уваги один з них.
Сподіваємось, що опубліковані у цьому збірнику матеріали зацікавлять науковців, освітян, музейних працівників, студентів, аспірантів й усіх, хто небайдужий до нашого минулого й сьогодення.
Ольга Довбня, кандидат історичних наук,
доцент, завідувач сектору науково-освітньої та методичної роботи
Донецького обласного краєзнавчого музею
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ТА КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНІ
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Павло Токаленко

«НЕ БЫЛО, НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ». БОРОТЬБА
ЗА ПРАВО ВІЛЬНО ВЖИВАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА
СТОЛИПІНСЬКОЇ РЕАКЦІЇ (1905–1911 РР.)
Розкривається сутність русифікаторської політики царського уряду на початку ХХ ст. Основна увага приділяється специфіці українського національно-культурного відродження у роки Першої російської революції. Автор акцентує, що саме у цей період активно йшло формування національної свідомості українського народу. Наголошується, що, не зважаючи на реакційну політику
П. Столипіна, боротьба за культурні права українців продовжувалась. Окрім цього, у статті наводяться факти впливу українського відродження початку ХХ ст. на діяльність політичних та культурно-просвітницьких організацій на Півдні України.
Ключові слова: революція, Південь України, русифікація, Валуєвський циркуляр, Емський указ,
шовінізм, столипінська реакція, українофоби, українофіли, чорносотенці.
Наступила чорна хмара
Настала ще й синя;
Була Польща, була Польща,
Та стала Росія…
Українська народна пісня, початок ХХ ст.
Боротьба українського народу за вільне вживання рідної мови триває декілька століть. Протистояння з імперською системою цінностей, де може існувати й домінувати лише один народ з однією мовою, традиціями, вірою та єдиним царем, продовжується й в ХХІ столітті. Увесь трагізм цієї
боротьби ґрунтується на нескінченних спробах українського народу довести своє існування як окремої нації. Ще з часів закріпачення українців Катериною ІІ (1783 р.) нашим предкам доводилось
боротись за власні ментальні цінності вільного козацького роду. Тільки в ХІХ столітті українська
мова заборонялась царською владою 16 разів. Чого тільки варті Валуєвський циркуляр (1863 р.)
та Емський указ (1876 р.).
Однак в ході революції 1905–1907 років українці здобули першу перемогу на культурному ґрунті. Зокрема, отримали право вільно говорити, читати й писати рідною мовою. Хоча сам процес тривав
недовго, до столипінської реакції, але він був знаковим та довів протилежність твердження міністра
внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва: українська мова «..була, є, і буде існувати надалі»,
навіть в напівлегальному стані.
Легалізація української мови сприяла гальмуванню асиміляторського історичного процесу, тому
й закономірно, що нова її заборона мала не тільки відновити позиції та ідеали російського імперіалізму
в Україні, а й повністю знищити усі досягнення та зміни, що відбулись у період вільного функціонування
української мови.
Щодо аналізу специфіки русифікаторської політики царського уряду на початку ХХ ст. у сучасній
вітчизняній історіографії, то можна відзначити праці Н. П. Олешко [1], О. М. Казакевич [2], В. О. Магася [3], Л. Г. Белоусової [4] та І. А. Коляди [5].
В умовах російської агресії на Сході України буде доречним згадати історичні події, які мають
прямий зв’язок із сучасністю. Спроби Росії зупинити й знищити українське друковане слово та звузити межі вживання української мови мають місце і в сучасному житті. Різниця в цих спробах між
двома проміжками часу, – початок ХХ століття та початок ХХІ століття, – полягає тільки в умовах
та методах. Як відомо, на початку ХХ століття українські землі були розподілені між Російською
та Австро-Угорською імперіями, відповідно культурні можливості українців залежали від внутрішньої ідеологічної кон’юктури в цих імперіях. У сучасній Україні перспективи розвитку рідної мови
значно кращі, не зважаючи на зовнішні фактори.
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Методи сучасної антиукраїнської риторики вишукані, пов’язані з сучасними інформаційними технологіями, втягнуті в пропагандистський спіч російських мас-медіа, сформовані в образах російськомовних письменників-українофобів, які видають себе за українців, сучасних блогерів, які балотуються
до Верховної Ради, а також проросійських політологів, які з екранів телевізорів руйнують ідею української державності словами Петра Валуєва: «Не было, нет и быть не может».
Метою статті є аналіз специфіки внутрішньої імперської політики Росії на Півдні України на початку
ХХ століття. Завдання – виявити взаємозв’язок тодішніх історичних процесів з сучасністю; довести факт
існування постійного культурного протистояння між українським та російським народами, метою якого є,
з російського боку – повна асиміляція, а з українського, – право вільно жити та розмовляти рідною мовою.
Безумовно, ідею боротьби за культурні права українського народу, за вільне існування української
мови на початку ХХ століття просували українофіли. Завдання українофільства ще в 1860-ті рр. сформулював М. Драгоманов: «Український народ зі своєю національністю не може складати виняток,
тому і для нього має бути свій час відродження» [6, с. 7]. Поширювати свої ідеї їм доводилось у вкрай
складних умовах. Так, на початку ХХ століття київська газета «Києвлянин» писала, що Південно-західний край Російської імперії (Україна) – це край російський, російський, російський [Там само], а українці
неспроможні створити свою державу внаслідок особливостей національного історичного розвитку. Всі
програми українофільських партій та об’єднань описувались монархічною газетою як «необґрунтовані», тому боротьба українців за свої права була марною справою [Там само, с. 8].
Треба зауважити, що критика української мови як такої, що не може існувати самостійно, бере
свій початок не від російського шовінізму, а від польського. Поляки прагнули відновити власну державу, розчленовану у ХVІІІ столітті Росією, Австрією та Пруссією, за рахунок українських історичних
земель. Саме вони своєю активною критикою звернули увагу росіян на процес українського відродження. У середині ХІХ століття ця хвиля критики охопила й «Московські відомості», де було надруковано
низку українофобських статей. Але надії поляків на відновлення держави зазнали краху. Так, під час
повстання 1863 року проти російського гноблення та за відновлення власної держави полякам не вдалось переконати українське населення, що заміна російської ярма на польське – на краще.
Після придушення цього повстання відбулась дивовижна подія, дивовижною вона була й для
поляків. Український рух був проголошений польським проектом. В умовах наростання антипольської
демагогії в Російській імперії народився Валуєвський циркуляр (1863 р.) про заборону вживати українську мову. Таким чином російська влада намагалась звести неприйнятні для себе культурно-політичні
явища в одну площину та знищити їх раз і назавжди [7, с. 137].
Дарма видатний український професор Іван Пулюй писав в Петербург, щоб українцям дозволили читати Біблію українською. Навіть більше, коли в 1900 році Російська академія наук в Петербурзі
за посередництвом академіків Корша та Шахматова офіційно звернулась до Синоду з проханням дозволити друк рукопису Святого Письма, знайденого в Україні й написаного українською мовою, вбачаючи в цьому суто історично-філологічну мету, їм все одно було відмовлено. Мотивація відмови в дусі
загальноімперського наративу – Біблія українською є польським проектом [8, с. 3].
Імперську політику щодо заборони українських видань наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
охарактеризує професор І. А. Коляда: 1) тривала практика посилення цензурних норм та скорочення
україномовної літератури; 2) цілковита заборона вживати в літературі слова: «козацька воля», «Запорозька Січ», «Січ», «козак», «Україна»; 3) заборона друку творів, в яких міститься бодай найменші
натяки на історичне минуле України [5, с. 60].
Українці мали бути позбавлені своєї історії та культури та обслуговувати інтереси Російської імперії й бути її людським ресурсом. За даними історика А. Ф. Лозинського, щонайменше 20-25% відсотків українців служили у лавах російської армії. Серед 530 генералів та адміралів російської армії
приблизно 260 були українцями або за походженням, або місцем народження [9, с. 64].
Ситуація для українців докорінно змінилась у роки Першої російської революції. Після жовтневого
маніфесту Миколи ІІ українці вперше здобули право вільно вживати рідну мову. Зокрема, в Одесі після видання Маніфесту 1905 року було створену низку українських організацій, які поширювали українську мову
та допомагали українцям морально та матеріально: Українське товариство «Просвіта»(1905 р.); Українське
товариство споживачів (1908 р.); музично-драматичний гурток «Українська хата» (1910 р.); Одеське відділення Галицько-руського благодійного товариства в Санкт-Петербурзі (1910 р.); Товариство «Україна» (1912 р.);
Українське музично-драматичне товариство «Кобзар» (1913 р.); Одеський український літературно-артистичний клуб (1913 р.); Одеський український клуб (1914 р.); Зібрання клубу «Мазанка» (1918 р.) [4, с. 55].
Газета «Херсонські губернські відомості» ще в січні 1905 року відзначала, що представники української інтелігенції в Одесі звертались до Комітету міністрів Російської імперії з доповідною запискою
щодо необхідності вилучити з практики Міністерства внутрішніх справ адміністративну заборону українського слова [10, с. 1].
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У цьому ж місяці Комітет міністрів відмінив обмеження друку видань українською мовою, що були
запроваджені Емським указом (1876 р.), узгодивши це питання з київським, подільським, волинським
генерал-губернаторами, Імператорською академією наук в Петербурзі, Київським та Харківським університетами [11, с. 14].
У лютому 1905 року було відмінено заборону друку Біблії українською мовою. Цікаво, що в постанові нічого не зазначалось відносно польського впливу на цю справу. Просто дозволили і все. В умовах революційного народного заворушення це було закономірним кроком, можна сказати, необхідною
поступкою для українців. Так український народ уперше отримав змогу дізнатись про Бога на рідній
мові [Там само, с. 24].
Слід відзначити, що після скасування обмежень стосовно використання української мови почали
виходити друком твори українських письменників, які роками не проходили цензуру та були заборонені. Михайло Коцюбинський в цьому році в Херсоні опублікував свою збірку «З потоку життя». Правда,
до неї не увійшли оповідання та вірші, «які несли особливу небезпеку для руського миру та імперської
ідеології»: «Чужий», «Пенсія», «До п’ятого коліна», «Хрещенська ніч», «Кепкували з мого слова», «Моя
рідна». У листі до І. Нечуя-Левицького М. Коцюбинський пише: «Тяжко покалічила його цензура, багато зовсім викинула» [5, с. 68].
Майже відразу з відродженням українського друкованого слова в 1905 році починається шалений
опір «руського миру». Активні захисники російської монархії – чорносотенці вбачали в українському
русі небезпеку, а його провідників називали «нелепыми маньяками самостийного украинства». Російські націоналісти бачили тільки єдиний російський народ, в українському ж вбачали тільки його гілку,
до того ж, ще й трохи недорозвинену [12, с. 97].
Цей антиукраїнський «хрестовий похід» очолив відомий українофоб та за сумісництвом
прем’єр-міністр Російської імперії П. Столипін. Саме він став провідником царської реакції проти здобутків революції 1905–1907 років. Він вбачав в українському русі загрозу «російській цивілізації». Вже
після зниження революційною активності населення в 1906 році починається період царської реакції
– помсти революціонерам, в тому числі й українцям, які наважились бути вільними й розвивати свою
мову. Так, у вересні 1906 року жандарми Херсонської губернії визнали діяльність Українського союзу
вчителів шкідливою, а в помешканні одного з його членів – пана М. О. Бачинського, відбувся обшук. Зокрема, було знайдено та конфісковано велику кількість брошур українською мовою та 27 примірників
«Проекту статуту Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти» [3, с. 14].
Але українофіли не здавались навіть в умовах потужної царської реакції. У листопаді 1907 року
в газеті «Рада» була надрукована стаття учителя В. Кушнеренка, в якій йшлося, що російська освіта
згубна для української молоді, тому що під прикриттям «загального добра» привчає з дитинства іншим
цінностям – чужим, імперським. Окрім цього, українці позбавлені права на знання власної історії, культури, мови, приречені не знати власного коріння й прожити повз духовного скарбу власного народу [13,
с. 129].
Таким чином, поступки царського режиму стосовно культурно-національних прав були тимчасовими й оманливими. Так, у 1908 році Сенат оголосив україномовну культуру та освітню діяльність
шкідливою для імперії. А в 1910 році згідно з наказом П. Столипіна були закриті українські культурні товариства, видавництва, було заборонено читати лекції українською мовою, продавати українські
книги, створювати будь-які неросійські клуби, проводити концерти та вечори рідною мовою. Згодом
цар Микола ІІ видав указ про заборону української преси. У березні 1911 року уряд Столипіна не дозволив відзначати 50-річчя від дня смерті Т. Г. Шевченка, а в Києві П. Столипін заявив: допоки він живий
пам’ятника Шевченкові у «матері міст руських» не буде [14, с. 128-129]. Дуже символічно, що пам’ятник
П. Столипіну, установлений у Києві через рік після його вбивства, відразу зруйнують після перемоги
Лютневої революції 1917 року [15].
Щодо столипінської реакційної політики на Півдні України, то в 1906 році заборонили друкувати
видання «Запоріжжя» та «Добра порада» (Катеринослав). Слід також додати, що 20 січні 1910 року
П. Столипін ухвалив циркуляр, який визнавав український народ «инородческим». З цього приводу
україномовна преса писала, що цей циркуляр визначив одну з важливих для українців позицій, а саме
ту, що український народ є окремою нацією. Відповідно й мова українська є окремою від російської [1,
с. 39].
Чорносотенці навіть вносили законопроект про заборону української мови до Державної
Думи. До законопроекту додавалась пояснювальна записка, в якій йшлось, що українська мова – це
зло, з яким неодмінно потрібно боротися. Члени опозиції в Державній Думі, які входили до парламентської комісії з розгляду цього законопроекту, дійшли висновку, що він суперечить свободі друкованого
слова та позбавляє гарантії вільного розвитку преси. Однак це не допомогло. Законопроект легалізував репресії проти української мови та українського друкованого слова [1, с. 40]. Як наслідок, розпо-
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чались масові арешти українофілів та вилучення українських книжок. Так, у жовтні 1909 року в селі
Пінчуках Василівського повіту Київської губернії відбувся обшук у будинку священника Сонцева й була
вилучена книга видавництва «Київська старовина» за 1906 рік – «Який буває державний лад?». Господарі будинку були здивовані, що вона визнана екстремістською та антидержавною, тому що книга була
у вільному продажу в магазинах та у каталозі видавництва «Київська старовина» [16, с. 16].
Миколаївський градоначальник у квітні 1908 року отримав таємний лист від місцевого поліцмейстера про діяльність «Просвіти» в місті. У листі зокрема зазначалось, що нічого протиправного в діяльності цієї організації не було виявлено, однак спостереження за її членами велось постійно [17, арк. 7].
Проти українців лунали також агресивні випади. Чорносотенці почали звинувачувати їх у бажанні відділити Україну від Росії (що було відвертою правдою, але частковою – П. Т.) зі своїм гетьманом,
послами в інших країнах та власним військом (це було перебільшенням з огляду на обставини, в яких
розвивався український рух. Так, стратегія системної побудови державного ладу в Україні з’явиться
та буде частково реалізована лише Українською Центральною Радою – П. Т.) [18, с. 2].
Дивовижним було й те, що найбільшими гонителями українців були саме особи українського
походження, які не знали та не бажали знати рідної мови, історії та культури власного народу. Самі
вони називали себе малоросами, а не українцями. Дехто з них залучався до активної українофобської
діяльності та риторики, будучи членом «Клубу руських націоналістів» (створений в Києві в 1908 році –
П. Т.). Степан Бандера, як відомо, ще не народився (його рік народження – 1909), тому свідомих
українців називали «мазепинцями», – на честь видатного українського гетьмана, який на схилі років
все ж зважився на боротьбу проти російського панування. Саме ці малороси ототожнювали себе зі
«справжнім корінним населенням» України. Саме з їхньої подачі П. Столипін у 1910 році віднесе україномовне населення до прийшлого та чужого [18, с. 4].
Після розпуску другої Державної Думи Миколою ІІ у червні 1907 року революція програла. У період реакції (1907–1910 рр.) єдиною українською газетою, що залишалась щоденним джерелом інформації для українців була газета «Рада» С. Єфремова. Слід зазначити, що він одним з перших окреслив
наслідки революції 1905–1907 рр. для українців [19, с. 73].
Боротьба за право вільно вживати українську мову не припинялась і в роки реакції. Українська інтелігенція продовжувала вимагати реалізації культурних прав українського населення. Відомо, що голова
вже ІІІ Державної Думи октябрист М. Родзянко відмовився поставити на розгляд питання про українську
мову у народних школах на тій підставі, що нібито такої мови не існує, тому не має потреби користуватись нею. У жовтні 1910 року на захист української мови виступили депутати Державної Думи від різних
політичних сил. Зокрема, був представлений проект професора І. Лучицького стосовно вивчення української мови в школах упродовж двох років задля кращої адаптації учнів початкових класів. Цей проект
підтримав лідер кадетів П. Мілюков, однак це було неприйнятно для влади. На цьому ж засіданні були
відкинуті й пропозиції користуватись українською мовою в судах. Взагалі питання української мови викликало опір російської влади, яка не погоджувалась навіть на компромісні варіанти [10, с. 31].
Підсумки боротьби українського народу за свої культурні права символічні. Ще в ХІХ столітті в російських академічних колах вийшли друком праці про малоросійське наріччя П. Житецького («Очерк
звуковой истории малороссийского наречия», 1876 р.) та К. Михальчука («Очерк литературной истории малороссийского наречия в ХVІІ веке», 1889 р.), які були відзначені Уварівською премією Російської академії наук у 1877 та 1889 роках відповідно. Слід додати, що ці праці, незважаючи на термін
«малоросійське наріччя», фактично довели, що українська мова є самостійною. На превеликий жаль,
результат таких досліджень завжди залишається непоміченим для російської влади, бо суперечить
ідеологічним канонам побудови єдиної та могутньої імперії не тільки в політичному сенсі, а й в культурному. «Не было, нет и быть не может» – це фраза, яку не потрібно розуміти, постулат, який мав
сприйматись просто на віру [2, с. 31].
Таким чином, боротьба за право вільно вживати рідну мову тривала на українських землях постійно, не зважаючи на заборони, критику та перепони з боку українофобських сил. Процес добровільної асиміляції українського народу, який так активно підтримувався російським царизмом, а згодом
компартійно-радянським режимом, не відбувся та навряд чи відбудеться. Минуло вже понад століття,
упродовж якого українці зазнавали гонінь за власні переконання, частина з них емігрувала, частина була знищена польською, царською владою, а також компартійно-радянським режимом, але мова
живе. Чому саме так? На це питання не дасть відповідь жоден історик, незалежно від власних ідеологічних переконань. Звичайно, вони всі мають відповіді та пояснення цього феномену, але вичерпну
відповідь, яка б влаштовувала усіх – ні.
На сьогодні, в умовах російської агресії на Сході України, можна провести паралелі між розвитком української мови в регіонах України та поширенням ідей «руського миру». Подібні дослідження
існують, кожен бажаючий може знайти графіки «Частки шкіл з українською мовою викладання» в Інтер-
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неті та порівняти їх. Кожен має можливості зіставити їх з ареалом поширення «новоросійської ідеології» та зробити відповідні висновки. Сучасна ж влада у внутрішній політиці має спиратись на історичний
досвід боротьби українців за культурний простір, а також зрозуміти безпековий потенціал української
мови, навіть якщо це не всім подобається, й дотримуватись стратегій розвитку та поширення української мови всупереч потужної протидії. Тому що зворотній результат відомий: без мови немає держави. А вона є, – і мова, і держава, тому треба лише мати розум, щоб зберегти усе це й завжди пам’ятати:
«була, є, і буде в майбутньому».
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ...
Сергій Євсеєнко

ПОЧАТОК ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА
ТРАНСПОРТУ: ГОРЛІВСЬКИЙ РАЙОН В 20-ТІ РОКИ ХХ СТ.
У статті розглядається одна з проблем історії Донбасу – період відновлення промисловості
та транспорту в 1920‑ті роки у Горлівському районі (сучасна територія Горлівки). Висвітлюються
основні проблеми відбудови шахт, заводів, гужового та залізничного транспорту, подолавши які
зазначений район стає одним з найбільш промислово розвинених в Україні у довоєнний період.
Ключові слова: Всесоюзна Кочегарка, Горлівський промисловий район, рудоуправління, трудова повинність, артилерійський (машинобудівний) завод, ртутне виробництво, транспорт.
Повертаючись до подій майже столітньої давнини в регіональній історії, наштовхуєшся на брак
інформації, яка б давала неупереджену картину подій того часу. Так, про відновлення промислових
підприємств – вугільних шахт, заводів та транспорту в 1920‑ті роки у Горлівському районі Донеччини,
можна дізнатись з нарисів І. С. Павліка, П. І. Жеребецького, М. Ф. Малюги [1]. Але ця тема так і не стала
об’єктом комплексного наукового вивчення. Є ще й інші аспекти – перебільшення ролі партійного керівництва, заіделогізація подій того часу з величезним браком інформації щодо висвітлення реальних
проблем трудових колективів основних галузей промисловості.
Мета запропонованого дослідження – висвітлення відбудовчих процесів, що відбувались в Горлівському промисловому районі упродовж 1920-х років.
Горлівка, 1920 й рік. Зупинилися промислові підприємства й транспорт. Після звільнення Микитівки та Горлівки від денікінців у газеті «Правда» в огляді «Положение в Донецком бассейне» читаємо:
«Мосты между Краматоровкой и Дружковкой, и Константиновкой исправлены. Положение угольной промышленности тяжелое. Большинство шахт затоплено. Работают только Щербиновский,
Горловский, Константиновский, Шубинский и Варваровский рудники…» [мовою оригіналу] [2, с. 96].
Слід зазначити, що річний видобуток вугілля в 1920 р. з 25,3 млн. тон зменшився до 4,5 млн. тон,
у порівнянні з 1913 роком. Збитки тільки вугільної промисловості за 1918–1919 рр., за неповними даними, становили 74,7 млн. крб. [3, с. 60]. При цьому п’ятий рудник (шахта В. Леніна – С. Є.) було затоплено до горизонту 275 метрів, рудники «Вузловий» і «Байрак» були підпорядковані залізниці, а все
видобуте вугілля відправляється на вантажні двори своїх та сусідніх станцій.
Усі галузі промисловості відчувають гостру нестачу кадрів. Так, до 2 тис. гірників Горлівки з різних
районів прибуло ще 3 тис. [Там само, с. 61].
З першого в 1920 р. номера газети «Біднота» дізнаємось, що «… в Горловке когда-то было
занято на горняцких более 15 тысяч человек. Сейчас это число снизилось до двух тысяч. Добыча
только с большим излишком покрывает запросы самих рудников. Из шахты № 1 поднимают около
трехсот вагонеток угля, до войны эта норма доходила до трех с половиной тысяч...» [мовою оригіналу] [2, с. 96].
Зупинився рудник «Байрак». На ньому молодь проголосила себе мобілізованою й тиждень
працювала по коліна у воді, але не допустила затоплення гірничих виробіток. Тепер головне гасло –
«Не дать остыть котлам! Не дать остановиться насосам!» [мовою оригіналу] [4, арк. 17].
В архівах збереглися листівки із закликами – «Донбасс зовет», «Шахтер! Твой долг снова
взяться за кирку»; «Шахтер! Тебя ждет опустевшая шахта. Кирка и молот в твоих руках – залог
восстановления народного хозяйства» [мовою оригіналу] [Там само, арк. 74-82].
За рішенням Промбюро Раднаргоспу України від 20 січня 1920 р. усі шахти центрального Донбасу були націоналізовані. На початку 1922 р. підрозділи Трудової армії були розформовані. А в квітні
того ж року Центральне Правління Кам’яновугільної Промисловості було реформовано в Управління
Державної Кам’яновугільної Промисловості.
Уже з 22 січня 1920 р. було введено трудову повинність для всіх працездатних громадян. Створюється Трудова армія з тією самою структурою підприємств, але з військовою дисципліною. Праця
дорівнюється службі у лавах армії.
12 березня 1920 р. в Горлівку прибув агітпотяг «Жовтнева революція» на чолі з М. І. Калініним,
який зустрівся з гірниками та спустився у шахту за № 1 (колишня «Кочегарка» – С. Є.), де провів кілька
годин за роботою. Після ознайомлення зі станом шахти М. І. Калінін відзначив занедбаність, нестачу

13

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
в лавах оновленого устаткування й пообіцяв вирішити питання про нестачу робочої сили на шахтах
рудоуправління. Під час перебування в місті агітпотяг демонстрував художні фільми для дітей та документальні для дорослих [5, с. 32-33].
Виправляючи ситуацію, в червні 1920 р. в Горлівку було направлено 4-й полк 42-ої дивізії
та 27‑й військово-будівельний батальйон. Вони у повному складі переведені на трудовий фронт. Військові швидко опанували шахтарські професії за допомогою кадрових гірників [6, с. 34].
Саме тоді, в 1920 р., були створені змішані бригади, які складалися з кріпильників та проходчиків. Під керівництвом досвідчених робітників вони розбирали завали, випускали та прибирали породу,
замінювали зламані кріплення, настилали шляхи, доставляли крепіжний матеріал до міст роботи, лагодили вентиляцію тощо. Породу намагалися залишити всередині шахти, а підйомні засоби використовували задля транспортування матеріалів та видачі вугілля.
Відкачувану з шахти воду видавали на-гора в бочках, великих баддях або металевих ящиках,
розташованих під клітями. Задіяно було й насоси довоєнної пори – стаціонарні або нові, вироблені
на Горлівському машзаводі. У процесі ремонтних робіт старі водовідливи замінювалися на нові.
Під час ремонтно-відновлювальних робіт старі парові підйомні машини замінювали на сучасні
електричні з конічними або циліндричними барабанами. На деяких шахтах були відремонтовані металеві опори та встановлено нові копри. Кліті або ремонтувалися, або замінювалися на нові.
Відкатка видобутого вугілля на поверхні велась вручну, а на нижньому рівні воно завантажувалось у залізничні вагони.
З кожним місяцем кількість гірників збільшувалася: поверталися фронтовики, прибували працівники з Курської, Смоленської, Воронезької та інших губерній, які відгукувалися на листи з закликом про
допомогу. Станом на листопад 1923 р. на шахтах Горлівки працювало вже 4 100 осіб, з яких 500 були
вибійниками [7]. Починаючи з вересня 1921 р., продукти харчування робітникам копалин та заводів району видаються в залежності від обсягів видобутого вугілля, а також від кількості та якості виробленої
ними продукції.
Уже з середини 1921 р. на Донбас було відвантажено 1 млн. 200 тис. пудів зерна. Так було
створено тримісячний запас хліба. У результаті, в останні місяці року обсяг видобутку вугілля почав
зростати. При цьому зростає й штат вибійників на Олександрівському руднику, де у жовтні вони видали
на-гора 283 тис., а в грудні – 573 тис. пудів вугілля. Відновлювальні роботи на початок 1925 р. на копальнях Горлівського району закінчилися, а в 1926 р. шахтарі видобули 20 млн. пудів вугілля, що на 13 %
було більше, у порівнянні з добутим у 1913 р. [2, с. 35].
На загальних зборах гірників шахти за № 5, які відбулися 8 червня 1923 р., було ухвалене наступне рішення: «Госрудник № 5 назвать именем товарища Ленина, а своего любимого вождя, Ильича
просить принять на себя звание Почетного забойщика. Его зроботок отчислять на культработу...» [мовою оригіналу] [8, с. 45].
Є в нашому розпорядженні документи, які свідчать й про велике соціальне напруження в суспільстві того часу. Так, у зв’язку з затримкою та несвоєчасною виплатою зарплатні гірникам Горлівського
та Байрацького рудоуправлінь, починається наймасштабніший страйк. При цьому на Байракському
руднику він розпочався 7 травня 1923 р., але після загальних зборів, проведених адміністрацією, яка
обґрунтувала заборгованість по зарплаті складною ситуацією в державі, гірники приступили до роботи, за винятком 20 осіб.
8 травня застрайкували робітники рудника за № 1, а 9 травня 1923 р. їх підтримали працівники
рудників за № 5 і 8. Загалом страйкувало приблизно 5 тис. осіб. Що стосується причини страйку, то він
був детермінований заборгованістю з виплати зарплатні за березень та квітень. На інших рудниках
спостерігалась аналогічна ситуація, але робітники продовжували працювати [9, с. 143].
Нижче наводяться зведені відомості про страйки на підприємствах Управління Державної кам’яновугільної промисловості в межах Горлівки, що відбулися в травні 1923 р. [Там само,
с. 144]. (див. Табл. 1).
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Таблиця 1

Відомості про страйки на підприємствах
Управління Державної кам’яновугільної промисловості в межах Горлівки,

Початок страйку

Закінчення страйку

Горлівське

Рудник №1

Невиплата
зарплати за
березень
і квітень

924

82

316

526

8/V

10/V

Загальні
збори

40 тис.
пудів
вугілля,
1839
люд/годин

Байракське

Узловська №4
Байракський
№3

Невиплата
зарплати за
березень
і квітень

25

25

-

-

7/V

8/V

-

-

Байракське

Шахта №3

Невиплата
зарплати за
березень
і квітень

55

25

30

-

9/V

10/V

страйк
ліквідовано

5-6 тис.
пудів
вугілля

Збитки

Робітників на
поверхні

Кількість робітників,
які брали участь у страйку
Інших підземних
робітників

Причина
страйку

Вибійників

Місце страйку
(рудник,
шахта)

Всього

Рудоуправління

Заходи, що застосовувалися
задля припинення страйку

що відбулися в травні 1923 р.

Як свідчать дані таблиці, страйк завдавав збитків економіці не тільки регіону, але й держави.
Поряд з наведеними вище проблемами в соціально-економічному розвитку регіону, спостерігаються певні позитивні зрушення. Зокрема, у вугільній галузі починається використання нової техніки
видобування вугілля. Обушку на зміну прийшов відбійний молоток. Так, у 1929 р. велика група вибійників шахти за № 5 була відправлена до Німеччини, на шахти Рурського вугільного басейну, де повинні
були навчитись працювати з відбійним молотком. У 1927 р. розпочалось перше випробування нових
методів роботи на шахті за № 5. Повний перехід шахтарів Горлівки на застосування у роботі відбійних
молотків відбувся в рекордно короткий час – упродовж п’яти років.
Слід додати, що у цей період вирішувалося декілька проблем – укріплення трудової дисципліни, зниження собівартості видобутку вугілля, підвищення продуктивності праці. Гірники шахти за № 1
«Кочегарка» 31 січня 1929 р. через «Робітничу газету» викликали на змагання працівників Ірмінського
рудника. розташованого в Луганській окрузі. Ця ініціатива була підтримана робітниками шахт, як Донбасу загалом, так і Підмосков’я, Уралу та Сибіру зокрема.
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Так, у 1929 р. першою цей рух підтримала бригада шахти за № 1, яку очолював О. Циганков. Він
навчив майстерності усіх членів бригади, в якій працювали також його три сини. Кожен з членів бригади
оволодів усім комплексом гірничих робіт, а бригада досягла нечуваних на той час результатів у темпах
проходження виробітку – 50 погонних метрів за місяць.
Бригадири О. Циганков та Є. Єрмаков від імені колективу своїх бригад звернулись до усіх гірників
Горлівки з закликом розгорнути змагання за ударну працю та виконання першого п’ятирічного плану
за 4 роки.
Рух ударників та застосування малої механізації – відбійних молотків призвели до того, що річний план з видобутку вугілля у 1929 р. було виконано на 103,8 % [5, с. 36].
Але проблемою залишався стан технічного обладнання, як шахт міста, так й інших промислових
підприємств. Так, на шахтах не було стальних тросів для підйомників і котлів для котелен. Вирішили
питання, знявши їх з морських кораблів. Але задля постійної відкачки води шахтам потрібні були насоси й запасні частини до них. У Горлівці це питання вирішили шляхом націоналізації Артилерійського
заводу (машинобудівного заводу ім. С. М. Кірова – С. Є.). У результаті, тільки у 1920 р. було відремонтовано 30 вентиляторів, понад сотню насосів типу «Борзінг» та сотні водогінних засувів [2, с. 97].
Завод переобладнав свої виробничі можливості. У 1922–1923 рр. на заводі було три цехи – ливарний, механічний і котельно-ковальський. У них ремонтували паротяги, локомобілі, сільськогосподарське обладнання тощо. Починаючи з жовтня 1923 р., стали випускати центробіжні насоси та шахтні
вагонетки.
За період з 1924 по 1925 рр. запрацювали нові цехи, в яких розмістили приблизно сотню нових
станків та іншого механічного обладнання, серед якого були й два парові молоти. Починається виробництво шахтних вентиляторів, збільшився випуск насосів та вагонеток.
У 1925–1926 рр. почалася реконструкція ливарного цеху й розширення механічного. Підвищується трудова та виробнича дисципліна. Ударно працюють І. П. Безсонов, Г. М. Снігаренко, А. К. Говоров, І. П. Окара, О. П. Скрипниченко, І. С. Горбатенко та інші [3, с. 66].
На іншому, знаковому для регіону промисловому підприємстві – ртутному заводі, зберігалось
6 млн. пудів руд, в 1920 р. добули 11 тис. пудів, а в 1921 р. – 80 тис. Але металурги відновили виплавку
ртуті тільки наприкінці 1921 р. Про це дізнаємось з газети «Всесоюзна Кочегарка». Зокрема, читаємо:
«Никитовский ртутный завод заработал... Пока работает одна смонтированная печь, которая
за первые две недели работы выплавила 200 пудов галлической ртути» [мовою оригіналу] [10].
До кінця 1922 р. воду відкачали з усіх трьох шахт ртутного рудника. У цей само період відновили
роботу ще двох печей для сублімації ртуті та в 1923 р. отримали понад 3 тис. пудів цього металу.
У 1925 р. завод і рудник електрифікували, що сприяло покращенню умов праці й збільшенню
виробництва ртуті.
У червні 1925 р. у Горлівці повністю відновив роботу й видав першу продукцію Микитівський
коксобензольний завод [11, с. 28].
Ще одне важливе завдання – відновлення транспорту, як залізничного, так і гужового. Так, з дрібних і середніх шахт видобуте вугілля до навантажувальних пунктів підвозили гужовим транспортом
– селянськими підводами. Упродовж двох перших місяців 1920 р. відбувалась розчистка доріг, відновлення шляхового господарства та телеграфу. Основною проблемою був брак шпал. Аналогічна ситуація спостерігалась з запасними частинами для ремонту рухомого складу. На залізничній станції
Микитівка навесні відремонтували поворотне коло депо й в майстерню доставили на ремонт перший
паротяг. Машиністам, їх помічникам, кочегарам, зчіплювачам рухомого складу, ремонтникам видавали
збільшені пайки й на залізницю стали повертатися фахівці.
У квітні 1920 р. Донецька залізниця була виділена у самостійний підрозділ, а станцію Микитівка
віднесли згідно з класифікацією до першого класу у другому розряді.
Багато зусиль доклали мешканці поселень навколо станцій Горлівки та Микитівки задля наведення порядку на території станцій та навколо них. Особливо корисними були суботники та недільники,
ініціаторами проведення яких була як молодь, так і дорослі. Так, 14 травня 1921 р. провели недільник
з ремонту залізничного шляху Горлівка-Трудовська. Було виконано великий обсяг робіт, зокрема усі
старі шпали замінили на нові [12].
У 1925 р. з населених пунктів навколо шахт та заводів виникнув районний центр Горлівка. У 1932 р. вона отримала статус міста обласного підпорядкування. Кількість населення з року в рік
збільшувалася. Так, кількість населення Горлівки разом з мешканцями робітничих селищ станом
на 1926 р. становила понад 40,5 тис. мешканців [13, с. 71].
Щодо адміністративного поділу того часу, то Горлівка була центром Горлівсько-Петровського району. Її центр формувався навколо машинобудівного заводу, залізничних станцій Горлівка та Микитівка, шахт за №№ 1, 5, 8, ртутного заводу та його рудників й інших селищ.
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Отже, необхідно зазначити, що процес відновлення шахт, промислових підприємств, ртутного
комплексу та транспорту Центрального Донбасу, як і Горлівського промислового району, потрібно вивчати комплексно, не зупиняючись тільки на основних проблемах, здобутках і досягненнях у відбудові
шахт, заводів, транспорту, подолавши які цей район стає одним з найбільш промислово розвинених
на території Радянської держави. На нашу думку, ці відбудовчі процеси необхідно вивчати й через
призму соціалізації особистості.
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
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РОЗКУРКУЛЕНІ ТА АГРАРНА ПОЛІТИКА НАЦИСТІВ
В ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ (1941–1943 РР.)
У статті аналізується трансформація аграрної політики в роки нацистського окупаційного
режиму в Україні та її особливості на Донбасі, спроби нацистів використати розкуркулених в якості
соціальної підтримки реформаторських зусиль.
Ключові слова: окупаційний режим, нацистська аграрна політика, розкуркулені, Україна,
Рейх, Донбас, продовольче забезпечення.
За планами керівництва Третього рейху сільське господарство окупованої України мало відігравати провідну роль передусім для забезпечення його потреб, а вже потім – для населення України. Адольф Гітлер, дотримуючись концепції автаркії країни, вважав її досягнення неможливою в рамках існуючих кордонів. Одним з найважливіших завдань в ході війни, яка насувалася, він вважав
«захоплення основних зерновиробляючих районів Польщі і України». Основоположний висновок його
програмної роботи «Майн Кампф» полягав у тому, що для забезпечення існування рейху і реалізації
його претензій на світове панування, необхідне завоювання заселених аграрних регіонів переважно
на території Східної Європи. Не зважаючи на вживані зусилля, до початку війни так і не вдалося скоротити залежність Німеччини від завезення продовольства з-за кордону. Рівень її самозабезпечення
зріс з 80 % у 1933 р. до 83 % у 1938–1939 рр. Таким чином, харчування кожного п’ятого німця забезпечувалось за рахунок продовольчих ресурсів, що завозилися з-за кордону. З початком окупації України
керівник економічної експлуатації окупованих територій Герман Герінг в одній зі своїх промов зазначав:
«Ми зайняли найродючіші землі України. Там, в Україні, є все: яйця, масло, пшениця, сало і в такій
кількості, яку важко собі уявити. Ми маємо зрозуміти, що все це відтепер і навіки – наше, німецьке» [1, с. 62].
Особливостями Донбасу, що впливали на дослідження питання, були: належність до військової або прифронтової окупаційної зони, а також прискорена індустріалізація, що сприяла підвищеному попиту на продовольство та переховуванню розкуркулених під час колективізації наприкінці
1920‑х – у 1930-ті рр.
Основні напрями аграрної політики, виробленої для загарбаних територій СРСР, за ідеологічною
спрямованістю й нелюдською жорстокістю набагато перевершували все, що коли-небудь мало місце. Вони виходили з настанови: в європейській частині СРСР, цій майбутній німецькій колонії на Сході,
проживало не менше 80 млн. «зайвих їдоків». Населення великих міст було зайвим тягарем для німецького «нового ладу», тому неважливо яким шляхом воно мало назавжди зникнути [2, с. 193].
У жовтні-листопаді 1941 р., відразу після початку окупації районів Сталінської, а згодом і Ворошиловградської областей, колгоспно-радгоспна система була відновлена й запрацювала на користь рейху. У звіті за № 6 айнзацгрупи поліції безпеки та СД за період з 1 по 31 жовтня 1941 р. констатувалось,
що готовність селян до збирання врожаю виявилась задовільною й, не дивлячись на нестачу машин
і реманенту, врожай у більшості випадків був зібраний на 3-5 днів раніше, на відміну від попередніх років. Це детермінувалось сподіваннями селян на розпуск колгоспів і радгоспів та передачу землі у приватну власність, загальним пом’якшенням політичного та податкового режиму, відсутністю великих
запасів продовольства (які були знищені або евакуйовані під час відступу радянської армії). Але вже
осіння сівба наштовхнулась на великі труднощі через значні проблеми з паливом та сільськогосподарськими машинами. Основною причиною ситуації, що склалася, стала евакуація у східні райони СРСР
ресурсів та техніки аграрного комплексу досліджуваного регіону. Та техніка, що дісталась у спадок
новій владі, або була виведена з ладу, або не мала достатньої кількості пального. Не вистачало навіть
найпростіших знарядь праці: борін, сівалок, кіс, лопат тощо. Окупантам ще вистачало що грабувати:
деякі залишки продовольчих запасів, частина незібраних цукрових буряків, необмолочених соняшників, запаси збіжжя. До кінця 1941 р. сільське господарство окупованих регіонів відновило своє функціонування. Рейх отримав перше продовольство з України.
Проте, як свідчать архівні та інші джерела, вже з 1942 р. окупаційна адміністрація починає реформи в сільському господарстві за сценарієм міністерства у справах східних окупованих областей. Основною причиною цього процесу стала передусім поразка німецьких військ під Москвою, що означало
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втягування Німеччини у тривалу війну. Важливим фактором на цьому фоні виявилось різке погіршення
продовольчого забезпечення населення рейху, скорочення запасів продовольства. Одне з важливих
завдань реформ полягало у створенні прошарку людей, задоволених аграрною політикою нацистів,
які б підтримували окупаційну адміністрацію та стали соціальною базою «нового ладу». Саме це мав
на увазі Розенберг, пропонуючи ще до початку війни з СРСР низку заходів у сільському господарстві майбутніх окупованих земель. Наступною причиною аграрних нововведень можна вважати те,
що відтворена окупантами колгоспно-радгоспна система була саме «радянською». Тому довготривале
її використання було неприйнятним для нацистів з політичних міркувань. Це могло кидати тінь на нову
адміністрацію, яка видавала себе за борця з усім радянським. І останнім фактором, який впливав
на нацистську аграрну політику на цьому етапі, стало поширення невдоволення селян окупованих регіонів, які сподівалися на ліквідацію колгоспів та отримання землі.
Отже, з початку 1942 р. окупанти розпочинають реформи. 15 лютого 1942 р. виходить закон «Про
новий аграрний лад» (опублікований 26 лютого). У пресі та відозвах розгортається кампанія з пропагування його засад під гаслом: «Кожному селянинові своя земля!» [3, с. 91]. Основні положення цього
закону полягали в наступному:
• всі постанови й розпорядження радянської влади стосовно утворення колгоспів і керівництва
ними скасовувалися; колгоспи перетворювалися в «громадські господарства» («общинні двори» –
«Gemeinewirtschaffen»); радгоспи і МТС залишалися у державній власності. Радгоспи перейменовувались в «державні господарства» («земські двори» – «Domänen»), а на базі МТС передбачалося створення сільськогосподарських баз. Фактично ж в них нічого не змінювалось;
• проголошувалося, що у громадських господарствах, де були відповідні господарські і технічні
передумови, земля могла бути наділена селянам для одноосібної обробки і користування. Такі селяни
об’єднувались у землеробські товариства («хліборобські спілки»);
• можливість переходу до одноосібного селянського господарства шляхом наділення родин землею («відрубами» і «хуторами») [4, с. 1-11].
Таким чином, першим етапом окупаційної реформи стало громадське господарство. Як пояснювалось населенню, відбувалось це через об’єктивні причини (зокрема, руйнацію господарства, нестачу
сільськогосподарського реманенту, тяглової худоби тощо). Поділ землі міг проводитися лише поступово і тому тимчасово встановлювалися громадські господарства. Вся господарська діяльність в них
проходила під керівництвом і пильним наглядом окупаційної влади.
На початку 1942 р. з’явився також «Тимчасовий статут роботи», в якому наводилися конкретні
вказівки щодо організації й керівництва громадськими господарствами. В ньому зазначалося, що до
громадських господарств належали садиби та майно колишніх колгоспів, а садиби колгоспників виключалися з них. Присадибна земля ставала приватною власністю і не підлягала оподаткуванню. Зазначалося також, що присадибні ділянки могли збільшуватися до розмірів, які б не перешкоджали праці
у громадському господарстві. Членство в останньому припинялося зі смертю [5, с. 3]. Отже, основний
напрямок нацистської аграрної реформи полягав у переході від колективного господарства до індивідуального. На цьому шляху існувало дві перехідні форми: громадське господарство і землеробське
товариство (хліборобська спілка), яке, однак, могло стати й довготривалою формою господарювання. Насправді ж, про що йтиметься нижче, хутірське господарство не було кінцевою метою реформи,
а слугувало лише привабливим «пряником» для селян. Першим заходом, здійсненим окупаційною
владою й спрямованим на підтримку селян, стало повернення садибних дорізок, відібраних до війни
радянською владою. Робота у цьому напряму почалася вже у січні 1942 р. Але кількість таких господарств обмежувалась 10 % від загальної їх кількості в громаді [Там само, с. 1-2]. Нацисти намагалися всілякими засобами розрекламувати нове земельне законодавство, зокрема тим, що скасовували
обмеження на вирощування та утримання худоби у приватному секторі, присадибна ділянка ставала
приватною власністю селянина та звільнялася від податків. Вони рекламували те, що першими отримають землю ті колгоспники, які активно допомагатимуть німецькій владі і забезпечать своєчасне
збирання врожаю. Збереження колгоспів окупанти обґрунтовували відсутністю у селян будь-яких знарядь для обробки землі. Її обіцяли дати лише тоді, коли вони матимуть власні сільськогосподарські
знаряддя та тяглову силу. Земля, що передавалась у одноосібне користування, вважалася власністю
німецької держави [6, арк. 6]. Структура планування та управління сільським господарством у східній
Україні зазнала суттєвих змін, сутність яких зводилася до повного підпорядкування усіх управлінських
ланок представникам німецького військового командування. Після ліквідації колгоспів наступною стадією землекористування передбачалася община, яка мала ділитися на десятидвірки на чолі зі старшим, який призначався військовими. Але дійсність, як завжди, виявилася набагато гіршою обіцянок
нацистів. Так, окупаційна пропаганда замовчувала той факт, що складовою нових типів господарств
ставало усе населення села, а його керівник призначався районним сільськогосподарським комен-
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дантом. У межах тодішніх німецьких законів такий керівник мав повну адміністративну владу, віддавав
розпорядження членам громади та карав їх, управляв і розпоряджався майном та продовольством
господарства, призначав завідувачів складами, ферм, бригадирів, ланкових, визначав склад та організовував діяльність бригад та ланок. Земельний масив господарства, що підлягав обробці, розподілявся між бригадами по 200-300 га на кожну. У бригадах земля закріплювалася для обробки за кожною
ланкою (десятидвіркою). Закріплену за ланкою землю обробляли самостійно, починаючи від оранки і закінчуючи збиранням врожаю. Обмолот зерна виконувався по бригадах [7, арк. 7]. Характерно,
що робоча худоба та сільськогосподарський інвентар оголошувались власністю німецької держави,
але розподілялися між селянами для догляду і зберігання під розписку і особисту відповідальність. Селянам, що отримали худобу на цих умовах, заборонялося користуватись нею для обробки садиби,
а тих, хто це все ж таки робив, карали штрафом у 200 крб. [Там само, арк. 6-7]. Селяни закріплялись
за визначеним общинним господарством та їм не дозволялось переходити з одного общинного господарства в інше, з села в село без відповідного дозволу місцевого коменданта [Там само, арк. 9]. Позбавлені власних засобів виробництва (робоча худоба та реманент видавалися їм під розписку та вважались власністю рейху), власності на землю (крім відносно невеликої присадибної ділянки), вони
лишалися безправними рабами. Під час проведення сільськогосподарських кампаній (сівба, збирання
врожаю, молотьба) окупаційна влада вдавалась до мобілізації на роботи не лише сільського, а й міського населення.
Наприклад, 14 жовтня 1942 р. головний агроном Марківської районної земельної управи Ворошиловградщини видав наказ, за яким все працездатне населення віком від 15 до 65 років мобілізувалося на збирання врожаю, сівбу озимини. Селяни, які ухилялися від роботи, підлягали покаранню. Так,
згідно з наказом начальника Меловського районного сільгоспуправління Ворошиловградської області
від 18 вересня 1942 р. встановлювались розміри штрафів за невихід на роботу без поважних причин:
у неділю – 35 крб., у звичайні дні – 100 крб. для кожного працездатного [3, с. 16]. Для посилення експлуатації селян нацистами застосовувались і позаекономічні засоби примусу: кругова порука, система
заручників, тілесні покарання, смертна кара. Врожай, зібраний громадою, вивозився з току на заготівельні пункти, а звідти надходив у розпорядження вермахту або відправлявся до рейху.
Громадські господарства не мали чітко встановлених норм здачі зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Після завершення сільськогосподарських робіт і здачі врожаю в громадських господарствах, як правило, залишалося лише насіннєве зерно, мізерні житні або пшеничні відходи, горох. Цей
залишок і був винагородою селянам за важку працю [4, арк. 94]. Тобто суттєвих змін, порівнюючи з
більшовицькою окупацією, не відбулося.
Нацисти, примушуючи селян виробляти сільськогосподарську продукцію, розуміли, що не можна діяти лише силовими методами. Тому поряд із засобами силового примусу, вони застосовували
й деякі матеріальні заохочення. Так, у разі вчасного виконання виробничих норм, селянам обіцяли надати збільшені присадибні ділянки. Окрім цього, у п. 4 «Закону про земельну реформу» зазначалось,
що лише ті селяни, які добре працюють в громадському господарстві, будуть у майбутньому наділені
власною землею. Зі свого боку, у п. 7 «Декларації про земельну реформу» зауважувалось, що з кожного громадського господарства 10 кращих селян можуть додатково восени отримати землю, але
не більше, ніж один гектар. Для цього до сільськогосподарського управління надходили заяви і воно
розглядало кожну з них окремо, надаючи згоду лише у тому випадку, якщо громадське господарство
виконувало свої обов’язки відносно поставок продуктів. Свавільний розподіл землі заборонявся.
У 1942 р. уперше з’явились збільшені присадибні ділянки, надані окупаційною владою у власність селянам. Крім того, місцевим жителям у власність могли виділятись присадибні ділянки, якими
вони користувались за радянської влади. Це стосувалось родин, які постраждали від комуністичних
репресій, передусім розкуркулених, або тих, чиї присадибні ділянки були значно зменшені під час колективізації.
Підтримка ладу в общинних господарствах, запобігання голоду, а також боротьба за збільшення
врожаїв змусили окупантів повільно, крок за кроком здійснювати індивідуальний розподіл землі. При
цьому відповідно до планів 10 % селян отримали присадибні ділянки, які перевищували ті, якими вони
користувалися за радянської влади, майже вдвічі. Загалом площа виділеної землі для одноосібних
господарств не мала перевищувати 2 га. До того ж земля виділялась, крім зазначених вище категорій,
наступним групам селян: особам, здатним до селянської праці, які довели свою участь у боротьбі проти партизан, саботажників та інших ворогів німецьких збройних сил; які виконували накази військового
командування й були віддані окупантам, а також старанно працювали й виконували план щодо здачі
сільськосподарських продуктів [5, арк. 1-3]. У наділенні землею перевагу мали й багатодітні родини
(які саме родини вважались окупантами багатодітними не встановлено). Як вже зазначалося, при виділенні присадибних ділянок в першу чергу надавалися землі, відібрані у їх власників Радами під час
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колективізації [Там само, арк. 5]. Розкуркулені активно користувались новим статусом та без вагань
вимагали й отримували землю у колишніх колгоспів [8, арк. 5]. Процес виділення земельних ділянок
здійснювався повільно, стикаючись з проблемами нестачі землемірів, необхідної документації з відводу землі.
У березні 1942 р. представники громадського господарства хутора Бердянського (с. Бердянське Першотравневого району Донецької області) першими в Донбасі отримали у приватну власність
збільшені присадибні ділянки. 1 квітня 1942 р. акти володіння землею одержали шість господарств
Чистяківської сільськогосподарської округи – Тернове, Шишовка, Київське, Олексієве, Орлівка та Рівний. Згодом збільшені ділянки отримали селяни деяких господарств Авдієвського, Макіївського, Маріупольського, Ольгинського, Селідівського та інших районів області. Окупаційна влада здійснювала подібні заходи і на Луганщині (Ворошиловградщині). З пропагандистською метою, а також щоб заохотити
селян краще працювати у громадських господарствах, гітлерівці такі акції проводили досить урочисто. Проте, що дійсно планували провести окупанти, так це передачу землі у власність німцям. З цього
приводу міністр землеробства рейху з цинічною відвертістю заявляв, що на усьому східному просторі
лише німці мають право бути володарями великих маєтків [9, с. 175].
Щоб полегшити становище з сільськогосподарською технікою, окупанти змушені були завозити її з Німеччини. У липні 1942 р. до м. Сталіне прибули 17 гусеничних тракторів «Ланс-Бульдог»,
які потім розподілялись по маєтках та МТС Сталінської сільськогосподарської округи [3, с. 98]. Разом
з тракторами до початку кампанії зі збору врожаю завезли й пальне. Проте окупантам довелося завозити не лише техніку, а й сільськогосподарський реманент. Напередодні жнив 1942 р. сталінська
обласна контора «Сільгосппостачання» отримала з Німеччини 70 тис. кіс та інший інвентар, Ворошиловградщина у серпні того ж року – 15,5 тис. кіс. Загалом до кінця 1942 р. з рейху до України надійшло
2,9 тис. тракторів, 1 млн. кіс, 116 тис. серпів [10, с. 128]. Однак це не вирішувало проблеми в цілому. Тому замість тяглової сили селян змушували впрягатися в сіялку по 10 осіб, борону – по 2 особи
й орати та засівати поля [11, арк. 230].
Рівень визиску, за оцінкою місцевих комендатур, дорівнював, за приблизними даними, 80 % від
виробленого селянами. Але селяни погоджувались на високий рівень визиску, очікуючи дізнатись, якою
саме часткою від продукції, виробленої ними, вони могли б користуватися за власним розсудом [12,
арк. 4]. Настрої селян стосовно нацистських аграрних нововведень добре ілюструє звіт військових
каральних органів: «На селі, а також у зайнятих на місцевих фабриках, аграрна реформа зустрічається з величезною недовірою. Ця недовіра є суцільною. Населення часто висловлюється так: «…
комуністи нам стільки обіцяли і так часто нас обманювали, німці також тільки обіцяють…» [13,
арк. 2]. Аналіз джерел свідчить, що на настрої населення впливав також значний податковий тиск
окупаційної влади. Так, незважаючи на проголошувану неоподаткованість присадибних ділянок та подвір’їв, здійснювалось їх планомірне пограбування. Зокрема, у селі Бондарне Марківського району
Ворошиловградської області з кожного мешканця, що мав корову, брали шість літрів молока щоденно,
а в жовтні-листопаді – по три. З кожної курки забирали по дев’ять яєць на місяць. Самовільний забій
худоби й птиці заборонявся [14, арк. 14].
Другим етапом нацистської аграрної реформи передбачалося створення «землеробських товариств» (так званих хліборобських спілок), які теоретично мали замінити «громадські господарства». У 1942 р. постало питання про остаточне встановлення «нового аграрного порядку» та подальший
визиск захоплених земель. Реорганізація розпочалася з другої половини 1942 р. До кінця року планувалось перетворити на землеробські товариства понад 120 громадських господарств Сталінської області. Восени 1942 р. такі саме перетворення розпочались і на Ворошиловградщині. Землеробські товариства
успадковували усі права та обов’язки громадських господарств. Правління землеробського товариства
складалось з керівника, заступника та трьох засідателів. У кожному землеробському товаристві за принципом сусідства утворювались групи з десяти дворів (десятидвірки). Очолював таку групу призначений
керівником товариства груповод. Кожний двір отримував земельний наділ однакового розміру – 4-7 га. Ці
земельні ділянки мали залишатись за селянами і в наступні роки. Такий підхід, на думку окупантів, повинен був зацікавити селян в якісній обробці землі та сприяти підвищенню врожайності. Для заохочення
селян у майбутньому планувалось надання додаткових земельних ділянок, для чого у межах товариства
створювався земельний фонд (12 – 30% загальної площі). Така організаційна форма господарювання,
за задумом керівництва рейху, мала повністю забезпечити Німеччину сільськогосподарською продукцією. Доречно зазначити, що право на ведення одноосібного господарства надавалося лише тим селянам,
які довели свою благонадійність, розкуркуленим, фольксдойче. Основні засоби виробництва – власність
рейху (комбайни, молотилки, трактори та інше велике обладнання), якою на підставі особливих договорів користувались селяни для спільної обробки землі, залишались у землеробському товаристві. Живе
тягло розподілялось по десятидвірках. Кожна група встановлювала певний порядок догляду та викори-
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стання худоби. Відносно розподілу врожаю діяв принцип, за яким перед тим, як віддати членам товариства належну їм частину, треба було виконати план щодо поставки зерна Німеччині, а також заготувати
насіннєвий матеріал на наступний рік. Зерно, яке підлягало передачі окупантам, вивозилося прямо з току
на зсипні пункти, а насіннєві і страхові фонди – у зерносховища товариства. Тим, що залишалось після
цих відрахувань, селяни могли самостійно розпоряджатися. Як і раніше, засоби виробництва – земля,
машини і реманент належали державі (рейху), селяни знову прикріплювалися до господарств, не мали
право вільного пересування, тобто залишалися рабами. Отже, для селян в організації аграрного виробництва знову принципово нічого не змінилось.
Згідно з аграрною реформою на третьому етапі мав відбутися перехід до одноосібного селянського господарства у формі «відрубів» і «хуторів». Проте створення таких господарств обумовлювалося
наявністю ряду передумов: необхідна кількість реманенту та робочої худоби в селянському господарстві;
селянин довів правильне користування землею, сумлінно виконував роботу в громадському господарстві і хліборобській спілці; справно сплачував податки державі. Не останню роль відігравала й політична
благонадійність. Ця реформа також не передбачала передачі громадських земель у приватну власність
селян, а лише у користування. Лише 3 червня 1943 р. була опублікована «Декларація німецького уряду
про приватну власність селян на землю у звільнених областях». Основна теза даного документа полягала у наступному: оголошувалась «приватна власність на землю для всього селянства». Цим керівництво
рейху прагнуло покращити становище в сільському господарстві, повернути втрачений авторитет, врятувати катастрофічну ситуацію на фронті. Якщо у 1942 р. нацисти обіцяли наділити землею за колаборацію, то тепер передбачалося надавати її тим, хто працював у Німеччині, перебував у полоні, в евакуації
чи засланні. Зазначалося, що право на землю має кожний, хто обробляє її власною працею. До осені
1943 р. окупанти обіцяли відділити на «відруби» 50 % селян. Розміри одноосібних господарств були неоднакові. За основу мав слугувати земельний наділ, визначений для хліборобської спілки.
Проте реформування аграрного сектору проводилося дуже повільно. Загарбники не проявляли ініціативи, розуміючи переваги колективних форм господарювання, особливо у воєнні часи. Здійснення реформи переносилося на закінчення війни. Німці побоювались, що розпустивши громадські господарства
та земельні товариства, не зможуть отримати продовольство через низьку продуктивність дрібного селянського господарства та руйнування сільськогосподарського виробництва в умовах війни. Наприкінці окупації на Донбасі переважали громадські господарства, що фактично були аналогами колгоспів. Створення
хліборобських спілок тільки починалось і здійснювалось повільно. За таких умов окупаційна влада не могла розраховувати на великий врожай. Так, за даними Сталінської обласної сільськогосподарської комендатури, на початок жовтня 1942 р. були обмолочені зернові культури з площі у 400 тис. га з 480 тис. га загалом,
тобто 20 % зернових залишилися необмолоченими. Замість валового збору у 513 650 центнерів, запланованому по Ворошиловградському тресту державних маєтків, фактично станом на 1 січня 1943 р. вдалося
намолотити лише 282 306 центнерів зерна. За висловом начальника Сталінського обласного аграрного
управління, врожай був настільки низьким, що виключав будь-які втрати [3, с. 108]. План осінньої сівби
1942 р. у Ворошиловградській області також не було виконано. Так, засіяно сільськогосподарськими культурами лише 544 154 га землі, з них зерновими – 327 450 га. Ці показники було значно меншими, ніж
показники 1941 р. До того ж 35 % загальної площі селяни змушені були засіяти вручну [15, арк. 7]. Навесні
1942 р. німці не забезпечили матеріальної бази для проведення сівби. Кількість коней зменшилася проти
осені 1941 р. В Україні збереглося приблизно 25 % живої тяглової сили. Нечисленний тракторний парк,
що дістався німцям в Україні, за зиму був відремонтований лише на 60 %. При цьому ці трактори не були
повністю забезпечені пальним і мастильними матеріалами [11, арк. 230].
Виявлені й інші радянські дані. В одному з документів зазначається наступне: «Давидов, керуючий обласною конторою держмаєтків, скеровував діяльність усіх 122 радгоспів… Результатом діяльності Давидова є той факт, що господарство радгоспів… у значній мірі відновлено. Посівна площа в осінню сівбу 1942 р. перевищила посівну площу, засвоєну радгоспами за радянської влади» [16,
арк. 21]. Про неоднозначність ситуації, її регіональні особливості свідчить й те, що все-таки у прифронтових районах, де господарювала військова адміністрація, визиск був меншим. Це пояснювалося
залежністю від поточних потреб армії. І якщо перед окупацією залишилися продовольчі та насіннєві
запаси, худоба не була масово евакуйована, то залишався шанс на виживання.
У Ворошиловградській області окупанти оголосили, що натуральні та грошові податки будуть
меншими, ніж у рейхскомісаріаті, й вилучатиме продукти харчування не безпосередньо військова влада, а старости та поліцаї, що давало можливість селянам залишити певну частину продовольства. Селянам видавалося по 10 – 16 кг борошна на місяць, чого не робилося в інших окупованих районах
України. Відносно поміркованою тут була й податкова політика. Присадибні ділянки від податків звільнялися, тоді як з кожного колгоспного двору стягували замість грошового натуральний податок: 50-60 кг
картоплі, 200 шт. яєць, 700 л молока за рік. Селянство окремих східних районів за таких умов почувало
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себе краще, ніж за часи радянської влади, і тому не дуже й вітало її повернення, на що відразу звернули увагу органи держбезпеки. У спецповідомленні від 20 січня 1943р. на ім’я М. Хрущова заступник
наркома внутрішніх справ УРСР С. Савченко повідомляв: «Через таку політику окупантів частина
сільського населення лояльно ставилася до них і в окремих випадках недоброзичливо зустріла прихід Червоної Армії» [17, с. 223].
Таким чином, аграрна політика нацистських окупантів у Донбасі характеризувалась кількома
етапами. Наприкінці 1941 р., з початком окупації регіону, нацисти планували відкласти вирішення
аграрного питання до закінчення «блискавичної війни» проти СРСР і відновити колгоспно-радгоспну
систему без змін. На початку 1942 р., у зв’язку з кардинальною зміною ситуації на фронті після битви
під Москвою, скороченням запасів продовольства в рейху, усвідомленням його керівництвом жалюгідного становища радянського сільського господарства, політика в аграрній сфері переглядається:
проголошується поступовий перехід від колективних форм господарювання (громадських господарств
та державних маєтків) до землеробських товариств та об’єднань, а згодом – до приватного землеволодіння. Неможливість відразу передати селянам землю командування вермахту пояснювало економічними та технічними проблемами (нестачею техніки та реманенту, землемірів, агрономів, що насправді
було об’єктивними факторами, але не причиною затягування процесу). З 1943 р., знову ж таки у зв’язку
з погіршенням для рейху становища на фронті, проголошується можливість прискореного переходу
до надання землі у приватну власність, право всіх селян на її одержання («Декларація про власність»
від 3 червня 1943 р.). Але цей захід залишився на Донбасі лише пропагандистським ходом нацистів
через переможний наступ Радянської армії. З початком відступу окупантів розпочався неприкритий
грабунок та знищення українського села, застосовувалась тактика «випаленої землі». Однією з соціальних опор нацистської аграрної політики стали розкуркулені більшовиками селяни, яким нова влада
повертала земельні ділянки та компенсувала втрачене майно, а також надавала можливість помститися односельцям – активним учасникам колгоспного будівництва. Розкуркулені, з одного боку, використовувались як показник успішності нацистської моделі реформування аграрної сфери, а з іншого, –
як фактичні співучасники цього процесу, часто колаборанти – співробітники допоміжних органів, поліції,
місцевих управ, старости тощо. Вони виступали пропагандистським критерієм лояльності населення
до окупаційного режиму. Аналіз джерельної бази свідчить, що ефективність нацистського господарювання у сільському господарстві східної України в усі роки залишалася вкрай низькою.
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Іван Фечко

МИКОЛА ЧЕРНЯВСЬКИЙ – ДОНЕЦЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»:
ЕТАПИ ЖИТТЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ
Досліджуються основні етапи життя та творчості видатного донецького письменника, громадського діяча та педагога Миколи Федоровича Чернявського. Проаналізовано його внесок у розвиток української культури, взаємини з радянською владою та причини його знищення сталінським
режимом. Окрім цього, розглянуто повернення із забуття імені письменника після здобуття Україною незалежності.
Ключові слова: «Розстріляне відродження», Донеччина, «донецький період», «чернігівський
період», «херсонський період», компартійно-радянський режим, тоталітарна система, репресії, реабілітація.
Тривалий період перебування України у складі Російської імперії характеризується суворими обмеженнями розвитку культури. Проте навіть за таких умов українські митці створювали визначні твори, які формували національну свідомість. На фоні революційних подій 1905–1907 рр.,
першої світової війни, визвольних змагань 1917–1921 рр. сформувалось покоління українських
митців, яке стало новою українською елітою. Вона зростала на спадщині своїх попередників
та сформулювала власні ідеї, просякнуті духом свободи та протесту. Їхня творчість та діяльність
сприяли розвитку української культури, але повністю розкрити свій потенціал митцям не вдалось. Унаслідок репресій компартійно-радянського режиму більшість з них була знищена у 1930ті рр. Одним з них був Микола Федорович Чернявський. Він не тільки відобразив в українській
літературі складне життя шахтарів Донеччини, але й видав першу україномовну книжку в цьому
регіоні. Хоча Микола Федорович був старший за віком серед митців так званого «Розстріляного
відродження», почав він писати значно раніше, а розквіт його творчості та популярність припадає
на 1920-ті рр. Цей факт, а також трагічна смерть пов’язують Чернявського з митцями «Розстріляного відродження».
Метою запропонованої статті є висвітлення основних етапів життя письменника, чинників,
що вплинули на формування його світогляду, громадянську позицію й творчість. Окрім цього, автор
стисло аналізує процес реабілітації Чернявського.
Микола Федорович залишив небагато автобіографічних праць, в яких висвітлюються окремі періоди його життя, а в СРСР до смерті Й. Сталіна було взагалі заборонено досліджувати життя та творчість письменника. Після його реабілітації в 1956 р. починається дослідження творчості та життєвого
шляху митця. У результаті цього з’являються перші праці, які попри заангажованість містять багато
фактів з життя Чернявського. Активне дослідження творчості та діяльності письменника почалось тільки після проголошення Україною незалежності.
Микола Федорович Чернявський народився 3 січня 1868 р. у селі Торській Олексіївці (сучасне
село Шахове Добропільського району) Бахмутського повіту Катеринославської губернії у родині диякона. Через два роки його батько висвятився на священника та переїхав разом з родиною на службу
в Новобожедарівку Слов’яносербського повіту. Це був останній український населений пункт на Дінці,
розташований поблизу земель Війська Донського. Хлопець з дитинства проводив багато часу на природі, насолоджуючись краєвидами, що запам’ятаються йому на все життя.
Попри те, що батько Миколи Федоровича був священником, життя змушувало родину тримати
велике господарство. Тому хлопець знав про життя селян не з чуток. Так, улітку родина Чернявських
цілий день проводила на полі, а взимку молотила в стодолі хліб.
Початкову освіту Микола Чернявський здобував у Митякенській станиці за Дінцем, де йому довелось три роки прожити серед донських козаків, які зневажливо ставились до майбутнього митця. Щоб
вступити до Бахмутського духовного училища – єдиного навчального закладу для дітей з бідних родин, Микола Федорович спочатку півроку навчається у приватній школі в Луганську, а потім ще півроку
у сільського священника. У 1878 р. його зараховують до Бахмутського духовного училища, в якому він
вчиться чотири роки.
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Після закінчення училища в 1883 р. Чернявський вступає до Катеринославської духовної семінарії, де знайомиться з семінаристом Сергієм Іваницьким. Останній залучає його до таємних гуртків. Чернявський формує свій світогляд під впливом забороненої літератури, яку студенти поширювали
за допомогою гектографічного способу друку. Згодом він розповість, що великий вплив на нього мали
автобіографічні релігійно-філософські твори Л. Толстого «Исповедь» та «В чём моя вера» [1, с. 9].
Надихнувшись відомими письменниками, Чернявський сам починає писати твори. Спочатку він
пише їх російською мовою, а після ознайомлення з творчістю Кобзаря – виключно українською. Він так
пояснював свій вибір: «То була зрада України. Несвідомо зроблена, але безперечна зрада». Чернявський не заперечував високий рівень розвитку російської літератури, але об’єктивно бачив, що російська культура насильно насаджується, тому необхідно боротися з нею, а не посилювати, примішуючись до її переможних хвиль [2, с. 20-21]. Україномовні твори датуються 1887 р., тому з цьому моменту
й починається перший період творчості письменника. У зв’язку з тим, що більшу частину даного періоду він перебував на Донеччині, то цей період можна умовно назвати «донецьким».
У 1889 р. Чернявський закінчує семінарію і, не маючи достатньо коштів на навчання в університеті,
повертається до Бахмутського духовного училища. Варто відзначити, що Бахмут був епіцентром українського руху на Донеччині. Саме у цьому повітовому містечку у 1917 р. збереться Український з’їзд на підтримку єдності України та буде видаватись перший український літературний журнал «Вільні думки».
У 1894 р. Микола Федорович перекладає на сучасну українську мову відому пам’ятку літератури
стародавньої Русі – «Слово о Полку Ігоревім». Наступного року у Харкові він видає свою першу збірку
поезій «Пісні кохання». Її значення полягає в тому, що це перша україномовна книга на Донбасі. Редагувати збірку допомагав сам автор «Словника української мови» Борис Грінченко, адже письменнику
все життя доводилось вивчати російську мову. Чернявський активно працює над вдосконаленням української мови, тому що «болів душею від сього і силився вибитись на рідну мову» [2, с. 21]. Ще більше
вражає той факт, що саме у цей період активно йшла русифікація та переслідування діячів українського національно-визвольного руху.
У 1898 р. у Бахмуті виходить з друку друга збірка поета з промовистою назвою «Донецькі сонети». Поряд з виданням власних творів Чернявський активно допомагає публікувати й розповсюджувати твори відомих українських письменників. Так, у 1899 р. за його допомогою була видана збірка поезій
Ганни Барвінок (Олександри Михайлівни Куліш) «Щирі сльози над могилою П. О. Куліша», а наступного року – збірка оповідань П. О. Куліша, до якої він додав власну передмову.
У 1901 р. Микола Чернявський переїздить з рідної Донеччини до Чернігова. І з цього року розпочинається невеликий, але важливий «чернігівський період» життя та діяльності письменника, який
триває до 1903 р. У цей час він працює земським статистиком, а також знайомиться з видатним українським письменником Михайлом Коцюбинським, який стане найближчим другом та наставником. Сам
Микола Федорович пізніше згадував, що під час його перебування у Чернігові вони «бачились щодня,
щоразу обмінюючись думками по всіх питаннях, що виникали в нашому духовному й матеріальному
житті» [1, с. 13]. Молодий поет з великою спрагою вивчав тонкощі літературної справи у знаного метра вітчизняної літератури та під його наглядом вдосконалювався. У Чернігові Коцюбинський разом
з Чернявським видають альманах «Дубове листя», а також разом починають тривалу роботу з видання українського альманаху «З потоку життя». Останній вийшов з друку у Херсоні в 1905 р.
Тісні зв’язки поет підтримував і з Борисом Грінченком, який як згадувалось вище, допомагав редагувати перші збірки поезій Чернявського. За запрошенням Грінченка Микола Федорович стає членом «Громади».
Упродовж дворічного перебування в Чернігові Чернявський пише радикальні вірші про необхідність боротьби українського народу за свободу. Поет висловлює оптимістичні надії щодо світлого майбутнього України. Разом з Коцюбинським він пише спільний лист-звернення до українських письменників.
Микола Федорович у своїх творах постійно звертається до рідних донецьких пейзажів. Через
важкий клімат північної Чернігівщини він змушений був переїхати у 1903 р. до Херсона. Упродовж «херсонського періоду» Чернявський активно займається літературними та громадськими справами. Зокрема, в 1903–1916 рр. працює в губернському земстві. Значну частину свого життя він присвятив
педагогічній справі, тому у Херсоні викладає у вчительській семінарії, технікумі, профшколі та Херсонському інституті народної освіти. У 1905 р. завершує розпочату ще в Чернігові спільно з Коцюбинським
роботу над альманахом «З потоку життя». Того ж року бере участь у виданні альманаху «Перша ластівка», до якого увійшли твори молодих маловідомих авторів [1, с. 17].
У цей період ім’я Чернявського стає широко відомим, він друкується в українських журналах
«Киевская старина», «Нова Громада», «Літературно-науковий вісник» та майже в усіх альманах,
що виходили з друку на території України. Слід зазначити, що твори письменника друкувались навіть
у Львові, який перебував у складі Австро-Угорщини. Так, у 1913 р. у Львові видається його збірка оповідань «Богові невідомому».
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Микола Чернявський вкрай негативно ставиться до участі українців у першій світової війни. Він
називав цю війну безглуздим проливанням крові простих людей, в той час як «ненажери-фабриканти,
базари ділять світові». У цей період з-під його пера виходять потужні пацифістські та проукраїнські твори. Зокрема, у вірші «Віяв жито новин» розповідається про селянина, смерть якого стає важкою втратою
для його родини, а материнське горе від втрати єдиного сина на фронті відображено у вірші «Убито,
убито його на чужині». Образ матері, яка чекає відомостей від своїх синів, поет зобразив і в інших віршах.
Революційні події 1917 р. Микола Чернявський зустрічає в Херсоні з ентузіазмом та вірою,
що рідний український народ нарешті зможе отримати довгоочікувану волю. Як активний громадський
діяч, він очолює місцеву організацію «Просвіти», займається питанням розвитку національної освіти
та культурно-просвітницькою діяльністю. Задля цього він ініціює створення у березні 1917 р. товариства «Український дім» і стає його очільником. Важливою віхою товариства була організація у місті
25-тисячного патріотичного мітингу на підтримку української незалежності. Як він згодом написав у публіцистичній статті «Чого плакали люде?», учасники акції не вірячи власному щастю, плакали, що нарешті «воскресає Україна» [3].
Як голова «Українського дому», Микола Чернявський обстоює необхідність розвитку національної системи освіти. Водночас він не заперечував потребу у вивченні іноземних мов, які сприятимуть
долученню України до родини європейських народів, проте пріоритетом вважав відродження власне
української освіти. Завдяки його зусиллям Херсонське повітове земство організувало двомісячні курси
для вчителів з українознавства [4, c. 49].
Після поразки Української Народної Республіки до влади приходять більшовики, які вкрай негативно ставились до українського національно-визвольного руху. Проте 1920-ті рр. відзначились небувалим раніше розквітом культури, що стимулювалось політикою боротьби більшовиків з неписьменністю
та нетривалою поступкою неросійським народам – коренізацією. Унаслідок цієї політики розпочинається так зване «Українське відродження».
Для Миколи Чернявського цей період стає одним з найпродуктивніших. Зокрема, друкується багато творів автора, що особливо помітно, порівнюючи з царськими часами, коли випуск одного альманаху чи збірки коштував надзвичайно великих зусиль. На початку 1920-х рр. видається одразу три
прозові та три поетичні книжки письменника, а найвидатніша подія була приурочена до його 60-річчя. Кооперативне видавництво «Рух» у Харкові у 1927–1931 рр. підготував та видав найповніше десятитомне зібрання творів Чернявського. Так, у перших п’яти томах були надруковані оповідання, повісті,
критичні мініатюри про твори відомих українських класиків, а в шостому-десятому – поезія, що розподілялася на три періоди: «Молодість» (1887–1896 рр.), «В зеніті» (1897–1914 рр.) та «Поміж безоднями»
(1914–1926 рр.). Видання зібрань творів письменника стало важливою подією й чудово вписується
в Українське відродження 1920-х рр.
У 1930 р. разом з такими відомими колегами по цеху, як Максим Рильський, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Чернявський видає збірку перекладених поезій Олександра Пушкіна. Це було
одне з останніх значних прижиттєвих видань письменника. У 1930-ті рр. політика зміцнілої радянської
влади різко змінюється. Тепер не треба було переживати за лояльність населення підкорених республік, тому замість коренізації розпочинається переслідування всього національного, що відтепер
називається «буржуазним» та шкідливим для держави. Під пильним цензурним контролем продовжують публікуватися лише ті, автори яких дотримуються чітких правил «соцреалізму» та прославляють
більшовицьку владу. Микола Чернявський впевнено заявляв, що його символом віри є свобода обирати теми, про які він дійсно хоче писати і які викликають у нього справжні емоції [4, c. 47]. Не дивно,
що тепер його твори лише зрідка з’являється на шпальтах періодичної преси. Упродовж цього часу
він активно працює над романом «Море кличе», який мав стати найбільшим твором письменника, та,
на жаль, не встигнув його закінчити.
Радянська тоталітарна система три рази затримувала Чернявського, закидаючи йому «антидержавну підривну діяльність». Першого разу це сталося у 1929 р. після того, як письменник почав висловлюватись проти політики згортання коренізації. Арешт відбувся у справі так званої «Спілки Визволення
України» – сфабрикованого процесу проти провідних діячів української культури. Письменнику закидали організацію в місті «шовіністичної української групи», участь в утворенні Української автокефальної
церкви та антирадянську агітацію.
Микола Федорович відкинув усі обвинувачення, а прокурор вирішив закрити справу через брак
доказів. Другий арешт відбувся у 1932 р. за тією самою справою, але після місяця ув’язнення Чернявського знову відпустили. Наступні роки Микола Федорович жив під пильним наглядом репресивних органів та не мав змоги продовжувати творчу роботу. Особливо його гнітила жахлива ситуація, що склалася в Україні, зокрема штучний голод: «Сьогодні - мряка, дощ і сльота, В сирих домах лежить
земля. Неначе поминки скорбота По щасті втраченім справля» [4, c. 50].
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Остаточно письменника заарештували 14 жовтня 1937 р. У витязі з архівно-кримінальної справи
за № 1737 читаємо, що його обвинувачували за поширення серед учнів «ідей українського шовінізму
за незалежну Україну», несхвалення дій радянської влади, дружбу з Сергієм Єфремовим та контакти
з галицькими письменниками. 27 листопада 1937 р. трійка по Миколаївській області ухвалює рішення
про розстріл. Смертний вирок був виконаний у Харкові 19 січня 1938 р. Микола Чернявський став одним з сотні розстріляних радянською владою українських митців. Підраховано, що у 1930 р. на Донбасі
видавались твори 259 українських письменників, після 1938 р. – 36, а своєю смертю померли лише
десять з них [5]. Довгий час вважалося, що письменник відбував покарання в ув’язненні і загинув від
хвороби в 1944 р. [1, c. 17]. Проте після відкриття архівів у часи незалежності України стало відомо про
справжню долю письменника [6, c. 31].
Упродовж тривалого часу ім’я Миколи Федоровича як «ворога народу» було заборонено згадувати, а його твори не друкувались. Після смерті Сталіна в 1953 р. в СРСР розпочався процес десталінізації, а в період так званої «хрущовської відлиги» відбулась реабілітація жертв політичних репресій. Зокрема, в 1956 р. було ухвалено рішення про реабілітацію Миколи Чернявського.
Повернення із забуття імені письменника почалось аж в 1964 р., коли донецький літературознавець Володимир Костенко видав нарис про життя й творчість Чернявського «На шляхах велелюдних» [1]. Нарис був першим ґрунтовним дослідженням життя та творчості письменника. Звісно, не можна відкидати того, що твір ідеологічно заангажований, тому автор нав’язував Чернявському атеїзм
та підтримку комуністичної ідеології, а відкриту незгоду з політикою компартійно-радянського режиму
вважав його великою помилкою. Через два роки також виходить двотомна збірка творів Чернявського [7]. Але вона зазнала жорсткої цензури. Попри офіційне визнання невинуватості письменника, фактично було мало охочих займатись дослідженням його життя та творчості.
Новий етап у поверненні із забуття імені великого поета почався зі здобуттям Україною незалежності. На його батьківщині в Донеччині починають з’являтися вулиці, названі на честь письменника. У Святогорівці та Бахмуті відкрились музейні експозиції, присвячені Чернявському. У 2017 р. було
проведено низку заходів до 150-річчя від дня його народження та 120-річчя від дня видання збірки «Донецькі сонети». Проте залишається нагальною потребою перевидання зібрання творів Чернявського. До речі, це було обіцяно Міністерством інформаційної політики під час святкувань згаданих вище
річниць. У 2018 р. Український інститут національної пам’яті на виставці «Донбас: переPROчитання
образу» окремий стенд присвятив Миколі Чернявському [2].
Отже, Микола Федорович Чернявський є непересічною особистістю, великим поетом, педагогом
та громадським діячем не тільки Донеччини, але й всієї України. В умовах наступу на українську культуру він писав твори виключно рідною мовою та видав першу україномовну книжку на Донеччині. Упродовж так званого «донецького періоду» Микола Федорович формується як поет та громадянин. Під час
недовгого «чернігівського періоду» він зростає як письменник та громадський діяч, перебуваючи під
впливом М. Коцюбинського й Б. Грінченка. Загальновідомим Чернявський стає під час «херсонського
періоду», коли його твори видавались на всій території України. Після захоплення влади більшовиками митець відмовився покидати Україну, виступав проти асиміляторської політики компартійно-радянського режиму й своїми творами намагався відстоювати інтереси українського народу, за що тоталітарна система прирекла його на смерть за фальсифікованою справою. Письменник поповнив когорту
безсмертних українських митців «Розстріляного відродження», а після реабілітації в 1956 р. почалося
поступове повернення його імені із забуття. Особливо активно цей процес відбувався у перші роки
незалежності України. Проте, на нашу думку, необхідно не тільки ґрунтовно досліджувати творчість
Миколи Федоровича, але й перевидати його твори окремою збіркою.
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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ПАВЛОВИЧА
СТАХОВА – ГЕРОЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ
ГІЛКИ РУХУ ОПОРУ НА ДОНБАСІ
У статті йдеться про діяча української національної гілки Руху Опору, який сприяв утворенню
розгалуженої системи похідних груп ОУН(б) на Донбасі. Зокрема, висвітлюються погляди Є. Стахова на Рух Опору на Донбасі, розглядаються причини зміни ідеології ОУН(б) на ІІІ-ому Надзвичайному
великому з’їзді, формування Української Головної Визвольної Ради та роль Є. Стахова в її утворенні.
Ключові слова: Рух Опору, Організація українських націоналістів-бандерівців (ОУН(б)), похідні
групи, ІІІ-й Надзвичайний великий з’їзд ОУН(б), Українська Головна Визвольна Рада (УГВР), закордонне представництво УГВР (ЗП УГВР).
На сьогодні основні віхи життя та діяльності Євгена Павловича Стахова недостатньо висвітлені в українській історіографії. Щодо оцінки його діяльності в радянській історіографії, то вона була
виключно негативною. Дослідження життя та діяльності цієї непересічної особистості, на нашу думку, є актуальним, тому що завдяки його спогадам ми можемо розвінчати міфи про ОУН(б) та її вплив
на Донбасі в роки другої світової війни. Джерельною базою розвідки є, як автобіографічні твори Євгена
Стахова [1; 2], так і численні його інтерв’ю.
Народився Євген Стахів у Перемишлі 15 вересня 1918 р. у родині булавного Української Галицької Армії. Його батьки обстоювали ідею незалежності українських земель, що не могло не вплинути
на формування світогляду Євгена Павловича. Упродовж п’ятнадцяти років Стахів навчався у народній
школі та гімназії Перемишля, у 1932 р. вступив до юнацької ланки ОУН, в 1934 р. став членом ОУН,
а в 1937 р. – «Просвіти». У 1938–1939 рр. був добровольцем Карпатської Січі, але після окупації Закарпаття Угорщиною потрапив у полон, звідти йому вдалось утекти [3]. Переховувався у Словаччині,
Австрії, Німеччині.
Наступний період життя Євгена Стахова безпосередньо пов’язаний з подіями другої світової
війни та його участю у формуванні української гілки Руху Опору на Донбасі. Так, наприкінці серпня
1941 р. він стає членом ОУН(б), яку до арешту очолював Степан Бандера, а з вересня 1941 р. – Микола Лебедь [3; 4]. Головним гаслом цієї організації було «Україна для українців!». Обстоюючи філософічно-ідеалістичні основи українського націоналізму, Євген Стахів відправляється на Східну Україну. Його метою було залучення місцевого населення до лав ОУН(б). Аналізуючи твори Стахова, можна
дізнатися, що похідні групи ОУН(б) він створював разом з Іваном Климом – випускником Краківського
університету [1, с. 103]. Задля виконання цього завдання вони отримали підроблені німецькі документи, з якими мали можливість без перепон проходити контрольно-пропускні пункти.
Слід відзначити, що спершу Євген Стахів та Іван Клим відвідали Київ, Кременчук і Дніпропетровськ [1, с. 104-106]. Щоразу розпитуючи місцевих оунівців про похідні групи на Донбасі, вони не отримували жодної відповіді. Діставшись Східної України, Євген Павлович починає формувати похідні
груп ОУН(б) в таких містах Донбасу, як Ворошиловоград, Ворошиловськ, Горлівка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Слов’янськ, Сталіно, Ясинувата та селище шахти «Марія» [2, с. 320].
У своїх автобіографічних повістях Євген Стахів розповідає про складнощі та цікаві моменти,
з якими стикався під час організації підпільних груп. Одна з історій стосується Луганська: «Грізною ситуація ставала і тут, навколо Луганська. Я мушу пригадати, що коли повернувся з Луганська в Дніпропетровськ, Леміш послав до Луганська керувати підпіллям нових людей. Восени 1942-го туди
було вислано Катерину Мешко і студента Теодора Лічмана. А крім того, я послав туди Володьку
Козельського. Вони організували ширше підпілля, і десь у грудні до мене прийшла вістка, що Володька надибав молодих людей, які записували знаки на німецьких воєнних машинах. Він зрозумів,
що це якась розвідка. Ми хотіли залучити цих молодих людей – їм було по 17–18 років – до співпраці,
але вийшло, що вони не розуміли жодної політики. Вони просто збирали дані для розвідниці Любові
Шевцової. Пізніше ми дізналися від Олександра Фадєєва багато перебільшень, неправди про їхню
діяльність. Отже, ми перервали з ними всякі контакти, щоб не наразитися на можливий клопіт від
німецької контррозвідки або гестапо» [1, с. 135].
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Формуючи похідні групи на Донбасі, Євген Стахів стикався з різними людьми й зрозумів, що де-факто Україна – це не тільки українці, але й представники інших національних меншин, які відчувають себе
українцями, зокрема греки, євреї, татари, частково росіяни та інші етноси. Також Стахів відзначає,
що не існувало бар’єрів між російськомовним та україномовним населенням Донбасу. Так, він розповідає
історію про маленького хлопчика, який розмовляв російською, а його батьки – українською. На запитання
Стахова, чому він розмовляє російською, дитина відповіла: «… я говорю не по-кацапски, а по ясинувацки» [мовою оригіналу] [5]. У результаті, Стахів дійшов думки, що не можна будувати Українську державу, спираючись виключно на ідеологію націоналізму, а треба виробити нову, здатну мобілізувати маси
на розбудову демократичної суверенної держави. Тому він стає одним з головних ініціаторів дискусій
щодо вирішення цієї проблеми. Влітку 1943 р. розпочалась дискусія між представниками підпілля Волині, Галичини та Східної України, але вона не дала результатів, внаслідок чого було вирішено скликати
ІІІ-й Надзвичайний великий збір ОУН(б). З’їзд був проведений 21‑25 серпня 1943 р. на хуторі Веснівка
поблизу с. Золота Слобода Козівського району Тернопільської області й мав історичне значення. Згідно
з його постановою за № 53 від 25 серпня 1943 р. було ухвалене рішення відмовитись від ідеології тоталітаризму та вождізму й наголошувалось на необхідності демократизації політичних та ідеологічних засад
ОУН(б) [5]. З цього моменту розпочинається новий етап існування цієї організації.
З ухваленням нової ідеології до лав ОУН(б) починає долучатись велика кількість людей, готових
підтримати створення демократичної Української держави. Так, Стахів згадував: «…ця наша переорієнтація мала великий успіх. До нас приставало все більше людей, а головне – з молодого покоління
і робітництва. Ми пішли до народу, почали говорити з ним мовою, яку він розумів. Він почав із нами
співпрацювати, і це був найбільший успіх усієї нашої підпільної роботи. Відтоді в неї почали включатися інші національності: росіяни, татари, греки. Бо тепер цілковито змінилася роль підпільників-націоналістів: не керувати народом (який має бути тільки виконавцем волі малої групи керівного
складу націоналістичної партії), а служити йому, бути з народом і для народу. Отже, ми стали
на демократичну базу, і це був наш крок уперед…» [3].
Щодо ставлення населення Донбасу до ОУН(б), то про це ми дізнаємось з інтерв’ю Євгена Павловича. Як зазначав діяч, Донбас є специфічним українським регіоном, проте національного непорозуміння там не було. Першим прикладом, на його думку, є те, що на Донбасі мешкали татари та греки,
які повністю підтримували український національний рух [5]. Греки навіть спілкувались літературною
українською мовою. Другим прикладом є думка місцевого населення стосовно їх національної приналежність – «я русский украинец», а третім може бути той факт, що через зраду одного з членів похідної
групи, Стахів мусив переховуватись, а прихисток йому надала росіянка, якій він передавав листи від
коханого з Кривого Рогу. Тобто, аналізуючи спогади Євгена Павловича, можна побачити позитивне
ставлення частини населення Донбасу до ОУН(б) [5].
Окрім цього, не менш важливою подією для українського національного Руху Опору є утворення
Української Головної Визвольної Ради (УГВР) у 1944 р. УГВР оголосила себе верховним органом українського народу в його революційно-визвольній боротьбі, підтримала зміну ідеології ОУН(б) й дотримувалась демократичної моделі управління. Слід відзначити, що до завершення війни Стахів став членом
закордонного представництва УГВР (ЗП УГВР) й у 1944–1946 рр. як представник цього органу відвідує
Австрію, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Італію та Югославію [3]. Емігрувавши до США в 1949 р., починає займатись науковою діяльністю, зокрема публікує низку статей з історії України та світу [4]. Водночас він очолює Товариство Українсько-Єврейських зв’язків в Америці, є членом Управи Українського
Народного Дому в Нью-Йорку, обіймає посаду Голови Середовища УГВР.
Якщо вивчати останні роки його життя, то варто відзначити, що Євген Стахів завжди пильно стежив за політичною ситуацією в Україні. Навіть в останні місяці свого життя Євген Павлович
знав, що відбувалось на батьківщині. Його серце не витримало трагічних подій грудня 2013 р. – січня 2014 р. й 26 січня він помер у віці 95 років.
Якщо проаналізувати життя та діяльність цієї непересічної особистості, то можна відзначити,
що він мав власну точку зору на ті чи інші події, політичні процеси. Зокрема, Євген Павлович визнавав,
що Рух Опору на Донбасі мав певні особливості. Це стосується ставлення місцевого населення до Гітлера та Сталіна. Так, похідні групи розповсюджували листівки з гаслом: «Смерть Гітлеру, смерть
Сталіну!». Якщо перша частина листівки місцевим населенням сприймалась без заперечень, тому
що німців вони вважали ворогами, то друга її частина більшістю взагалі не сприймалась [5]. Останній
факт свідчить про те, що радянська пропаганда працювала відмінно, створюючи правильну уяву про
німців-ворогів й Сталіна – батька народів.
Цінною для нас є також точка зору Стахова на діяльність ОУН та УПА. Він категорично заперечує
об’єднання цих двох понять в одне з декількох причин. По-перше, на момент початку війни існувала
тільки ОУН, тоді як УПА з’явилась лише після 14 жовтня 1942 р. По-друге, структура цих організацій
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була абсолютно різною, керівники також не були спільними. По-третє, організації, хоч і ставили за мету
досягнення незалежності України, проте методи та способи дій різнились. До речі, Євген Стахів вважає, що Роман Шухевич справедливо отримав орден «За заслуги перед Україною» [5].
Для сучасної України цікавими є свідчення Євгена Павловича щодо відносин між Німеччиною та очільниками українського національного руху. На його думку, співпраця між ними розпочалась за 20 років до початку війни, – після підписання Варшавського та Версальського договорів [Там
само]. Зокрема, німці прагнули захопити польські землі, ліквідувавши таким чином Польщу, а українці
хотіли здобути соборну незалежну державу. Довгий час відносини підтримувались, але прихід до влади Гітлера в 1933 р. докорінно змінив ситуацію. Ю. Пілсудський укладає договір з Німеччиною про ненапад та спільні дії проти більшовиків. Зі свого боку, Німеччина починає зближення з СРСР й 23 серпня
1939 р. підписує Пакт Молотова-Ріббентропа, внаслідок чого розпочинається новий етап взаємодії німців та українців [5]. Важливим фактором стає те, що українці Галичини були «германофілами» й у перші дні окупації Львова радо вітали Гітлера. Стахів підкреслював, що на перших етапах німецько-радянської війни, його позиція також була пронімецькою, проте час розставив всі крапки над «і». Враховуючи
те, що Німеччина одразу ув’язнила новостворений український уряд, усі справжні наміри окупантів
стали зрозумілими. Тому фактично німці примусили українців воювати проти себе. З цього моменту
український національний Рух Опору веде запеклу боротьбу, як проти радянських військ, так і проти
німецьких.
Щодо ролі Степана Бандери в розвитку українського національного Руху Опору, то Стахів вважав, що він був фактично ідеологом ОУН(б), проте після його арешту організація зазнала певних трансформацій. Але, вийшовши з в’язниці, Я. Стецько та С. Бандера продовжували дотримуватись тоталітарного типу управління організацією, а УГВР обстоювала демократичні принципи. Це призвело
до того, що організація знову розділилась на так званих «краєвиків» та «кацетників». «Краєвики» були
оплотом демократії та входили до складу УГВР. «Кацетники» підтримували Бандеру та обстоювали
тоталітарний принцип управління. Саме тому, на думку Стахіва, Степан Бандера був фактичним очільником ОУН(б) тільки до свого ув’язнення [5].
Зі спогадів Євгена Павловича ми також дізнаємося про символіку ОУН та походження таких
прапорів, як синьо-жовтий, жовто-синій та червоно-чорний. Стахів розповів, що напередодні та у період другої світової війни символами ОУН(м) був жовто-синій прапорець, а ОУН(б) – синьо-жовтий. Щодо червоно-чорного кольору прапору, то, на думку Євгена Павловича, він з’явився в Україні лише в 1991‑1992 рр. Цей прапор також використовувався КГБ для провокацій в 1990 р. Зокрема,
її співробітники під виглядом членів патріотичної організації УНА-УНСО організували мітинг у Львові,
на якому виголошували гасла: «Смерть, смерть ляхам, смерть, смерть московсько-жидівській комуні!». Ця акція була організована з єдиною метою – скомпрометувати Україну у світі, переконавши
в існуванні антисемітських настроїв серед її населення. Окрім цього, Стахів підкреслив, що на першому з’їзді УГВР переважали синьо-жовті прапори, тоді як на ювілейному зборі, який відбувся в 2004 р. –
червоно-чорні [5].
Слід зазначити, що Євген Павлович ще за життя здобув визнання за державницьку спрямованість своєї політичної діяльності. Так, у 1997 р. він отримав орден «За Заслуги», у 2006 р. – орден князя
Ярослава Мудрого ІV та V ступенів [6].
Узагальнюючи викладене вище, можна зробити наступні висновки:
• Євген Стахів є видатною особистістю в історії України періоду ХХ – початку ХХІ ст., яка не тільки змогла сформувати похідні групи ОУН(б) на Донбасі, але й змінила своє ставлення до населення
цього регіону. Останнє сприяло проведенню ІІІ-го Надзвичайного великого з’їзду ОУН(б) та зміненню
ідеології цієї організації;
• Євген Павлович є одним з ініціаторів створення Української Головної Визвольної Ради;
• в еміграції продовжував діяти на благо нашої держави, сприяючи утвердженню її незалежності;
• Євген Стахів – особистість, з якої можуть брати приклад сучасні українці;
• спираючись на його спогади, можна реконструювати події другої світової війни та встановити,
що населення східних регіонів також брало активну участь у формуванні Української держави. Зокрема, цей факт є надзвичайно цінним у сьогоднішніх реаліях, коли Україна веде запеклу боротьбу проти
російських окупантів.
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Раїса Булдикова

МИКИТА ШАПОВАЛ – БОРЕЦЬ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
У статті йдеться про видатну постать Донбасу та України – Микиту Юхимовича Шаповала, – державного діяча, учасника Визвольних змагань 1917-1921 років, активного будівничого УНР,
видатного науковця, публіциста та письменника. Його державницька діяльність, патріотизм і громадянська активність може бути прикладом для наслідування нашим сучасникам.
Ключові слова: Українська революція, ідея, незалежна Україна, Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Українська Центральна рада, Генеральний секретаріат, «самостійники», Універсали, Директорія, більшовицькі війська, окупація.
Доки народ в неволі,
доки Україна розтоптана, ображена, знищена,
доти не може бути в українця,
коли він насправді людина і громадянин,
іншого заняття, іншого ідеалу,
як ідеал боротьби за визволення України.
М. Шаповал
Видатна особистість Донбасу, патріот України Микита Юхимович Шаповал посідає чільне місце
в історії нашої держави. Він належить до тих, чиє ім’я було заборонене компартійно-радянським режимом і тільки у незалежній Україні повернулось із забуття. М. Шаповал у радянський час вважався
українським буржуазним націоналістом і ворогом народу, тому що був активним учасником Української
революції та визвольних змагань 1917–1921 років і захищав ідеї створення вільної соборної України.
М. Шаповал за політичними поглядами був соціалістом-революціонером (членом УПСР), а за покликанням – державним діячем, поетом і публіцистом. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського державотворення. Народився Микита Юхимович 8 червня 1882 року в селянській родині в селі
Сріблянка Бахмутського повіту на Катеринославщині (нині – село Серебрянка Бахмутського району
Донецької області). Навчався у Комишуватській двокласній школі Бахмутського повіту. Закінчив Ново-Глухівську лісову школу в Куп’янському повіті на Харківщині та Чугуївське юнкерське училище. Пізніше продовжував освіту в Харківському університеті (1907–1908 рр.) та в Київському комерційному
інституті (1917 р.), але з різних причин закінчити їх так і не зміг. Про це писав він в автобіографії:
«…в першому випадку через брак коштів, а в другім – через призив до війська і виконання громадських обов’язків під час революції та будівництва української державності» [1, с. 7]. Але він усе життя
займався самоосвітою й став високоосвіченою людиною.
Уже з молодих років Микита Юхимович замислювався над долею українського народу й над
шляхами розвитку суспільства. Вивчав економічні та соціальні науки, захопився соціалістичною ідеологією, яку розумів як визволення народу України з-під російського гніту.
М. Шаповал бере активну участь у революційних подіях 1905–1907 років. Зокрема, перебуваючи
на військовій службі, стає лідером гарнізону, захищаючи інтереси солдат. Його обирають головою революційного комітету. За організацію гуртка та антимонархічну агітацію Микита Юхимович був заарештований і вісім місяців відсидів у Варшавській в’язниці. Згодом був звільнений з війська через політичну
неблагонадійність. За час ув’язнення він вивчив польську мову, перечитав твори польських класиків,
написав багато віршів.
Важливе місце у творчій спадщині М. Шаповала посідала журналістика. Саме у публіцистиці він виклав свою громадянську позицію, аналізуючи тогочасні події, передбачив майбутнє України. У 1907 році, переїхавши до Харкова, друкує статті національно-визвольного характеру у газетах
«Рада» та «Хлібороб».
Далі життєві шляхи приводять його до Києва, де він з 1908 року займається літературною діяльністю: пише вірші, статті, користуючись псевдонімом М. Сріблянський. Разом з П. Богацьким створює
і видає часопис «Українська хата» (1909–1914 рр.), головною метою якого було об’єднання навколо себе
національної інтелігенції. Однією з провідних тем публіцистики Шаповала цього періоду були його роз-
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думи про шляхи розвитку української культури. Зокрема, він бачив її незалежною від російської: «Перед
нами яскраво стоїть глибока проблема культури: чи йти старим шляхом українофільщини, чи залишити традиції хуторського світогляду і варварства та шукати культурного самоозначення? Так,
шукати культурного самоозначення, бо це значить визволятись від залежності од чужої культури,
маючи підстави і поживу у власній сфері мислення і світовідчування. Тільки така сфера і дає право
емансипуватися від сусідів, а у їх однімає змогу накидати нам «вищу» культуру» [2, с. 105]. У часописі
«Українська хата» формувався творчий талант Микити Юхимовича як редактора, публіциста, критика
та політика. У цьому журналі він уперше виступає як революціонер і філософ, виголошуючи ідеали свободи, принципи незалежності української культури та особливості національно-визвольної боротьби.
Після закриття в 1914 році часопису Шаповал шукає можливості для видання нового українського журналу. Завдячуючи підтримці мецената М. Терещенка, у 1916 році йому вдалось розпочати видання у Москві україномовного журналу «Шлях», в якому віддзеркалювалась ідея створення незалежної
соборної України.
Микита Юхимович, як патріот України та державний діяч, не міг залишатись осторонь революційних подій та визвольних змагань 1917–1921 років. Лютнева революція 1917 року в Росії дала надії
на швидке національне відродження України й на побудову власної державності, хоча б у формі автономії у складі демократичної Росії. Микита Юхимович активно долучився до роботи з реалізації цих завдань. Він увійшов до керівництва УПСР, яка організаційно оформилась у квітні 1917 року, був обраний
до складу Української Центральної ради та її Комітету. З 2 грудня 1917 року до 16 січня 1918 року виконував обов’язки Генерального Секретаря, а згодом міністра пошти та телеграфу в уряді Володимира
Винниченка. Також став членом Київської повітової земської управи та Київським повітовим комісаром
Тимчасового уряду (від 28 березня до 1 жовтня), а згодом – директором лісотехнічного економічного відділу Лісового департаменту й головою Всеукраїнської лісової спілки. Про політичну активність
та громадський авторитет Шаповала свідчить той факт, що він обирався членом Демократичної наради в Петрограді, членом Передпарламенту, делегатом до Всеросійських та Українських установчих
зборів, мав звання члена-співробітника Українського Наукового Товариства у Києві [3, с. 413-414].
Микита Юхимович разом зі своїми прибічниками М. Макаренком, І. Луценком, М. Андріївським
розгорнув активну роботу, щоб на Всеукраїнському національному конгресі, який відбувся 19 квітня 1917 року, проголосити Україну самостійною державою. Але «самостійників» тоді, на жаль, було
замало й у результаті – прийняття Резолюції конгресом про автономію України [4, с. 153].
Рішення Конгресу не зупинило «самостійників». Вони використовують будь-які можливості для
розповсюдження своїх переконань. Так, виступаючи на Київському губернському українському з’їзді,
який відбувся 17-18 червня 1917 року, Шаповал говорив про те, що, знищивши самодержавство в Росії, треба тепер подумати про побудову своєї держави, про те, як навести лад на своїй землі. «Народ
український повинен сам бути господарем свого краю і сам розпоряджатися грішми, які він збирає. Ми хочемо розпоряджатися самі своєю землею і тими багатствами, які є під землею. Це зветься автономія. Ми сказали, що цієї автономії хочемо, і від свого слова не відступимося» [Там само,
с. 153]. Микита Юхимович рішуче виступив проти Інструкції Тимчасового уряду Генеральному Секретаріатові Української Центральної ради, яка значно обмежувала автономію України територіально, економічно й політично.
З великим натхненням і радістю він зустрів проголошення Української Народної Республіки
ІІІ Універсалом Української Центральної ради. Слова «Українська Республіка» він промовляв з великою гордістю та особливим піднесенням: «В цих двох словах, виблискує бриліянт української громадської думки і творчості, в закінченій, досконалій, логічній формулі історичних стремлінь українського народу. Будучі покоління будуть коментувати ці слова, наповняти їх тим або іншим змістом,
комбінуватимуть складники цього змісту, але вони не переживуть такої радости народження, яку
вже пережили ми, їм не доведеться вимовити великі слова перший раз, бо вже їх вимовило наше
покоління» [5, с. 42].
Лідери УНР, а серед них і М. Шаповал, не вважали більшовицький уряд у Петрограді законним,
тому що, на їх думку, це був насильницький державний переворот, й сподівались на створення федерації вільних демократичних республік. Коли ж ці сподівання не здійснились, а Раднарком Росії оголосив
Українську Центральну раду своїм ворогом і підтримав утворений у Харкові паралельний уряд – Народний секретаріат, Микита Юхимович був першим серед керівників Української Центральної ради, хто
виступив за розрив із Раднаркомом. 20 грудня 1917 року він підтримав В. Винниченка, котрий розцінив
ситуацію в Росії такою, що потребувала невідкладного проголошення незалежності України.
Шаповал був співавтором ІV Універсалу Української Центральної ради, який 9 (22 січня) проголосив: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною,
суверенною державою українського народу» [6, с. 103].
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Микита Юхимович рішуче виступав проти орієнтації на зовнішні сили в державотворчому процесі, засуджував запрошення німців в Україну. Німецькі та австрійські війська, зайнявши українську
територію навесні 1918 року, почали через деякий час поводитись як окупанти: командування втручалось у внутрішні українські справи, проводили реквізицію продовольства, заарештовували громадян. З 25 квітня почали діяти польові суди, заборонялась діяльність земельних комітетів, весняні посіви
визначались військовими комендантами. Вночі 26-27 квітня була роззброєна Перша Синьожупанна дивізія, в якій командиром першого запорізького полку ім. Т. Шевченка був полковник Шаповал. Це були
підготовчі дії до повалення Української Центральної ради [7, с. 129].
Аналізуючи політичну ситуацію в державі, яка склалась на той час, М. Шаповал відзначив: «Апатія, безвольність, розлад, реакція – такі головні риси тодішнього настрою як влади, так і суспільства. Що якийсь вихід має бути – для всякого було зрозуміло, але мало хто уявляв, що вихід знайдуть німці. Не заміняти тоді владу не можна було. Це було вимогою часу. Всі хотіли зміни влади, хоч
ніхто не знав, на яку владу змінювати» [6, с. 413-414].
29 квітня 1918 року у Києві за підтримки німецьких та австрійських військ відбувається державний переворот, внаслідок якого утверджується Гетьманат.
Микита Юхимович виступав проти влади гетьмана П. Скоропадського й був одним з найактивніших організаторів антигетьманського повстання. За спогадами В. Винниченка, «Микита Шаповал
з усією відданістю й невтомною енергією кинувся до організації сил повстання» [5, с. 42].
13 листопада 1918 року лідери Українського національного союзу відповідно до пропозиції М. Шаповала обирають Директорію. Директорія ухвалює 15 листопада звернення до народу розпочати повстання та затверджує склад Військового Революційного Комітету, який негайно почав діяти в Києві. Через неодноразові спроби фізичної розправи керівники Директорії та Національного Союзу перейшли
на підпільне становище. Гетьманська служба безпеки декілька діб без перерви влаштовувала справжнє
полювання на Шаповала та Винниченка. «Я був певний в перемозі повстання і гаряче працював над
його підготовкою. Накази про виступ я дав Балбачану і Пелещуку ще за 2 тижні до повстання. Ми організували дивовижну в історії України річ – всенаціональне повстання українського народу, постала
вся трудова Україна. Повстання успішне», – так згадує про ті події Микита Юхимович [4, с. 42].
У середині грудня 1918 року Директорія увійшла до Києва. Першим її Універсалом, одним з авторів якого був Шаповал, поновлювалася Українська Народна Республіка, відновлювались усі закони
Української Центральної ради, проголошувались напрями соціально-економічної політики для розбудови держави та відмова від військової допомоги країн Антанти.
Обіймаючи за часи Директорії посаду міністра земельних справ у складі уряду В. Чехівського (з грудня 1918 до лютого 1919 року), Шаповал розробив закони про ліс та про землю, які були оголошені відповідно 7 і 8 січня 1919 року. Вони були схвалені Директорією й затверджені Трудовим Конгресом України. Згідно
з ними в Українській державі передбачалося скасувати приватну власність на всі землі й ліси без викупу,
залишалась тільки земельна власність для селян не більше 15 десятин. Закон визнавав приватно-індивідуальне користування землею, але відкривав можливості і для добровільної колективізації.
М. Шаповал розумів значення міцної армії для захисту Української Народної Республіки. Коли під
тиском більшовицьких військ Директорія відступила на Поділля й уряд В. Чехівського подав у відставку, він запропонував владі проект організації народної армії, яка мала б базуватись на таких принципах:
армія формується територіально, старшина складається з патріотичної інтелігенції. Російське ж офіцерство, яке, за словами Шаповала, пасивно поводилось і чекало на Антанту або білогвардійців
та «саботувало, губило всю українську справу», повинно бути розпущене [8, с. 19]. Цей проект був
прихильно зустрінутий, але в життя не втілений, тому що керівництво Директорії взяло орієнтацію
на Антанту, що, на думку Шаповала, згубно вплинуло на подальшу її долю.
Цим, по суті, завершується державотворча діяльність Шаповала на рідній землі. Згодом своє
ставлення до тогочасного революційного і державотворчого процесу в Україні Шаповал сформулював
так: «Революцію ми розуміли і проводили, як соціальну (спрямовану на інтереси українського народу –
автор), але ми одкидали методи більшовицькі. Ми були проти терору і насильств. Ми були за рівноправність трудових людей, не висуваючи «диктатури» якоїсь однієї трудової групи» [7, с. 129]. Для
нього омріяним ідеалом держави, якому залишився вірним до кінця життя, була українська соборна,
самостійна, трудова республіка [Там само, с. 60].
У лютому 1919 року Микита Юхимович виїхав за кордон і більше в Україну не повернувся. Якийсь
час він був аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Швейцарії, її секретарем
в Угорщині, а в жовтні 1919 року був відряджений у справах місії до Праги як радник Директорії з культурно-просвітницьких справ за кордоном. Йому доручалось займатись культурно-просвітницькою роботою серед військовополонених та біженців, а також українських громадян, які перебували на території Чехословаччини. У цій країні він мешкав до кінця життя.
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Одним з головних напрямів діяльності Шаповала за кордоном було також осмислення причин
поразки національних сил, які боролись за незалежність України, аналіз політичної ситуації в Україні
під владою більшовиків, намагання визначити шляхи подальшої боротьби. Причинами поразки Української держави Микита Юхимович вважав наступні: відсутність чіткої соціальної програми, хитання
і нерішучість у проведенні «соціальної революції» як Українською Центральною радою, так і Директорією, відсутність власної армії й вимушена орієнтація на зовнішні сили (Української Центральної
ради на Німеччину, Директорії – на Антанту), недостатня єдність української нації, низький рівень національної свідомості, що, зі свого боку, було обумовлене соціальною структурою населення України. У гострополемічній праці «Новітнє яничарство» він писав, що напередодні революції суспільство
в Україні складалося з трьох категорій: темної маси, нечисленної інтелігенції й величезного свідомого
яничарства, а також підкреслював: «Коли нація має такий колосальний потенціал зрадництва і такий малий потенціал солідарності, то іншого результату, як погром своєї волі, вона не осягне в цім
злім, егоїстичнім світі розбою і насильства» [9, с. 4].
Які ж позитивні наслідки Української революції та визвольних змагань 1917–1921 років бачив Микита Юхимович? Найважливішим наслідком він вважав той факт, що революція пробудила український
народ до свідомого життя, до боротьби за свої інтереси, а в ході революції народилась українська державність у формі республіки. Ці події пробудили й національну самосвідомість українців. «Украдене ворогом ім’я наше вернулось. Тепер кожний селянин і робітник знає, що він українець», – підкреслював
Шаповал. Світові стало відоме слово «Україна», а це, вважав він, веде до того, що світ підтримуватиме
існування її як рівноправного члена.
Аналізуючи характер держави і влади, що встановилась в Україні після перемоги більшовиків,
М. Шаповал звинувачував радянську владу в окупації України. Договір, підписаний між Росією й Україною 26 грудня 1920 р., він назвав фікцією. Таким же підступним методом, на думку Шаповала, був
створений і СРСР. У зв’язку з цим він писав: «…союзу жодного нема. Всі слова про «союз», про «самостійність» … є одно бандитське нахабство і брехня окупантів для дурників і сліпців. Історія цей
блуд виправить!» [7, с. 267].
Колоніальний характер політики Росії стосовно України Микита Юхимович доводить, спираючись
на статистичні дані щодо національного складу населення України й органів державного та партійного керівництва, вказуючи на невідповідність цих показників: «Чому це так? Чому 30 мільйонів українців СРСР
не грають жодної значної ролі в державній більшовицькій системі? Тому, що Україну Москва вважає
за свою колонію, за раба, який бунтується» [Там само, с. 274]. З позицій сьогодення, які пророчі слова!
Більшовики своєю політикою, на думку Шаповала, свідомо посилювали залежність України від Росії.
В еміграції політик активно займається культурно-просвітницькою роботою. Зокрема, в Чехословаччині допомагає організовувати Українську Господарську Академію, Педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, українську реальну гімназію. Він оволодіває європейськими мовами, вивчає філософію
й соціальну науку. У науковому світі Микита Шаповал отримав визнання як вчений-соціолог. Йому, першому з українців, присвоюють науковий ступінь доктора соціології (березень 1929 р.) і наукове звання
професора. Окрім наукових й освітніх закладів, Микита Шаповал засновує ряд громадських організацій та українські періодичні видання, що слугували меті українського просвітництва: «Нова Україна»,
«Трудова Україна», «Бюлетень Українського Суспільного комітету» та інші. Більшість цих періодичних
видань розповсюджувались по всій території Європи та в США.
Наступним важливим етапом діяльності Микити Шаповала слід назвати організацію й редагування в еміграції щомісячного журналу «Нова Україна», який почав виходити в Празі з 1922 року. Співзасновниками та співредакторами «Нової України» були Микита Шаповал та Володимир Винниченко. Тут
друкували матеріали з історії України, намічали перспективи розвитку боротьби з більшовицькою тиранією, підтримували творчу молодь. Журнал відкрив нові імена талановитих письменників – Є. Маланюка, Г. Косинки, Т. Осьмачки. Тут друкувалися письменники старшого покоління – І. Франко, О. Олесь,
В. Стефаник, О. Кобилянська. На сторінках «Нової України» опубліковано багато власних творів й самого Микити Шаповала.
Великий державний діяч помер 25 лютого 1932 року й не дожив до того часу, коли Україна стала
незалежною. Але Микита Юхимович не помилився: Українська держава, незважаючи на великий опір
імперських російських сил, здобула й нині веде боротьбу на Донбасі за незалежність, а також намагається дипломатичним й політичним шляхом повернути частину окупованих Росією українських земель.
Наприкінці можна зробити висновок, що Микита Юхимович Шаповал є визначним політичним діячем, українським патріотом і державотворцем. Віриться в те, що у нашого народу відновиться пам’ять
про цю непересічну особистість – політика й письменника, а його твори стануть в нагоді сучасному читачеві. Безсумнівно, ця людина варта нашої уваги й глибокої пошани, як видатна особистість в історії
України ХХ ст.
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ОСТАП ВИШНЯ І ДОНБАС: БІОГРАФІЧНІ ТА ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ
Досліджуються проблеми особистих та творчих зв’язків відомого українського письменника
Остапа Вишні (П. М. Губенка) з донецьким краєм. Наводяться факти його перебування в Артемівську, Соледарі, Костянтинівці, Краматорську, Дебальцевому (Донеччина), Ровеньках та Кадіївці
(Луганщина). Автор зупиняється на його творах, написаних на матеріалі шахтарського краю.
Ключові слова: гумореска, шахтарський край, Донбас, творча спадщина.
Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко) відомий як патріарх українського гумору, майстер великої кількості дотепних гуморесок, якими зачитувалися декілька поколінь не тільки українських читачів.
Народився письменник 13 листопада 1889 року на хуторі Чечва, тепер село Грунь Охтинського
району Сумської області. Закінчив фельдшерське училище. Але література взяла верх – він приблизно
десять років працював у газетах «Вісті» та «Селянська правда», редагував журнал «Уж», був членом
редколегії «Перця».
Був репресований у 1934 році, опинився у списку так званих ворогів народу як націоналіст і десять років перебував у таборах. Був реабілітований у 1955 році. Його твори виходили мільйонними
тиражами й користувалися чи не найбільшою популярністю серед народу (за кількістю виданих книг
його випереджав лише Тарас Шевченко). «На 1928 рік побачили світ біля тридцяти збірок Остапа Вишні, а тиражі видань наступних років досягли двох мільйонів» [1, с. 5]. І малий, і старий любив слухати
дотепні фейлетони, усмішки, сатиричні нотатки з приводу найрізноманітніших явищ, подій, фактів внутрішнього і міжнародного життя.
Добре знав Остап Вишня донецький край і неодноразово тут бував. До того ж, маємо його твори, які
письменник написав на матеріалі шахтарського краю – це гуморески «Доісторичний струмент», «Здоровенькі
були», «Ф’ю, ф’ю!», «Ти добич дай!». Окрім того, у творчому доробку Остапа Вишні є й гумористичний твір про
невдалі виступи футбольної команди з шахтарської столиці, якій через постійні поразки довелось розпрощатися з вищою лігою (надрукований у журналі «Перець»). Таким чином, є всі підстави говорити про краєзнавчий аспект при ознайомленні з життям і творчістю українського гумориста Остапа Вишні.
До теми «Остап Вишня і Донбас» дослідники не так часто звертались. Ми можемо назвати публікації краєзнавців Анатолія Шевченка, Костянтина Спасенка, Юлія Сафонова та автора цієї статті. Щодо автора статті, то він підійшов до даної теми ще й як методист вищої школи: розробив урок
на тему «Остап Вишня і Донбас», який увійшов до посібника «Література донецького краю», затвердженого у 2010 році Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів [2].
Мета запропонованої статті – ознайомити сучасного читача з фактами перебування Остапа Вишні на Донеччині та Луганщині й дати хоча б коротке уявлення про ті твори, які письменник створив
на матеріалі шахтарського краю.
Знайомство з Донбасом почалось у майбутнього письменника ще з дитинства, правда, заочно. Його дядько Іван, материн брат, пішов на заробітки на шахти, а влітку щороку приходив додому
допомагати на жнивах. Остап Вишня писав: «Ми, дітлахи, знали з його оповідань, що на Донбасі все
чорне і що там глибокі ями, шахти, як упадеш, так тебе не видно, глибина, може, як у десять колодязів! Під землею коні живуть, що тягають вагонетки…а всі шахтарі з лампочками, і всі вони чорні,
тільки зуби білі!..
— А горобці на шахтах є? – поцікавився сусідів Пилипко.
— Є! І теж чорні! – відповів дядько Іван…
І дуже нам тоді забажалося побувати на шахті, де горобці від людей не дуже тікають. Ми й побігли на шахту вдвох з Пилипком. Впіймано нас було за цвинтарем уже увечорі. Моя мати була
з деркачем у руках, а Пилипкова – з віжками. Ми того ж вечора добре відчули, що нелегке було шахтарське життя! Аж смугами воно пішло у нас на тому місці, де в штанчатах у хлопчаків прорішка»
(Гумореска «Ти добич дай!»).
Уперше побувати в Донбасі Остапу Вишні довелося у віці 39 років – було це наприкінці березня –
на початку квітня 1928 року, коли письменник-гуморист разом з Павлом Тичиною, Володимиром Сосюрою, Петром Панчем та Іваном Микитенком на запрошення Всеукраїнського комітету Спілки гірників
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приїхав до шахтарського краю. Спочатку були Ровеньки. Письменники ночували у будинку «для приїжджих», а харчувались через дорогу в столовій. Весна, після талих снігів ґрунтова дорога перетворилася в болото, і перейти вулицю, як згадував Петро Панч, «в черевиках, хоч би й озутих у калоші, годі
було й думати». І тут письменникам прийшов на допомогу обутий в чоботи місцевий парубок, який по
черзі переніс на спині кожного з гостей. «Переніс і Остапа Вишню. Цей умостившись, як слід, гукнув:
«Спасибі революції, тепер і я піднесений на висоту» [3, с.2]. І тут гумор його не полишив.
З Ровеньків бригада письменників прибула на станцію Сіль, де в клубі соляної шахти імені Шевченка (поблизу Бахмута) зустрілися з гірниками. Як згадують учасники тієї зустрічі, всіх гостей робітники слухали з величезною увагою, особливо тепло зустріли свого земляка Володимира Сосюру
та гумориста Остапа Вишню. Представляв гостей письменник Іван Микитенко. Остапу Вишні він дав
наступну коротку характеристику: «Такої постаті ще не було в нашій літературі. Письменник-реаліст, відчуває глибоко селянські болі. Творчість Остапа Вишні робить благодійний вплив на селянську стихію і направляє її у творче русло. Вишня не звичайний гуморист – крізь сміх його блищать
сльози» [3, с.2].
Петро Панч згадував, що «Остапа Вишню гірники зустріли щедрими оплесками й широкою
усмішкою, значить, його фейлетони й гуморески, що друкувалися в пресі, випередили автора» [3,
с.2]. Того вечора Остап Вишня читав такі свої твори: «Що таке Україна», «Розмова з Марсом», «Що
буде літ через п’ятдесят», «Так нічорта й не вийшло».
У той перший свій приїзд на Донбас Остап Вишня з товаришами побували на десяти шахтах і заводах, де зустрічалися з робітниками нашого краю, в тому числі виступали в Бахмуті, відвідали соляну
копальню ім. Карла Лібкнехта, розташовану поблизу Бахмута. Газета «Кочегарка» писала: «Робітники
дякували поетам і письменникам за те, що приїхали до них, і прохали, щоб вони частіше приїжджали
на рудник».
Знайомство з шахтарським краєм Остап Вишня продовжив у 1929 році: газети повідомляли про
те, що письменник побував у Костянтинівці, де виступав у клубі металургійного заводу ім. Фрунзе та кінотеатрі ім. Артема, а наступного дня – в театрі ім. Луначарського в Краматорську та в клубі будівельників.
Весною 1929 року Остап Вишня разом з П. Панчем, І. Сенченком та Л. Черновим побував у Дебальцевому, на початку 1930-х років приїздив у Горлівку. І завжди робітники з радістю йшли на зустріч
з гумористом, тепло його вітали та просили читати ще й ще.
Роки заслання, Друга світова війна не давали письменникові можливості зустрічатися з читачами. У листах із заслання Остап Вишня мріє про повернення в Україну, йому так хочеться там,
на далекій та холодній півночі, «припасти лицем до чебрецю, всмоктати в себе весь-усенький
пах чебрецевий, щоб у всіх альвеолах усіх легенів чебрецем пахло… і заснути…». А ще у листі до дружини він пише: «Гуси до нас прилетіли, качки, лебеді… Вони ж через Україну летіли,
і на крилах у них, напевно, шматочки сонця українського! Ну, й скинуло б котре, щоб хоч подивитися, щоб хоч очі свої погріти, а я вже не кажу – душу. Ні, летять далі. Летять промінням
українським облиті…» [1, с. 5]
Є у цих тужливих листах і згадка про близькі його серцю донецькі місця: «Учора по обіді я лежав
на ліжкові… І, як завжди, линули думки. Мені пригадались озера на Дінці. Коли просуваєшся човном
між комишами й випливаєш на озерце – там лілеї, лілеї, лілеї… білі лілеї. Скотилась мені сльоза по
щоці і впала на сіру арештантську ковдру…». Був це січень страшного 1937 року.
Як стверджує Юлій Сафонов, 22 серпня 1951 року Остап Вишня разом зі своєю дружиною Варварою Олексіївною приїхав у Кадіївку в гості до давнього знайомого лікаря Михайла Шалабали. Подружжя «здійснили «героїчний» переїзд з Києва до Кадіївки на «Побєдє» по тоді ще розбитих дорогах» [4]. Трохи відпочивши, Павло Михайлович попросив Шалабалу познайомити його з яким-небудь
корінним гірником з колишніх селян. Господар знав такого гірника, той проживав у селищі Сабівка. Туди
й поїхали «І треба ж такому статися: потрапили просто на новосілля – гірник тільки-но переселився в нову квартиру. Гості були вже напідпитку, й ніхто не поцікавився, хто прибув із Шалабалою. «Мій старший брат, – відбувся жартом Михайло Павлович. Остап Вишня за декілька хвилин
став «своїм». Жартував, невимушено розмовляв із сусідами по столу і, як зауважив для себе Михайло Павлович, напружено працював, запам’ятовуючи шахтарські жарти, звички – все те, що давно
цікавило його» [4].
Як тільки в місті дізналися про приїзд Остапа Вишні, посипалися запрошення побувати на зустрічах в школах, на фабриках, заводах, шахтах. Павло Михайлович, не зважаючи на хворобу, провів
чимало зустрічей, у тому числі й у Палаці культури ім. Горького і, звичайно, зустрічався з шахтарями. Саме тут він хотів розпочати написання циклу гуморесок під назвою «Шахтарські усмішки». Недарма перед поїздкою до Кадіївки в одному з листів М. Шалабалі, датованому 19 липня 1951 року, чи-
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таємо: «Мені сильно кортить написати «Шахтарські усмішки». То ж думайте, хлопці, чого такого
типового шахтарського і в труді, і в побуті. А подумавши, візьміть та й запишіть. А людей тоді
мені покажете. От воно щось і вийде…» [4].
А вже на початку 1950-х років знаходимо такі записи у щоденнику Остапа Вишні: «29 листопада,
51. Був цього літа (осені) на Донбасі… Ой, які хороші люди! Чудові!.. Вони, донбасівці, такі мудрі, такі
чудові, що нас із з вами розсмішать… Ох і міцний горішок!».
Зустрічі з шахтарями дали письменнику чимало матеріалу. Добре знаючи особливості шахтарської праці, вивчивши характер людей цього регіону, письменник зі знанням справи, з любов’ю до шахтарів у гуморесці «Ти добич дай!» пише: «І кажуть у Донбасі також, що видавати вугілля із шахти
слід не на гору, а на-гора, наголос на “а”. Це, так би мовити, преамбула…». У творі відчувається не тільки любов письменника до трударів краю, але й турбота за покращення справи видобутку
вугілля: «Остаточна задача кожного шахтаря, кожного робітника, техніка, інженера і службовця
у Донбасі полягає в тому, щоб ота сама «добич» ішла «на-гора» і щоб отої самої «добичі» було
щонайбільше… А от якраз тепер саме «добич» у Донбасі і шкутильгає. Малувато видається тепер «добичі на-гора». І доводиться через те чорнявому Донбасові червоніти». А щоб покращилася
«добич» і Донбас не червонів, письменник пропонує брати приклад з бригади гірників Івана Бридька,
начальника дільниці № 1 шахти 5-6 ім. Димитрова. За останні 10 років І. І. Бридько і його колектив,
працюючи в найрізноманітніших геологічних умовах, завжди перевиконують план отої самої «добичі».
Гумореска «Ф’ю, ф’ю!» розповідає про недоліки в роботі торгівельних організацій міста Єнакієве
на Донеччині. Гумореска була надрукована в журналі «Перець» за 1952 рік. На той час у місті майже
неможливо було купити меблі. Найімовірніше, керівники торговельних організацій Єнакієва погано займалися завозом меблів до магазинів свого міста. Адже в інших містах, які називає автор (Сталіно,
Горлівка, Харків) меблі були.
Місцем подій, які розвиваються у гуморесці «Здоровенькі були», є місто Костянтинівка. Головний
герой – директор цегельного заводу, який постійно лається на робітників, часто нецензурною лексикою. Ображені та принижені, ті масово звільняються з заводу. Ось такого керівника й пропечатав гуморист Остап Вишня у тому ж всеукраїнському «Перці».
У середині 1950-х років Остап Вишня часто хворів, навіть провів курс лікування в одній з лікарень Кадіївки. А вже з Києва, у листі до знайомого, так пояснює причину свого творчого застою:
«Чортзна-що робиться! Цілісіньку зиму – то те, то інше, все кахи та кахи!.. А от серце… Та легені… Не пишеться. Не думається!..». Обіцяних «Шахтарських усмішок» так і не вийшло.
Доля відвела Павлу Губенку 67 років. Помер він від серцевого нападу 28 вересня 1956 року. У київській квартирі, розташованій по бульвару Хмельницького, де проживав Павло Михайлович з дружиною, держава не спромоглася навіть створити музей й онучка, Мар’яна Євтушенко, її продала. Новими
господарями стали, до речі, вихідці з Донецька. Це ще один краєзнавчий аспект – зв’язок імені Остапа
Вишні з Донбасом.
Перебування Остапа Вишні в донецькому краї – це цікава сторінка життя та творчості патріарха
українського гумору. Почуття гордості викликає й той факт, що письменник добре знав наш край, любив
його й писав про нього.
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СЕЛО ПРЕЛЕСНЕ В ОСОБАХ
У статті подається життєопис видатних людей Слов’янщини, які внесли вагомий вклад у соціально-економічний, культурно-освітній і духовний розвиток села Прелесне.
Ключові слова: село Прелесне, Слов’янщина, культура, активна громадянська позиція.
Сьогодні в Україні пишеться нова історія, з’являються нові герої, реформується життя. Але,
на нашу думку, нове не може існувати без історичного минулого, яке ґрунтується на досвіді багатьох
поколінь і щедре на розумних, талановитих та щирих людей. Хто створює історію? Люди! Історія нашого краю завжди славилась і славиться гарними вчинками, звершеннями, трудовими подвигами простих
українських людей, яких гідно можна назвати – славетні імена Слов’янщини.
До дослідження проблеми участі особистостей у розбудові нашого краю долучилося декілька
науковців та краєзнавців, серед яких: Роман Данилович Лях, Надія Романівна Темірова, Валерій Іванович Романько, Віктор Петрович Скрипник. Особистості села Прелесне є основою історико-краєзнавчих
видань авторів цієї статті. За книги «Життя, яке віддане людям», «Літопис села Прелесне», «Люди
і село» автори у 2019 році стали лауреатами XX загальнонаціонального конкурсу «Українська мова –
мова єднання» у номінації «Країна. Витоки. Родовід».
Метою статті є висвітлення життєвого шляху видатних людей Слов’янського району Донецької
області, які внесли вагомий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній і духовний розвиток
села Прелесне та відзначені за це громадою відповідними меморіальними дошками.

Лисак Костянтин Харитонович
29 липня 2019 року минуло 24 роки, як пішов із життя наш земляк, мешканець села Прелесне
Слов’янського району Лисак Костянтин Харитонович. Сільська молодь особисто Костянтина Харитоновича не знає, бо народилася вже після його трагічної загибелі, але багато теплих слів про нього чула
від своїх рідних, односельців, учителів. У музеї Прелесненської школи є куточок, присвячений пам’яті
односельцю. Що ж це за людина, яка вже давно за межею життя, а її пам’ятають і шанують селяни,
називаючи лагідно «Харитонович». Адже загальновідомо, якщо людину називають просто по батькові,
це говорить про те, що сприймають її, як рідну. Восени 2015 року на зборах територіальної громади
було ухвалено рішення відродити й увічнити світлу пам’ять про легендарного Харитоновича, який своїми зусиллями та роботою створював і підтримував інфраструктуру життєдіяльності сіл Слов’янщини
– Прелесне і Майдан. Увічнити пам’ять вирішили виготовленням меморіальної дошки. Її виготовили
із червоного та чорного мармуру з нанесенням портрета й пам’ятного напису: «Провідний аграрій і хлібороб Донеччини, керівник колгоспу з 1961 до 1995 р. Мріями і трудовими досягненнями цієї видатної
людини створювалася краса і велич нашого рідного краю».
Лисак Костянтин Харитонович народився 28 листопада 1931 року на хуторі Чернявський Добропільського району Сталінської (нині Донецької) області в родині робітника Харитона Платоновича
та домогосподарки Катерини Іванівни. З 1938 до 1946 року навчався в Яківлівській семирічній школі
міста Дружківки. 1947 року вступив до Красносільського сільськогосподарського технікуму. Після закінчення технікуму в 1950 році йому присвоєна кваліфікація молодший агроном-рільник. З 1950
до 1951 року працював за цим фахом у Верхньо-Герасимівській МТС (машинно-тракторній станції). З 1951 до 1953 року служив у лавах Радянської Армії. Під час служби закінчив авіаційне училище
за спеціальністю технік-механік. Але обслуговувати та готувати до польотів військові літаки не вдалося, бо за наказом М. С. Хрущова вимушений був повернутися в село, щоб працювати за першим фахом. З 1953 до 1955 року працював дільничним агрономом МТС. 1955 року був прийнятий на посаду
агронома Слов’янської МТС. Цього ж року був переведений агрономом колгоспу ім. 19-го Партз’їзду. З 1955 до 1961 року працював на посаді агронома колгоспу ім. 1-го Травня села Петрівки Слов’янського району. 1958 року були об’єднані два колгоспи, які розташовані поруч: у селі Прелесному –
ім. 12-річчя Жовтневої революції, у с. Петрівці – ім. 1-ого Травня. Об’єднаний колгосп отримав назву
ім. 12-річчя Жовтневої революції. Очолювати цей колгосп селяни обрали Гриценка Івана Трохимови-
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ча. Через три роки головою колгоспу був обраний Лисак Костянтин Харитонович, який після об’єднання
колгоспів працював на посаді бригадира комплексної бригади. 1969 року Костянтин Харитонович заочно закінчив Харківський сільськогосподарський інститут ім. В. В. Докучаєва за фахом учений агроном. Молодому очільникові важко було керувати діяльністю великого колгоспу, але поряд завжди були
надійні плечі старших товаришів. Основний напрям господарства – вирощування зерна і м’ясо-молочне тваринництво. Об’єднання колгоспу і посилення його технічного оснащення забезпечили зростання
сільськогосподарської продукції. Уже в 1959 році колгосп зібрав 27,2 тис. центнерів зерна і 5,9 тис. центнерів соняшнику. Загальна вартість виробленої продукції становила 3,9 млн. карбованців. Унаслідок
зростання сільськогосподарського виробництва значно збільшився неподільний фонд колгоспу. У 1968 році він становив 1 927 114 крб. Валовий дохід колгоспу в 1968 році становив понад мільйон
карбованців. Щоб цього досягти, необхідно було працювати з раннього ранку до пізнього вечора. Так
напружено й працював голова колгоспу разом зі своїм колективом. Відпустки, зазвичай, бралися лише
у зв’язку із хворобою. Гортаючи сторінки міськрайонної газети від 27 липня 1983 року можна прочитати
статтю про Костянтина Харитоновича «Найкраще переконувати справами»: «Хороший спеціаліст, ініціативний керівник, який бачить перспективу, уміє працювати з людьми, невтомний поборник передової технології у сільськогосподарському виробництві – таким знають голову колгоспу імені 12-річчя Жовтневої революції К. Х. Лисака у господарстві і районі …» [1, с. 1]. На основі зміцнення
колективного господарства поліпшилася й соціальна складова сіл: для селян побудовано чотири двоповерхові будинки, лікарня, амбулаторія, аптека, середня школа в селі Прелесне, восьмирічна – у селі
Майдан, крамниці для продовольчих, промислових та господарчих товарів. Колгосп здійснював шефську допомогу двом школам та двом дитячим садкам на території колгоспу – Майданським та Прелесненським. У школах Костянтин Харитонович був частим гостем. Його запрошували на урочисті лінійки,
вечори, зустрічі випускників. Костянтин Харитонович завжди займав активну громадянську позицію,
багато разів обирався депутатом сільської ради народних депутатів, декілька разів – районної та обласної. Для нього прості громадяни, колгоспники були поважні люди. Двері від відвідувачів не зачинялися ні на роботі, ні вдома. Питання, з якими вони зверталися, торкалися не лише виробничих справ,
багато серед них було й суто особистих. Але важка безперервна і нервова робота дає про себе знати,
і в лютому 1991 року 59-річного Костянтина Харитоновича звалила тяжка хвороба – інфаркт серця. Увесь виробничий процес колгоспу перенісся спочатку в палату кардіологічного відділення лікарні
імені Леніна, а потім – до санаторію «Ювілейний». Жага до життя була велика, і хвороба була переможена. Після реабілітації він постійно зранку обливався холодною водою, ходив по росі босими ногами. З цією лікарнею Костянтина Харитоновича пов’язувала ще одна цікава історія: десь у другій половині 70-х років йому в другому хірургічному відділенні робили складну операцію на горлі. Коли хірург
– Семеніхін Володимир Ілліч – тяжко, але з полегшенням видихнув, то запитав у хворого, як його звати
та ким він працює. Ім’я та по батькові назвав правильне, а стосовно посади сказав, що тракторист. «Ну,
тракторист так тракторист – відповів лікар. – Операцію зроблено успішно, але з місцями, вибач,
доведеться спочатку полежати в коридорі». Так і лежав на ліжку в коридорі Костянтин Харитонович,
а відвідувачі до нього все ідуть та йдуть. Коли Володимир Ілліч здивувався, що до простого тракториста так багато відвідувачів, то почув у відповідь: «Який тракторист? Це наш голова колгоспу!». Після цього хірург та голова колгоспу стали близькими друзями на все життя. Костянтин Харитонович мав
витончене почуття гумору. Ось один із прикладів: після побудови нової будівлі контори до Прелесного
приїхала обласна комісія для прийняття об’єкту, а навкруги новобудови височить якась трава з жовтими квіточками (суріпка). Члени комісії почали цікавитися, що це за «хащі», а кмітливий голова колгоспу
серйозно відповів, що це зацвів новий сорт гірчиці. Одразу ж представники комісії почали наривати собі
цілі букети «нового сорту». Іноді потрібно було якось прилаштовуватися до життя. Так, у період «хрущовщини» від колгоспів вимагали фотозвіти про хід вирощування кукурудзи. Тому й приходилося Костянтинові Харитоновичу організовувати фотосесії на кукурудзяному полі. На жаль, кукурудза в нашій
місцевості не могла вирости висотою понад два метри, тому й присідали навколішки, щоб показати
висоту цієї рослини. Після розвалу Радянського Союзу та початку розбудови України розпочалися великі зміни й у сільському господарстві, торкнулися вони і колгоспу імені 12-річчя Жовтневої революції. Розпорядженням Представника Президента України по Слов’янському району №108 від
16.02.1993 року діяльність колгоспу була припинена. Колгосп було реорганізовано у КСП (колективне
сільськогосподарське підприємство) «Колос». Керівником на загальних зборах підприємства одностайно було обрано Лисака Костянтина Харитоновича. На посаді голови колгоспу Лисак Костянтин Харитонович працював 33 роки. Трагічний випадок обірвав його життя. Ось як про це описує В. Савенко в газеті «Вісті» від 08 серпня 1995 року: «Минулого вівторка село Прелесне мало незвичайний
вигляд. Тисячі його жителів, а до того ж ще й делегації з усіх господарств і підприємств району,
керівники і депутати районної і міської рад та їх виконкомів, усіх Рад району прийшли попрощатися
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із старійшиною колгоспного ладу – головою колективного сільгосппідприємства «Колос» Костянтином Харитоновичем Лисаком. Сумна процесія розтяглася на добрий кілометр. Чим же привабив
до себе цих людей у свій останній час патріарх сільськогосподарського виробництва, як назвав Костянтина Харитоновича у прощальному слові голова КСГП «Промінь» І. П. Білоконов? Прощаючись
з головою «Колосу», член правління В. І. Кузьмін нагадав присутнім, яких орденів і медалей удостоєний Костянтин Харитонович. Але люди йшли не за орденською подушечкою, а за людиною без кровинки в обличчі. «Лежить мовчазний, яким і в житті був» – сказала якась бабуся, витираючи хусткою очі. Так, Костянтин Харитонович був небагатослівним. Він мовчазно робив святе діло – ростив
хліб і годував державу. «Це була на диво чесна і на диво скромна людина», – скаже над розкритою
могилою однокурсниця Костянтина Харитоновича П. Г. Петряєва. У цьому, мабуть, і феномен
К. Х. Лисака, що так цінується людьми. Він був з давніх, тепер уже рідкісних організаторів виробництва, хто керуючи людьми, не підноситься над ними. У першу ліпшу хвилину він ладен був підставити, якщо треба, своє плече, взяти у руки мішок, ключ, сапку. Від чого і загинув. Того фатального дня
йому досить було дати команду, і можна їхати далі – КСГП «Колос» чимале господарство. Але він
сам схилився над купою щойно намолоченого зерна, у яке могли потрапити грудки землі. Він, хлібороб, не міг допустити бруду в пшениці. І поклав за це життя. Оце б колосянам, як і всім іншим, назавжди зберегти у своїх серцях» [2, с. 3]. Поховали шановного голову колгоспу на цвинтарі села Прелесне. На гранітний пам’ятник збиралися гуртом усі сільгосппідприємства Слов’янського
району. Шістдесят три з половиною роки прожив Костянтин Харитонович. Із них 48 років він віддав
людям. За 33 роки головування колгоспом йому неодноразово пропонували підвищення – працювати
головним спеціалістом району чи області. Але Костянтин Харитонович від своєї землі не хотів виїжджати, бо він до неї прикипів усією своєю душею. Голова колгоспу не нажив великого багатства, бо жив для
людей і від цього отримував велике задоволення. Усе життя Костянтина Харитоновича було пов’язане
з розвитком сільського господарства, зміцненням колгоспного ладу. Тридцять три роки віддав шановній
професії хлібороба, був умілим організатором колгоспного виробництва і відповідальним керівником
– таким залишився він у пам’яті колгоспників. Ось як згадує про Лисака К. Х. Віктор Скрипник, почесний
краєзнавець України, журналіст, ексредактор газети «Вісті», власний кореспондент газети «Донеччина»: «Прелесненці не помилилися, голосуючи за Костянтина Харитоновича. Він виявився хорошим
організатором і дбайливим господарем. Досвідчений фахівець багато уваги приділяв впровадженню
новітніх технологій вирощування зернових та технічних культур. Високі врожаї забезпечували колгоспу великі прибутки. Це дало можливість споруджувати житло для колгоспників, збудувати школу в Прелесному та клуб у с. Майдан, розширити виробничу сферу… У кінці 70-х – на початку
80-х років часто бував у Прелесному, зустрічався з колгоспниками, працівниками соціальної сфери. Відгуки про голову правління К. Х. Лисака були лише позитивні. Селяни постійно обирали Костянтина Харитоновича депутатом Прелесненської сільської та Слов’янської районної рад. Прелесненці не забули Людину, яка віддала їм більше 30 років життя. Пам’ятаємо Костянтина
Харитоновича й ми, хто співпрацював з ним, ділив радості здобутків і гіркоту втрат. Вічна вам
пам’ять, шановний!». У 2016 році вийшла з друку збірка науково-біографічних статей «Славетні імена
Донеччини» за редакцією департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації та Донецького
обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Стаття про Лисака Костянтина Харитоновича розміщена у розділі «Майстри своєї справи». Так, він дійсно був майстром сільськогосподарської
справи, видатним організатором сільгоспвиробництва. Світла йому пам’ять! [3].

Лях Роман Данилович
Народився Роман Данилович Лях 1 серпня 1929 року в с. Тарасівка Межівського району Дніпропетровської області в родині сільського інтелігента. Трудову діяльність розпочав 1948 року на педагогічній ниві: учитель історії, завуч, директор Георгіївської, Ганнівської шкіл Мар’їнського району. Але
хист організатора в молоді роки найбільше виявився під час перебування на посаді директора Прелесненської школи Слов’янського району Донецької області. Роман Данилович докладав максимум
зусиль до організації навчального процесу та облаштунку школи. Як згадують очевидці, уже перше
знайомство з легендарною вченою людиною, яка на той час знала все, як здавалося післявоєнним
учням 50-х років, вважалося казкою. На всі питання він відповідав без зупинки, з гумором і завжди
не відхиляючись від відповідної теми, чим спонукав учнів до додаткового вивчення матеріалу. Під його
керівництвом і за його безпосередньою участю було побудовано в 1963 році нове приміщення школи,
в якій і нині навчаються сільські дітлахи. Багато уваги Роман Данилович приділяв матеріально-технічному забезпеченню школи: на зароблені школярами кошти було придбано мотоцикл, кінопроектор
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та ін. Учні школи, як згадує М. П. Жижченко, брали активну участь у засадженні соснового лісу біля
залізничної зупинки. Безпосередній шлях Романа Ляха в науку розпочався 1964 року, коли він вступив
до аспірантури Харківського державного університету. Через три роки ним була захищена кандидатська дисертація на тему «Аграрні перетворення в Донецькій губернії в 1920–1922 роках». Саме в цей
час на базі педінституту в Донецьку відбувалося формування держуніверситету і йому потрібні були
висококваліфіковані кадри. Романа Даниловича запросили працювати в цьому виші, він погодився
із пропозицією і разом із родиною переїхав до Донецька. В університеті обіймав посади асистента,
старшого викладача, доцента, заступника декана, виконувача обов’язків декана, завідувача кафедри
історії України. 1982 року захистив докторську дисертацію на тему «Здійснення ленінської аграрної
політики на Україні (1917–1923 рр.)». Після цього обіймав посаду професора кафедри історії УРСР,
завідувача кафедри історіографії, джерелознавства та методики викладання історії Донецького державного університету, протягом десяти років очолював кафедру історії України. Роман Лях не лише сам
займався науковою діяльністю, а й активно залучав молодь, бо вважав, що це – обов’язкова складова
навчального процесу. Науковий доробок Романа Даниловича Ляха – понад 100 праць. Провідне місце
серед них належить аграрній проблематиці. Іншим важливим напрямом творчості науковця, викладача
було краєзнавство. Особливо пожвавилася його діяльність у цьому напрямку з початком роботи над
створенням багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР». Він був членом редколегії тому «Донецька область». Його перу належать нариси, присвячені селам Прелесне та Сергіївка Слов’янського
району. У наступні роки Р. Д. Лях видав низку статей з різноманітних питань історії рідного краю, був
активним учасником десяти Всеукраїнських конференцій з історичного краєзнавства, співавтором монографії про розвиток краєзнавства в Україні. Як голова правління Донецького обласного відділення
Всеукраїнської спілки краєзнавців Роман Данилович надавав методичну підтримку місцевим краєзнавцям (ніколи не забував і про Слов’янщину), музейним працівникам, учителям шкіл. Третій напрямок наукової діяльності Р. Д. Ляха – методичний. Він брав участь у створенні навчальних посібників для учнів
і студентів. Освіті України Роман Данилович віддав 54 роки свого життя, з яких 36 років плекав молоде
покоління істориків у Донецькому університеті. Творча спадщина доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, дійсного члена УАІН, завідувача кафедри історії
України Романа Даниловича Ляха багата й різноманітна. Він був справжнім патріотом, славним сином
України. Вічна йому пам’ять! [4, с. 95-97].

Шевченко Олександр Іванович
Олександр Іванович Шевченко – засновник і керівник дитячої художньої студії «Синій птах» (1973–
1988) та Музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне Слов’янського району Донецької області (1983). О. І. Шевченко – широко знаний як педагог-новатор, про нього написані
статті, зняті документальні фільми, але мало кому відомо, що він був і талановитим, самобутнім художником. Картин після себе залишив небагато, бо напружена педагогічна праця й організаційні клопоти,
пов’язані з роботою студії та музею, майже не залишали вільного часу для творчості. Але в кожному
творі митця яскраво і своєрідно відбилися його почуття і роздуми, закарбувалася частка його широкої,
закоханої в прекрасне душі. Олександр Іванович народився 23 серпня 1926 року в селі Козаче (Райгородок) Слов’янського району. Його пращури походять із запорізьких козаків-утікачів. У тридцятих роках
родина переїхала до села Прелесне, де батька обрали головою колгоспу. Під час війни в неповні 17 років
Олександр добровольцем пішов на фронт, воював проти нацистів в частинах протитанкової артилерії,
за що був нагороджений орденом Слави III ступеня, кількома бойовими медалями. У 1949 році, після демобілізації, залишивши позаду госпіталь, службу в Німеччині, повернувся до рідного села Прелесне. Малювати Шевченко почав ще в армії, самотужки пізнаючи основи мистецтва. Мистецький хист він успадкував від пращурів по лінії матері, які колись писали народні картини та ікони. З того часу з мольбертом
і пензлем він не розлучався, проте надалі все частіше переконувався в тому, що художнику, крім любові
до мистецтва, потрібні фахові знання. Олександр Іванович вступив до заочного народного університету
мистецтв ім. Н. К. Крупської МК РРФСР (Москва) на відділення малюнка і живопису, після закінчення
якого з 1963 року почав працювати вчителем малювання в Прелесненській середній школі і вести гурток
малювання. Художник мав рідкісний природний дар бачити прекрасне, яким щедро ділився зі своїми
вихованцями, учив їх бачити прекрасне в найбуденніших проявах життя і відтворювати це на папері, полотні. Разом із дітьми творив і сам учитель, надихаючи своїм прикладом юних художників. Значна увага
(за матеріалами Прелесненського музею) в творчості художника приділяється побуту й життю селян,
їх праці, бо Олександр Іванович усе своє життя прожив у селі. На його полотнах жнуть, сіють, в’яжуть
снопи. Герої його картин – найчастіше люди похилого віку. Мудрі, терплячі, які багато пережили. Старий
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з білим конем. Суворий дід, що прожив довге життя, поруч із червоним деревом. Старенька на колінах
перед паростком дерева. Бабуся із півником. Старість, яку він малює, не прикрашена, але гідна. Тому
й зображуються побутові сільські пейзажі з відтінками сумних – темних кольорів. Але серед барв сільського життя з’являються образи, сповнені сильних людських почуттів, філософські думки, сконцентровані
в картинах за тематикою: людина і церква, людина і природа. Є картини-історії. Село, сніг, тиша, людина
... Виконані за фольклорним жанром картини, зазвичай, містять популярні в народі образи козака, жінки,
дівчини, між якими відбуваються різні ситуації, описані двома чи трьома рядками дотепних приказок прямо на полотні. Працював Шевченко в різних техніках – мастихіном, клав мазки пальцем. Роботи художника – це його життя. І тому картини такі чесні, відверті і самобутні, вони викликали захоплення відвідувачів художньої галереї ім. П. П. Кончаловського, де неодноразово експонувалися. Працював Олександр
Іванович і з деревом – із коріння та гілок виготовляв неповторні шедеври. Ще в молоді роки Шевченко
захопився й краєзнавчими проблемами, вивченням історії та філософії рідного краю. Разом із учителем
історії Купріяновою А. О. брав участь у постійних експедиціях щодо знаходження історичних експонатів,
допомагав в оформленні шкільного історичного музею, який став найкращим у районі. Пізніше ці навички стали корисними під час облаштування власного музею. Олександр Іванович любив зустрічатися
із цікавими людьми, бесіди з якими записував на касети. Сьогодні їх використовують під час вивчення
історії рідного краю. Будинок родини Шевченка був своєрідним інтелектуальним клубом, який часто відвідували різноманітні особистості: відомі й невідомі журналісти, краєзнавці, священники, письменники,
поети. Тут спілкувалися на філософські теми, співали пісні, обговорювали глобальні проблеми. Багато
часу художник проводив із отцем Валентином, що відроджував на Слов’янщині Українську православну
церкву, навіть надавав для проведення релігійної служби помешкання сільської хати на території музею. У нього була мрія приєднати до музею колишній панський маєток, що розташований у селі, але
різні бюрократичні колізії не дали цього зробити… 14 жовтня 2016 року було освячено пам’ятний Хрест
на місці розташованої за панських часів і спаленої радянськими активістами церкви. Разом із пам’ятним
Хрестом були освячені і надгробні плити родини Бантишів, віднині так символічно розташовані з обох боків Хреста, адже до цього вони валялися на території колишнього поміщицького маєтку упродовж майже
століття. Отже, крапелька мрії Олександра Івановича вже здійснилася, маємо надію, що нащадки
допоможуть збутися їй повністю. Він був напрочуд працездатним та винахідливим. У 2000-му, наприклад, коли готувалися святкувати 55-річчя Великої Перемоги, митець запропонував спорудити пам’ятник
односельцям, які загинули в роки ІІ світової війни. Відразу ж навштовхнувся на спротив: а де взяти гроші? Шевченко запропонував давній спосіб увічнення пам’яті: поруч зі школою і музеєм насипали курган,
обклали його дерном, на вершині поставили камінь, закріпили пам’ятну плиту з написом: «Пам’яті солдат-односельців, які загинули в роки війни 1941–1945 років. Їх 176». Ось до цього незвичного пам’ятника
йдуть селяни не лише в День Перемоги чи в річницю визволення краю, а й у визначні дати своїх рідних,
родинних свят. За ініціативою О. І. Шевченка і за його безпосередньої участі в Прелесному споруджено
пам’ятники першому вчителю М. Й. Штихову, який працював у селі понад 200 років тому, та математику І. Д. Заводовському. Самовіддана праця О. І. Шевченка відзначена орденом «Знак Пошани», йому
присвоєно звання «Почесний громадянин Слов’янського району». Помер Олександр Іванович у грудні
2010 року на 84-му році життя. У 2011 році Музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості села
Прелесне присвоєно ім’я Олександра Івановича Шевченка. У музеї відкрито виставкову залу картин Шевченка О. І. [5, с. 19-23].
Отже, колишня Прелесненська волость, пізніше Прелесненська сільська рада, а нині територіальна громада Черкаської селищної ради славилася і славиться добрими, чесними, талановитими і розумними людьми, про що засвідчують нариси, які представлені у статті. На жаль, життя швидкоплинне,
одна подія змінює іншу, закінчується одна епоха – приходить наступна. Варто зберігати пам’ять про
історію рідного краю через його особистості. Адже велич рідного краю – у його людях.
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ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ ТА ДОНБАСУ
Наталія Волошина

ВИДАТНИЙ ФІЗИК-ТЕОРЕТИК О. Г. СИТЕНКО
У статті розкриваються основні етапи життя та діяльності видатного українського вченого зі світовим ім’ям в галузі теоретичної ядерної фізики та фізики плазми, академіка АН УРСР
Олексія Григоровича Ситенка. На жаль, на Донеччині мало відомо про цю непересічну особистість,
тому автор статті вважає запропоновану розвідку актуальною.
Ключові слова: Академія наук УРСР (АН УРСР), Національна академія наука України (НАНУ),
вчений, академік, фізик-теоретик, ядерна фізика, фізика плазми.
То в чому ж сенс життя?...
…сенс життя – це не хвала
Або до слави устремління.
Життя це – випиті до дна
Всі муки радості творіння
О. Г. Ситенко, 2001 р. [1].
Ім’я Олексія Григоровича Ситенка, – фізика-теоретика, доктора фізико-математичних наук,
академіка АН УРСР, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премій
ім. К. Д. Синельникова й ім. М. М. Боголюбова НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки України, професора, іноземного члена Королівської Шведської академії наук, Почесного члена Угорської академії наук
та члена Нью-Йоркської академії наук, лауреата Міжнародної премії ім. Вальтера Тіррінга, – навіки
закарбоване на скрижалях вітчизняної та світової науки [2-6]. З його ім’ям тісно пов’язаний ряд нових
напрямів досліджень у теоретичній ядерній фізиці та теоретичній фізиці плазми, а сам перелік звань
і заслуг викликає захоплення цією непересічною особистістю.
І хоча Олексій Григорович народився 12 лютого 1927 р. не в Краматорську, а в селі Нові Млини Батуринського району Чернігівській області, але ми з гордістю можемо говорити, що він є нашим
земляком, бо саме у нашому рідному місті пройшли його
шкільні роки та становлення особистості.
Батько Олексія, Григорій Павлович, за походженням з козацького роду, отримав у Києві освіту за спеціальністю інженер-гідротехнік і повернувся на малу
батьківщину, де займався будівництвом млинів на річці
Сейм. Мати, Параскєва Олексіївна, повністю присвятила
себе вихованню дітей, тому що в родині, окрім Олексія,
зростали ще дві доньки: Галина та Таїсія.
У 1935 р. родина Ситенків переїхала до Краматорська, де батько, Григорій Павлович, отримав призначення на Новокраматорський машинобудівний завод в якості
інженера. Родина мешкала в старій частині міста, тому
Олексій пішов у перший клас середньої школи за № 11. Навчався він із задоволенням і був круглим відмінником. Любов до знань у нього була закладена з дитячих років, тому
що в їхній родині освіті та вихованню приділялася велика
увага. Намагаючись не відстати від старших сестер Галини і Таїсії, Олексій вже у чотири роки вмів читати та писати. Склеюючи невеликі шматочки паперу, він робив
книжечки, куди друкованими літерами записував вигадані
ним казки й навіть віршики. До книг у нього було трепетне
ставлення. Він дуже полюбляв читати, тому з початкових
класів став завсідником міської бібліотеки. У школі одним
з улюблених предметів була література.
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У підлітковому віці майбутній вчений почав писати вірші. Ось рядки одного з них, який був написаний 13 жовтня 1940 р.:
В своїй красі осінній ліс
Стоїть переді мною,
І покрив осені над ним навис
Багряно – золотою пеленою…
…І зачарований видовищем стою,
Охоплений німим бажанням:
Звеличить панегіриком красу
Осінніх кольорів буяння... [1].
Разом із захопленням поезією прийшло й нове уподобання – любов до філософії. Коли розпочалася агресія нацистської Німеччини проти СРСР, Олексію виповнилось 14 років. Його родина не змогла евакуюватися з міста й пережила увесь жах окупації: голод, холод, смерть, що чекала на кожному
кроці.
Насаджуючи «новий порядок», нацисти почали палити книги з міських бібліотек. Це болем відгукнулося у серці хлопчика й він, ризикуючи життям, на візку кожної ночі вивозив підготовлені до спалення
книги зі звалищ, ховаючи їх у підвалах зруйнованих будівель. Тим самим візком Олексій перевозив врятовані книги й повертав бібліотекам, коли місто вже було звільнено від гітлерівських окупантів. Олексій врятував 79 книг, у тому числі 40 томів «Великої Радянської Енциклопедії» [6]. Про цей героїчний
вчинок краматорського школяра повідомляла навіть газета «Радянська Україна» в номері від 5 грудня
1943 р. [Там само].
Перебуваючи в окупованому місті, Олексій не тільки рятував книги, але й наполегливо займався
самоосвітою, тому в 1944 р. екстерном з відзнакою закінчив середню школу. Він мріяв стати поетом
або філософом, але батьки порадили отримати спочатку інженерну спеціальність. З цією метою Олексій їде до Києва, щоб вступити або до університету або до політехнічного інституту. Зруйнований Київ
справив на хлопця таке гнітюче враження, що він повернувся до рідного Донбасу, де вступив до Донецького гірничого інституту.
Але недовго провчився Олексій, його звалив важкий недуг, викликаний життям впроголодь та застудою. Майже півроку він був прикутий до ліжка, але продовжував наполегливо займатись. Програму
першого курсу освоїв самостійно. Необхідні підручники йому привозила сестра Галина, яка навчалась
в Донецькому медичному інституті. Олексій закінчив перший курс інституту з одними відмінними оцінками, але його весь час мучили сумніви стосовно обраної спеціальності. У результаті, він вирішує,
що його покликання – це фундаментальна наука – фізика, тому вступає на заочне відділення фізико-математичного факультету Харківського державного університету. Олексій блискуче здає іспити,
за результатами яких його зараховують на другий курс денного відділення.
У 1949 р. він з відзнакою закінчує університет і вступає до аспірантури на кафедру теоретичної ядерної фізики. Науковим керівником майбутнього вченого був видатний фізик-теоретик, академік
Олександр Ілліч Ахієзер, який стане для Олексія Григоровича не тільки вчителем-наставником, але
й старшим другом. За його ініціативою після закінчення аспірантури Олексій почав працювати у відділі
теоретичної фізики Харківського фізико-технічного інституту та викладати в університеті. Слід відзначити, що саме з цього моменту починається стрімкий зліт молодого вченого. Так, у 25 років він захищає
кандидатську дисертацію, у 32 – докторську, в 33 йому присвоюють учене звання професора, в 34 він
очолює новостворений відділ теоретичної ядерної фізики Інституту фізики АН УРСР, а в 40 років його
обирають наймолодшим на той час членом-кореспондентом АН УРСР [2-6].
Також необхідно додати, що у 1963 р. Олексій Григорович працює на посаді професора у Київському державному університету ім. Т. Г. Шевченка, а в 1964 р. за його ініціативою та академіка
М. М. Боголюбова на фізичному факультеті цього освітнього закладу створюється кафедра теорії ядра
та елементарних частинок [Там само].
Ще декілька штрихів до портрету цієї видатної особистості. З 1968 р. Олексій Григорович Ситенко працює в Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова АН УРСР, у 1968–2001 рр. очолює відділ
теорії ядра та ядерних реакцій, а в 1988 р. обіймає посаду директора цього наукового закладу [Там
само].
О. Г. Ситенку належать понад 400 наукових праць з різних розділів теоретичної фізики, він є автором та співавтором 17 монографій та навчальних посібників з ядерної фізики та фізики плазми, перевиданих у США та Великій Британії [Там само].
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Наталія Волошина. ВИДАТНИЙ ФІЗИК...

Монографії Олексія Григоровича широко цитуються та є настільними книгами для викладачів
і студентів багатьох університетів світу. Варто підкреслити, що його книга «Теорія ядра» є першою
й найбільш повною монографією з цієї тематики, виданою українською мовою.
Як вже зазначалося вище, основні наукові інтереси О. Г. Ситенка пов’язані з теоретичною ядерною фізикою і теорією плазми. Ним отримано низку результатів, які суттєво вплинули на подальший
розвиток теоретичних досліджень у фізиці.
Серед його наукових відкриттів – дифракційна теорія ядерних процесів, яка у світовій літературі
дістала назву «метод Ситенка-Глаубера» й до сьогодні широко використовується задля отримання
інформації про ядерні взаємодії і структуру ядер з експериментальних даних.
Запропонована Ситенком теорія розсіяння електромагнітних хвиль на флуктуаціях у плазмі стала основою нового методу діагностики плазми, що значно розширює можливості вивчення природної
та лабораторної плазми.
Фундаментальні праці Олексія Григоровича стосуються підвалин теоретичної фізики та суттєво
поглиблюють наукове розуміння природи різноманітних плазмових та ядерних процесів.
Наукову роботу вчений завжди поєднував з навчанням молоді. Так, серед його учнів 21 доктор
і 44 кандидати наук [2-6]. Представники створеної ним наукової школи теоретичної фізики плідно працюють в наукових центрах України, Російської Федерації, Грузії, Узбекистану, Болгарії, Чехії, Франції,
В’єтнаму, Китаю та є досить відомими у світі вченими.
Багато сил та енергії Олексій Григорович віддавав науково-організаційній роботі. Він був не тільки директором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова, але й головним редактором Українського фізичного журналу, директором Міжнародного центру фізики при Відділенні фізики і астрономії
НАНУ, членом секції фізики Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, членом-кореспондентом Міжнародної радіоспілки, членом Американської фізичної спілки, а також Конгресу української інтелігенції [2-6].
За ініціативою О. Г. Ситенка започатковано проведення міжнародних конференцій з теорії плазми. Перша та друга такі конференції відбулися у Києві в Інституті теоретичної фізики в 1971
та 1974 рр. відповідно. Враховуючи їх успіх, вони отримали назву «Київських» й, починаючи з 1977 р.,
саме під цією назвою конференції з теорії плазми проводяться у різних країнах світу.
Багатогранна діяльність Олексія Григоровича відзначена також високими урядовими нагородами, серед яких ордени Трудового Червоного Прапора (1977), Дружби Народів (1987), Почесна
нагорода ім. Ярослава Мудрого за значні досягнення у сфері науки і техніки. У 1999 році Міжнародний біографічний центр (Кембридж, велика Британія) визнав його «Видатною людиною ХХ
століття» [2-6]. У 2002 р. Верховна Рада України нагородила академіка О. Г. Ситенка Почесною
грамотою за особливі заслуги перед українським народом. Але, на жаль, звістку про нагородження
він отримав у лікарні.
Останні роки свого життя Олексій Григорович тяжко хворів. Самовіддана любов дружини Жанни
Григорівни, з якою він одружився у 1967 р., допомагала з надією дивитися у майбутнє й долати усі труднощі. У цей нелегкий час не покидали його також учні та колеги. Як тільки хвороба хоч трохи відступала, Олексій Григорович займався улюбленою справою – наукою. Від неймовірних фізичних страждань
рятувала й улюблена поезія.
Після тривалої перерви він знову почав писати вірші. Ось рядки одного з останніх:
Розсипалось проміння золоте.
Змовкає пісня чарівної флейти,
Кущ без коріння не зросте.
Усе живе не вберегти від смерті… [1].
Олексій Григорович Ситенко пішов з життя 11 лютого 2002 року, за один день до святкування
свого 75-ти річчя.
Одна зі сторінок його особистого життя розкрита в спогадах дружини Жани Григорівни: «Ми прожили з Олексієм Григоровичем лише 34 роки, але це – найкращі роки мого життя. Олексій Григорович був, є і залишається для мене і для тих хто його знав, зразком обізнаності, багатогранності,
таланту, широти духовного світ… Найбільша пристрасть його життя – це були книги… Олексій
Григорович не любив пусті розмови, принцип його життя – “Не треба слів, хай буде тільки справа”,
стосувалося не тільки роботи, але й взаємовідносин в сім’ї» [7].
Блискучий вчений О. Г. Ситенко був яскравою, всебічно обдарованою людиною: знавцем української та світової культури, української та всесвітньої історії.
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Відомо, що кожна людина живе, доки живе пам’ятають про неї. Олексій Григорович завжди буде
жити в серцях рідних, друзів, учнів. Його життя продовжується в підручниках і наукових виданнях, якими користуються й на які посилаються студенти та науковці усього світу, а також у його віршах. Пам’ять
про цю непересічну особистість зберігають й меморіальні дошки. Зокрема, в 2013 р. пам’ятну дошку
було встановлено в Краматорську на будівлі загальноосвітньої школи за № 11, яку закінчив академік,
а в 2014 р. – у Києві на будинку за № 51/53 по вулиці Володимирській, де він мешкав.
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Андрій Дубяга

АНАЛІЗ ЗБРОЇ ДОНЕЦЬКО-ДОНСЬКОГО ВАРІАНТУ
КАТАКОБНОЇ КУЛЬТУРИ КРІЗЬ ПРИЗМУ
КЛАСИФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ С. ВЕНЦЛА
У статті аналізується поховальний реманент Донецько-Донського варіанту катакомбної
культури, що може бути інтерпретований як зброя. Увесь комплекс предметів озброєння, що представлено булавами, сокирами-молотами, сагайдачними наборами, наконечниками списа/дротика,
ножами, проаналізовано крізь призму класифікації озброєння запропонованого С. Венцлом. У результаті аналізу можна зробити висновок, що спеціалізована зброя представлена лише булавами
та списами/дротиками, тоді як інший арсенал може бути інтерпретований в якості зброї тільки
з урахуванням іншого супровідного інвентарю. У випадку відсутності останнього, доцільно відносити всі зазначені предмети до категорії неспеціалізованої зброї, бо цілком вірогідне їх суто господарське використання.
Ключові слова: катакомбна культура, поховання, зброя, військова справа, спеціалізована
зброя, неспеціалізована зброя.
Чисельні знахідки супровідного інвентарю в похованнях Донецько-Донської катакомбної культури дозволяють дослідникам теоретично реконструювати суспільство часів середньої бронзи. Проте
інтерпретація деяких знахідок ускладнена. Це стосується реманенту, який міг використовуватись для
військової справи. На сьогодні в основу класифікації зброї, здебільшого, покладено підхід С. Венцла,
який запропонував розглядати знахідки предметів озброєння крізь призму її приналежності до суто
військової справи. Так, на думку С. Венцла, зброю доцільно трактувати наступним чином:
• спеціалізована зброя, тобто предмети, які безумовно необхідно трактувати як різновид озброєння;
• неспеціалізована зброя, предмети які могли використовуватись як для військових дій, так
і в господарстві. Відносити їх до елементів озброєння можна лише з урахуванням контексту та при
аналізі комплексу;
• випадкова зброя – це предмети, які люди могли використовувати в якості зброї, але вони
не є такими за своєю суттю [1, c. 127].
Комплекси предметів озброєння, які мають місце в похованні Донецько-Донського варіанту катакомбної культури представлено таким чином: булави, сокири-молоти, ножі, спис/дротик, сагайдачні
набори (луки, наконечники стріл). Проаналізуємо наявний арсенал за допомогою класифікації С. Венцла. До першої категорії – «спеціалізована зброя» – з наявного матеріалу можна віднести лише булави,
адже в господарстві цей елемент поховального обряду використовуватись не може. Проте, наскільки
булави використовувались саме для військової справи, є доволі дискусійним питанням, адже знахідок
кістяків з пораненнями саме булавою досі не ідентифіковано. Існують поховання з пораненнями, які
було нанесено важкою зброєю. В. І. Клочко у своєму дослідженні наводить відповідні приклади, проте
висуває припущення, що поранення голови мало місце за допомогою сокири-молота [2, с. 71]. Дійсно,
відрізнити поранення сокирою-молотом від поранення булавою доволі важко, враховуючи переважну погану збереженість кістяків і той факт, що багато дослідників відносять булави до інсигній влади. Знахідки булав є доволі рідкими, вони трапляються приблизно у 2% поховань. Це наштовхнуло
дослідників на думку, що булава була символом влади (можливо, військової), а не предметом озброєння. До цієї думки схилявся й провідний дослідник катакомбної культури зазначеного ареалу С. Н. Братченко, який у якості маркерів соціально значимих поховань наводив не тільки булави, а й наконечники
стріл [3, с. 71-72]. Зважаючи на те, що булави могли нести суто символічну функцію, можна припускати,
що вони були своєрідною «парадною» зброєю. На користь символічності або парадності булав серед
катакомбників свідчить підхід, що був запропонований С. І. Берестневим. Він наголошує: якщо предмет
не має виразного практичного значення або через свою структуру не може використовуватись у якості
останнього, то він має суто символічний характер [4, с. 12]. Таким чином, не зважаючи на глибокий
символічний контекст булав у похованнях катакомбної культури, цей елемент озброєння доцільно відносити до категорії «спеціалізована зброя».
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Інший елемент поховального реманенту – сокири-молоти – також у зазначеному ареалі катакомбної культури не можна вважати пересічним. С. Ж. Пустовалов наголошує на тому, що сокири-молоти мають символічний характер і вважає їх також символом знаті [5, с. 134]. Проте необхідно брати
до уваги, що сокира-молот не може розглядатись як спеціалізована зброя, адже могла використовуватись як у господарстві, так і мати утилітарне значення. З іншого боку, шліфовані, свердлені сокири
вимагають багато часу та фізичних сил на їх виготовлення, тому слід їх вважати доволі цінними в катакомбному суспільстві. А знахідки поховань, в яких є ознаки поранень лезоподібної форми [6, с. 20], тобто саме сокирами, свідчать про те, що вони використовувались і для військових дій. Виходячи з того,
що сокири-молоти безперечно використовувались в якості зброї (але не можна відкидати їх господарське призначення), цей елемент доцільно класифікувати в якості неспеціалізованої зброї та віднести
до другої категорії за класифікацією С. Венцла.
У похованнях катакомбної культури є випадки знахідок наконечників стріл. Необхідно наголосити на тому, що наконечники стріл трапляються в непересічних похованнях. Раніше акцентувалась
увага на тому, що дослідники схильні також трактувати їх як інсигнії влади. Слід зазначити, що наконечники стріл в похованнях трапляються у двох формах: по-перше, у якості супровідного інвентарю (коли наконечники є елементом поховального реманенту та мають символічне значення в якості
предметів, які або мали значення для померлого за життя, або є необхідними для подальшого «життя
після смерті»); по-друге, наконечники стріл зустрічаються безпосередньо в кістякові, що може свідчити про поранення. У другому випадку необхідно також бути дуже обережними з висновками, тому
що, можливо, мало місце покладання наконечників на тіло, а з плином часу відбулось провалювання
наконечника в кістяк. Саме через це дуже важливими для дослідників є поховання із застряганням
наконечників у кістці. Еталонним у цьому сенсі похованням, можна вважати поховання із Запорозької
області (к.1,п.4) [7, с.8-9], де в грудинній кістці кістяка стирчав уламок наконечника стріли, що пробив
кістку та розколовся. Також необхідно розглянути особливості форми наконечників стріл, які мають
шипи, що ускладнюють витягування наконечника з тіла. Якщо наконечники використовувались виключно для полювання, цей елемент навпаки був би зайвим та ускладнював роботу мисливців. Цілком
обґрунтованою є думка С. Н. Братченка, який наголосив, що наконечник з кременю під час потрапляння в тверде тіло розколюється та спричиняє осколкові поранення [8, с. 276], що можуть призвести
до загибелі через сепсис, адже для вилучення цих шматків кременю треба проводити важкі хірургічні
втручання. Ця ідея цілком підтверджується вище зазначеним похованням, коли при потраплянні вістря
в кістку відбулось розколювання наконечника.
Окрім цього, С. Н. Братченко, спираючись на порівняльний та статистичний аналіз, ввів у науковий обіг поняття «спеціалізація наконечників». Йдеться про те, що кожна окрема форма була притаманна для окремих функцій: для враження незахищених цілей; для цілей, що мають захисне озброєння; полювання на різних тварин (великих чи малих) тощо [8, с. 276-278]. Саме тому інтерпретація
наконечників повинна враховувати аспект форми та ваги наконечника, а не відносити до воїнських
поховань усі, які мають наконечники стріл. Проте необхідно розуміти, що для полювання форми наконечників великого значення не мали, хоча наконечників суто для полювання (у яких, наприклад,
відсутні шипи) досі не знайдено. Тому можна цілком обґрунтовано припускати, що стрілоділи не приділяли достатньої уваги цьому моменту й для полювання використовувались бойові наконечники. Саме
відсутність чіткої диференціації бойових наконечників стріл і господарських (якщо такі мали місце бути)
не дозволяє віднести сагайдачні набори до спеціалізованої зброї. При інтерпретації поховального реманенту з сагайдачними наборами доцільно розглядати їх в якості неспеціалізованої зброї або ретельно враховувати увесь поховальний інвентар. Наприклад, якщо наконечники стріл зустрічаються
зі спеціалізованою зброєю, такою як булави, або мають місце сліди поранення та покладення наконечників в одному комплексі, тоді з високою вірогідністю можна вважати наконечники саме військовим
елементом, а не господарським. Загалом же наконечники стріл доцільно віднести до другої категорії
– неспеціалізованої зброї.
Окремого розгляду потребують ножі. На основі чисельних знахідок ножів, переважна більшість
з яких походить з катакомбних поховань басейну Дону, С. Н. Братченко розробив класифікацію, яка
залишається актуальною й нині. Згідно з класифікацією С. Н. Братченка ножі з катакомбних поховань
поділяються на три типи: перший привільненський, другий привільненський і листовидні. На думку цього, без перебільшення провідного дослідника даної культури, будь-яка класифікація матеріалів, що мають утилітарний вжиток, ускладнена, тому що форма та розмір можуть суттєво змінюватись унаслідок
використання предмету за призначенням [9, с. 49-51]. Цей аспект, звичайно, стосується й ножів, які
в значному ступені можуть бути зміненими під час повторних заточувань, викликаних використанням
у побуті. Інтерпретація знахідок ножів доволі сильно ускладнена тим, що ножі несуть велику господарську функцію. До того ж майже всі вони не мають ребра жорсткості, через що їхні бойові характери-
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стики в значному ступені знижуються. Безперечно, ніж використовувався в господарстві, адже скотарі
не можуть існувати без подібного реманенту, до того ж кістяків з чітко ідентифікованим пораненням,
завданим ножем, немає. Але відкидати їхнє можливе використання в якості зброї ми також не маємо
права. Доказом на користь використання ножів в якості зброї свідчить той факт, що цей виріб тяжіє
до поховань з іншими елементами озброєння, до того ж до спеціалізованих. Хоча з іншого боку ніж міг
слугувати саме маркером значимості небіжчика, адже вироби з металу були дорогими та мали суттєво
підкреслити статус померлого. Розглядаючи ніж крізь призму класифікації зброї, він беззаперечно розглядається як предмет неспецифічної зброї.
Доволі нечисленні знахідки вістрів списів/дротиків ускладнюють їхню ідентифікацію дослідниками. Проте в господарстві такі крем’яні вироби навряд чи мали застосування, що дозволяє відносити
цей елемент поховального обряду катакомбної спільноти до спеціалізованої зброї. До того ж, в ареалі існування Донецько-Донського варіанту катакомбної культури цей елемент трапляється приблизно
у 0,7% поховань, що також непрямим чином указує на відсутність господарської функції. Окрім цього,
необхідно наголосити, що майже в усіх випадках списи/дротики зустрічаються у комплексах з іншими
екземплярами спеціалізованої та неспеціалізованої зброї. У всіх випадках в комплексах зі списами/
дротиками знайдено численні поклади наконечників стріл, у 50% такі поховання містять ножі, в одному
випадку небіжчика попри 2 наконечники спису/дротику супроводжувала булава (спеціалізована зброя).
Окремо слід розглянути третю категорію класифікації С. Венцла, до якої належать предмети,
що могли бути використані в якості зброї випадково або ситуативно. До таких предметів могли належати палки, каміння тощо. С. Ж. Пустовалов і В. І. Клочко при реконструкції військової справи катакомбної
спільноти наголошували на повсякчасному використанні пращі в якості зброї, знаряддям для якої є каміння. Проте при аналізі поховань Донецько-Донського варіанту катакомбної культури використання
цього типу зброї катакомбною спільнотою не підтверджується на рівні джерел.
Більш того, в основі реконструкцій військової катакомбної спільноти використовується доволі
специфічне джерело – поховання. Навряд чи до поховального реманенту в складних поховальних спорудах закладались випадкові предмети, які тільки ситуативно могли використовуватись у якості зброї.
Таким чином, з широкого спектру предметів озброєння в похованнях Донецько-Донської катакомбної культури до категорії спеціалізованої зброї можуть бути віднесені булави та списи/дротики. Інший арсенал предметів, знахідки яких є в похованнях катакомбної культури і які можуть бути використані в якості озброєння згідно з класифікацією С. Венцла, доцільно відносити до неспеціалізованої
зброї, тому що сокири-молоти, сагайдачні набори та ножі могли мати й господарську функцію. У зв’язку
з цим під час інтерпретації зазначених елементів поховального обряду доцільно ретельно аналізувати
інші супровідні матеріали.
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ПРЕДМЕТЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ НАРОДНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ, БЫТА И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СЕЛА
ПРЕЛЕСТНОЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
У статті аналізуються предмети катакомбної культурно-історичної спільноти зі зруйнованого курганного поховання, які зберігаються у фондах Музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості (с. Прелесне Слов’янського району Донецької області), що є філію Комунального
закладу культури «Донецький обласний художній музей». Матеріали з охоронних розкопок раніше
публікувались у «Каталозі археологічних колекцій», виданому в Луганську в 1992 р. Однак це видання
мало обмежену кількість примірників, що не давало змоги ознайомитися з ними широкому колу дослідників цієї теми, тому автор вважає запропоновану публікацію актуальною.
Ключові слова: епоха бронзи, ямна культурно-історична спільнота, ранньокатакомбна культурно-історична спільнота, охоронні розкопки, курган, поховання.
В фондах Музея народной архитектуры, быта и детского творчества (далее – Музея), являющегося филиалом Коммунального учреждения культуры «Донецкий областной художественный музей»,
хранятся предметы раннекатакомбной культурно-исторической общности [1]. С разрешения автора
этот археологический материал наряду с археологическими коллекциями из других регионов был опубликован С. Н. Санжаровым в «Каталоге археологических коллекций» (Луганск, 1992) [2, c. 3-9]. К сожалению, в нем не указан тираж издания, а исходя из количества страниц, публикация имела достаточно ограниченное количество экземпляров. При этом следует отметить, что «Каталог» являлся первым
тематическим изданием, предназначенным для ознакомления исследователей данной проблематики
с археологическими коллекциями, обнаруженными в ходе охранных раскопок в различных регионах
Донбасса в 1990-е гг. [Там же, с. 2].
Так как «Каталог» фактически является локальным изданием, то ознакомление с археологическим материалом, опубликованным в нем и выставленным в экспозиции Музея, затруднительно для
широкого круга исследователей. А это, в свою очередь, затрудняет использование опубликованных
материалов при изучении периода эпохи бронзы в конкретном регионе. В связи с вышеизложенным,
возникла необходимость отдельной публикации предметов из курганного захоронения, хранящихся
в фондах Музея.
Одним из регионов распространения памятников раннекатакомбного времени является бассейн
Северского Донца и, в частности, территория Славянского района Донецкой области, о чем свидетельствуют находки предметов этого периода.
В 1986 г. во время проведения земляных работ на территории колхоза, расположенного между
селами Прелестное и Майдан Славянского района Донецкой области, бульдозером была разрушена
до уровня материка вся восточная пола курганной насыпи. Курган имел высоту около 2 м и диаметр
около 40 м. Автор совместно с директором Музея А. И. Шевченко и научным сотрудником Славянского краеведческого музея А. В. Шамраем провел охранные раскопки на участке разрушенной насыпи
кургана. Был также обследован отвал грунта, снятого бульдозером непосредственно над захоронением. При осмотре отвала были обнаружены человеческие кости, фрагментированный сосуд, четыре
височные спиральки из серебра, бронзовая круглая бляха, миниатюрные бронзовые подвески, бронзовое шило, костяные пронизи и обломок стержня роговой молоточковидной (?) булавки [2, рис.1:2;
2:2-10; 4:3].
Остатки погребения представляли собой нижнюю половину погребальной камеры катакомбы,
имевшей в плане овальную форму размерами 2,5×1,8 м. Погребальная камера была ориентирована
по линии юго-восток – северо-запад. Дно камеры под юго-западной стенкой имело углубление в материк до 0,2 м, а под северо-восточной – до 0,05 м. Ее заполнение состояло из смешанного грунта
(чернозем, желтая глина).
В погребальной камере было выявлено два костяка взрослых людей (рис. 1:1). Костяк под № 1
находился под юго-западной стенкой катакомбы в скорченном положении на спине и был ориентирован на юго-восток. Позвоночник и кости грудной клетки были сильно повреждены бульдозером во вре-
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мя снятия грунта. Кости рук находились в первоначальном положении и были вытянуты вдоль туловища, кости ног сложены на правую сторону, а череп развернут вправо. Часть черепной крышки и кости
правого предплечья были сняты бульдозером. Угол скорченности костяка тупой, в коленях – близок
к прямому. У таза, между бедренными костями, найден бронзовый нож. У левого тазобедренного сустава находились кремневый наконечник дротика и два абразива из песчаника. За изголовьем лежали
каменная «наковаленка» (?) и изделие из красной охры.
Костяк под № 2 располагался перед костяком № 1. Он находился в той же позе, что и предыдущий, но выделялся меньшей массивностью (грациозностью) костей и тупым углом согнутости ног. Кости черепа, правой половины грудной клетки и левого предплечья были также сильно повреждены
бульдозером. По всей видимости, фрагменты этих костей и находки инвентаря из отвала связаны
именно с данным погребенным. Умерший был ориентирован на юго-восток. Под костяком на дне камеры прослежены остатки белого растительного тлена.
Автором «Каталога» данное погребение было определено как погребение с орнаментированными бляхами раннекатакомбного времени.
Аналогии данному обряду погребения (в катакомбах) известны и на других территориях Украины. Так, например, в ранних катакомбах Северного Причерноморья умершие уложены скорченно либо
на боку, либо на спину [2, с. 17; 3, с. 45]. Бытование таких обычаев у племен раннего этапа катакомбной культурно-исторической общности отмечалось исследователями в раннекатакомбных захоронениях на Нижнем Дону [4, с. 10], в степном Поднепровье [5, с. 36], Крыму [6, с. 48] и в Северо-Восточном
Приазовье [7, с. 9]. На дне погребальных камер прослежены белые пятна растительного тлена, коричневые пятна, оставшиеся от шкур животных, и красная охра в виде порошка.
В исследованном погребении находилось изделие из охры, имевшее дисковидную форму диаметром около 11 см и толщиной 3 см. Из-за рыхлой фактуры изделие распалось. Это не первый
случай находки в раннекатакомбных захоронениях Северского Донца круглых изделий из красной
охры [2, с. 18]. Такие предметы из сформированной охры, по всей видимости, предназначались для
стачивания охры на порошок.
Во всех катакомбных погребениях с бляхами присутствует керамическая посуда [Там же, с. 19].
В данном погребении фрагментированный сосуд представлял собой лепной приземистый горшок с высокими покатыми плечиками и короткой слабо отогнутой шейкой. Его дно – небольшое, плоское. Сосуд орнаментирован по горлу, плечикам и бокам четырьмя горизонтальными поясками из трёх
рядов оттисков крупной веревочки, пространство между которыми заполнено ногтевыми вдавлениями
в «отступающей» технике. Внешняя поверхность сосуда светло-желтого цвета с серыми пятнами [Там
же, с. 4, 5; рис. 1:2]. Он относится к типу сосудов с короткой слабо отогнутой наружу шейкой и покатыми плечиками [Там же, с. 19]. Многочисленные аналогии подобным типам керамики известны из захоронений позднего этапа ямной культурно-исторической общности и в инвентаре раннекатакомбных
захоронений [5, с. 50; 8; 9, табл. III; 10, с. 344-347; 11, с. 205].
В погребении был обнаружен бронзовый обоюдоострый черешковый нож со слегка расширенным основанием клинка и подтреугольным окончанием лезвия [2, с. 6,7; рис. 2:1]. Его клинок принадлежит к группе листовидных ножей с узким лезвием [12, с. 41]. Посредством уступчатых плечиков
черешок ножа переходит в постепенно расширяющееся лезвие с максимальной шириной в центре. Максимальная ширина лезвия приходится на нижнюю треть клинка. Его лезвия заострены по всей
длине, однако интенсивной обработке подвергалось только треугольное окончание черешка, которое
расковано [2, с. 25]. Прямые параллели этому изделию имеются в среднекубанских погребальных комплексах [13, с. 172], а также в северокавказской культуре [14, с. 92, рис. 42; 15]. Тождественные формы
ножей имеются и в памятниках Нижнего Дона [16, с. 49].
В погребении, среди погребального инвентаря, находилось бронзовое четырехгранное шило
с небольшим утолщением в центре для насада. Оно выделяется миниатюрными размерами. Его длина достигает 3,5 см [2, с. 6, 7, 27, рис. 2:2]. Для катакомбной культурно-исторической общности это
обычная категория погребального инвентаря, часто сопровождающаяся бронзовым ножом [Там же,
с. 27].
К редкой категории бронзовых изделий, происходящих из раннекатакомбных захоронений, относятся слабовыпуклые бляхи [Там же, с. 34]. Основными регионами их распространения в Украине
названы лишь Нижнее Поднепровье и Крым [17, с. 40].
Одной из таких находок является обнаруженная в погребении круглая слабовыпуклая бронзовая бляха диаметром около 5,5 см. Она украшена пуансонным орнаментом в виде солярной символики – круговым ободком из ряда пуансонов по краю и четырех лучей, отходящих от центрального отверстия. Пространство между лучами заполнено четырьмя треугольниками, вершиной направленными
к центру бляхи [2, с. 6, 7; рис. 2:7]. Источником поступления таких предметов в степную Украину яв-
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ляются, вероятно, регионы Кабардино-Балкарии и Верхнего Прикубанья [17, с. 40; 18, с. 107]. Вопрос
о практическом предназначении бронзовых пуансонных блях по сей день является дискуссионным [2,
с. 35]. Об их использовании в качестве особой категории украшений свидетельствуют центральные
сквозные отверстия. В ряде захоронений бронзового века слабовыпуклые бляхи найдены совместно
с роговыми молоточковидными булавками [Там же, c. 15, рис. 4:1]. В ряде случав они были прикреплены к головкам булавок [Там же, с. 20; 19, с. 92]. Бляхи могли также служить и своеобразными височными подвесками или украшениями головных уборов [4, с. 87]. Бронзовые бляхи, происходящие
из раннекатакомбных захоронений на территории Украины, имеют отличительные детали, указывающие на полифункциональность их применения [2, с. 35].
Из северскодонецких раннекатакомбных погребений с бляхами известны украшения в виде
височных подвесок [Там же, с. 27; 20]. Так, среди погребального инвентаря находились четыре височных спиральных подвески из круглой в сечении серебряной (?) проволоки. Наиболее массивная
подвеска имеет три оборота спиральки и одно раскованое окончание витка [2, с. 6, 7; рис. 2:3]. Менее
массивная подвеска свернута в 2,5 оборота. Оба ее окончания раскованы [Там же, рис. 2:4]. Третья
подвеска обломана и сохранилась на 1,5 оборота спиральки, но ее сохранившийся конец отличается
широкой расковкой [Там же, рис. 2:5]. Четвертая подвеска, сохранившая 2,5 оборота спиральки, имеет
слегка перегнутый один виток и обломанные окончания [Там же, рис. 2:6]. Примечательной чертой
хорошо сохранившихся экземпляров являются раскованые и скругленные в лопости окончания [Там
же, с. 27]. Многовитковые серебряные спиральки обнаруживают параллели среди позднеямных погребальных комплексов и раннекатакомбных древностей на смежных территориях [4, с. 19; 7, с. 9; 21,
с. 4; 22, с. 97].
Следующую группу металлических украшений в погребении составляют бронзовые миниатюрные подвески в количестве 12 штук. Они представлены двумя типами: в виде перевитого стержня
с шариком на конце и овальной петельки с прикрепленным к ней шариком [2, с. 6, 7; рис. 2:8]. Подвески с перевитым стержнем, петелькой и шариком на конце следует называть шнуровидными подвесками с шариком, а подвески с шариком на петельке – шаровидными подвесками с петелькой. Украшения этого типа отличаются от всех прочих своими небольшими размерами и в длину достигают всего
1 см [Там же, с. 29-30]. Подобные украшения обычно использовались в качестве ожерелий, наборных
браслетов, различных нашивок на одежду и т.п.
Из всей группы стержневидных подвесок данные изделия, вероятно, являются наиболее древними и относятся к ранним северокавказским памятникам, которые датируются в рамках рубежа III–
II тыс. до н.э. [Там же, с. 33].
Многочисленные параллели стержневидным подвескам среди северокавказских древностей
свидетельствуют о том, что большинство из них было предметом экспорта в степи или же изготовлялись местными степными мастерами под сильным кавказским влиянием [Там же, с. 34].
Среди археологического материала из погребения имеется обломок окончания стержня роговой молоточковидной (?) булавки [Там же, с. 6, 7, рис. 2:9]. К сожалению, от булавки осталось только
окончание стержня, что делает не возможным определение её типа. Однако, судя по аналогиям подобных булавок, найденных на смежных территориях [Там же, с. 15], изделие можно отнести к типу
кулачковых молоточковидных булавок Северного Причерноморья [Там же, с. 15, 24, рис. 4:1-3]. В бассейне Северского Донца находки молоточковидных булавок вообще идентичны [Там же, с. 24; 23].
В погребении обнаружены костяные трубчатые пронизи с винтовой нарезкой в количестве
8 штук [2, с. 6, 7; рис. 2:10]. Они имеют некоторые признаки фрагментированности. Бусины из кости
– нередкие украшения в позднеямных и катакомбных могилах обширной территории юга Восточной
Европы. Множество таких изделий происходит из погребений донецкой катакомбной культурно-исторической общности [16, с. 55]. Однако, они совершенно не характерны для памятников раннекатакомбной культурно-исторической общности Северского Донца.
Обнаруженный в захоронении кремневый наконечник дротика с двусторонней обработанной
поверхностью имеет листовидную форму и слабовыраженные боковые упоры по центру лезвия. Окончание лезвия заострено, а вся его поверхность дополнительно оформлена струйчатой ретушью [2,
с. 7, 8; рис. 3:1]. Подобные предметы характерны для позднеямных и раннекатакомбных комплексов. Ближайшей аналогией этого изделия является листовидный наконечник дротика из позднеямного
захоронения у села Октябрьское Славянского района [Там же, с. 20, 22; 20].
Среди инвентаря погребения находилась круглая диоритовая «наковаленка» с плоскими
основанием и вершиной. Её поверхность тщательно отшлифована, а на вершине она отмечена
крестовидным знаком, расположенным в центре [2, с. 7, 8, 23; рис. 3:2]. «Наковаленка» имеет
множество параллелей среди древностей эпохи бронзы южной Украины, Предкавказья и Северного Кавказа [24; 25]. Функциональное назначение этих орудий, изготовленных из твердых пород
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камня, было, по всей видимости, различным. Возможно, они использовались в качестве «краскотерок» [25, с. 16]. Однако некоторые исследователи считают, что они использовались в качестве
«наковаленок» [26, с. 246].
Совместно с наконечником дротика и диоритовой «наковаленкой» в погребении найдена
пара песчаниковых сильно сработанных абразивов. Они имеют вид овальных брусков [2, с. 8, 9;
рис. 3:3,4]. По форме и размерам они идентичны песчаниковым желобчатым «выпрямителям», обычным для катакомбных памятников. Сильная степень сработанности изделий даёт основание предполагать первоначальное наличие на их гранях желобков для шлифования древков стрел [Там же, с. 2324]. Ближайшие находки таких абразивов обнаружены в инвентаре погребений позднеямной культуры
у с. Октябрьское [27, с. 50].
Таким образом, археологический материал из фондов Музея происходит из курганного захоронения раннекатакомбного времени и является коллективным обрядом погребения с наличием разнообразного инвентаря, который находит детальные параллели среди позднеямных, предкавказских
и северокавказских древностей конца III тыс. до н. э. [2, с. 42].
По всей видимости, ранний этап катакомбной культурно-исторической общности правобережья
бассейна Северского Донца и предметы из исследованного погребения, находящиеся в Музее, можно
датировать в пределах 2200/2100-2000 гг. до н.э. [2, c. 37; 28, с. 29].
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Рис. 1. Раннекатакомбное погребение 1 в кургане 1 у села Майдан Славянского района
1. общий план захоронения;
2. лепной орнаментированный сосуд.
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Рис. 2. Инвентарь из раннекатакомбного погребения 1
в музее села Прелестное Славянского района:
1. бронзовый нож; 2. бронзовое шило;
3-6 серебряные височные подвески;
7. бронзовая слабовыпуклая бляха;
8. бронзовые стерженьки-подвески;
9. обломок стержня роговой булавки;
10. костяные пронизи.
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Рис. 3. Инвентарь из раннекатакомбного погребения 1 в музее села Прелестное Славянского района:
1. кремневый наконечник дротика;
2. каменная «наковаленка»;
3, 4. песчаниковые бруски(абразивы).
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Рис. 4. Находки роговых молоточковидных булавок из курганных катакомбных погребений:
1. роговая молоточковидная булавка из кургана у с. Красная Заря, кург. 2, погр. 9;
2. роговая молоточковидная булавка с выпуклой бляхой из курганного погребения Шахаевской
группы I, кург. 3, погр. 10;
3. обломок роговой молоточковидной булавки из курганного погребения у с. Майдан, кург. 1,
погр. 1.
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Наталія Овсяннікова

ІСТОРІЯ ВТРАЧЕНОЇ СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ
ЦЕРКВИ СЕЛИЩА БІЛЕНЬКЕ
На прикладі історії Свято-Покровської церкви авторка аналізує специфіку державно-церковних відносин у Донецькому регіоні й наводить численні факти тиску на Церкву та репресій проти
православного духовенства. У дослідженні відбивається не лише історія парафії, але й історія селища Біленьке. Авторка обстоює думку, що процеси, які відбувались в окремій парафії, є невід’ємною
складовою історії Православної церкви в цілому в Україні.
Ключові слова: Православна церква, Свято-Покровська церква, парафія, духовенство, антирелігійна кампанія, компартійно-радянський режим.
На сьогодні актуальним залишається вивчення історії парафій Православної церкви. Насамперед, це стосується історії церков, які припинили своє існування унаслідок терору компартійно-радянського режиму, парафіяльного життя у цілому, а також історії парафіяльного духовенства, його правового та майнового становища, специфіки державно-церковних відносин.
Метою запропонованого дослідження є історія парафії Свято-Покровської церкви селища Біленьке, знищеної компартійно-радянським режимом. На сьогодні немає досліджень, в яких висвітлені
усі аспекти історії цієї парафії. Джерельною базою розвідки є матеріали, що зберігаються у фондах
Державних архівів Донецької та Харківської областей, містяться у газеті «Краматорська Домна». У науковий обіг також введені записи поглиблених інтерв’ю зі свідками історії парафії.
За даними довідника Харківської єпархії, церква була закладена в 1873 р. на кошти поміщиці
Марії Петрівни Адамової [1, с. 188]. Будуючи її, Марія Петрівна сподівалась врятувати душу свого
покійного чоловіка, колезького радника Георгія Аполлоновича Адамова [2, с. 103]. За свідченнями парафіян, церкву будували усім миром [3-6]. Каплиця на братському цвинтарі церкви, дерев’яна будівля
церковно-парафіяльної школи, сторожка, богадільня та дерев’яні будинки для священнослужителів
парафії на церковній садибній землі були також побудовані на кошти поміщиці Марії Петрівни Адамової [7]. Оселя священника знаходилася на місці будинку за № 26, розташованому нині на вулиці Титова, а поруч був дім диякона [4].
У середині храм був обштукатурений, стіни розписані живописом, прикрашені фресками [7]. Відповідно до клірових відомостей у церкві було достатньої начиння [8]. За свідченнями старожилів,
Свято-Покровська церква була надзвичайно красивою. Зокрема мешканець с. Никанорівки Василь
Бистрицький стверджує, що в усій околиці не було кращої будівлі за неї. Споруда була досить високою
(20 м), побудована в два яруси, з арочними опорами усередині й квадратна в плані. Її білокам’яний
вигляд, зелені куполи з золотими маківками, за розповідями свідків, веселили душу [3].
Як свідчать метричні книги, декілька населених пунктів наприкінці 1870-х рр. об’єдналися
в слободу Біленьку, яка в 1882 р. уже називалася селом [9-11]. Про кількісний склад парафії
свідчать як клірові відомості, так і метричні книги. Так, за період з 1885 по 1889 рр. кількість
населення різко збільшилася, що можна пояснити бурхливим розвитком промисловості у регіоні [12]. За період з 1898 по 1912 рр. кількість віруючих зросла майже на 700 осіб [13-15]. Упродовж 1913–1915 рр. склад парафії зменшився на 100 осіб, що можна пояснити участю Російської
імперії у першій світовій війні. У цей період серед парафіян було багато військових і дворян,
а основну частину становили селяни [16-19].
Церква та причт існували за рахунок так званого недоторканного капіталу, що розміщувався
в Харківському банку, та кухлевого прибутку. Відомості про священників містяться у «Довідковій книзі
для Харківської єпархії» [1]. Згідно з її даними найдовше служив священник Севастян Рудинський, –
15 років. У 1907 р. він був виведений за штат та залишився жити на утриманні церкви [15-17]. Настоятель Іоанн Кантемир (1886 р. н.) служив з червня 1918 р. по 23 грудня 1919 р. [19; 20]. Отець Іоанн
і матінка Тетяна узяли на виховання старшу доньку псаломщика Тетяну, а після смерті рідного батька
дівчинки удочерили її [4].
Церковно-парафіяльна школа була побудована в 1885 р. Зараз на цьому місці знаходиться храм
Блаженної Ксенії Петербурзької. Авторкою були з’ясовані імена опікунів школи. У 1915 р. ними були
дворянин Георгій Коршун та учителі Георгій Добролюбов і Марія Чернявська [7].
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Процеси церковного життя на території України в 1917–1921 рр. проходили особливо складно. Це було детерміновано низкою чинників: зміна урядів, розколи, інтервенція більшовицької Росії,
Антанти, білогвардійських військ тощо. Оскільки переважну більшість населення Краматорська (на той
час станції Краматорської) становили робітники, які перебували під впливом більшовиків, місто опинилось в епіцентрі революційних подій та військових дій. 18 грудня 1919 р. у Краматорську остаточно
встановилась радянська влада [21, с. 11]. Революція, розруха, інтервенція, німецька окупація негативно відобразилися на житті пересічних громадян. Незважаючи на це, до 1919–1920 рр. вівся облік
треб в церквах Краматорська. Наприклад, в Свято-Покровській церкві в 1917 р. було зареєстровано
28 шлюбів, у 1918 р. – 53, в 1919 р. – 44 [19; 20].
Одним з перших кроків в антирелігійній боротьбі компартійно-радянського режиму було вилучення церковних цінностей. Приводом для цього став голод 1921–1922 рр. Спочатку вилучення відбувалося нібито добровільно, але після ухвалення РНК РРФСР 8 березня 1922 р. декрету «Про вилучення
церковних цінностей для боротьби з голодом» ситуація різко змінилась. При цьому у Краматорську
та прилеглих селах цінності у церков були вилучені без ексцесів й опору вірян. У священників, за свідченнями очевидців, були відібрані будинки разом з цінним майном.
Наступним кроком губернського керівництва був курс на захоплення церковної нерухомості –
храмів. У Державному архіві Донецької області (далі – ДАДО) збереглися документи, що яскраво ілюструють цю політику [22; 23]. У грудні 1922 р. – січні 1923 р. ліквідкоми витребували списки з детальними відомостями про усі церкви для перегляду і перевірки [24]. Згідно з постановою Наркомату юстиції
(ст. 28) усе прибуткове майно негайно вилучалося у релігійних громад та окремих вірян. Усі молитовні
будинки, що знаходилися поблизу зі школами, підлягали закриттю [25, с. 48]. Виконкомам належало
оголосити представникам релігійних громад, що у місячний термін договори про оренду храмів будуть
переглянуті та передані на затвердження [26, с. 46]. Для тих, хто не надав документи вчасно, застосовувались санкції [25, с. 5]. Незважаючи на труднощі, необхідні відомості релігійними громадами були
надані.
У травні 1923 р. у Краматорському райвиконкомі (далі – РВК) обговорювали питання щодо укладення договорів з церковними громадами та статути католицького костьолу, німецької кірхи, баптистів
селища Ясногірки, православних громад селищ Біленьке, Білянське й Шабельківки [27, с. 33]. Зокрема, згідно з протоколом від 1 червня 1923 р. в номенклатуру для узяття на облік молитовних будівель
по Бахмутській окрузі увійшла Богородична церква селища Біленьке під № 40 [Там само, с. 30]. Перед авторкою постало питання: чи закрили храм під час антирелігійної кампанії 1920-х рр.? Відповісти на нього можна позитивно, оскільки документів про реєстрацію церкви в 1923–1924 рр. не виявлено. Із загальної кількості зареєстрованих в районі Краматорська громад православних-тихонівців
у 1923 р. на обліку перебували тільки церкви в селищах Білянське та Шабельківці. Свято-Покровська
церква на той час вже була знята з обліку [28, с. 32, 39].
19 жовтня 1923 р. Краматорському РВК було надіслано листа з грифом таємно, в якому зазначалося наступне: використати вже закриті будівлі церков і приступити до закриття інших, підготувавши
ґрунт завчасно [29, с. 26]. Про подальшу долю парафії з документальних джерел авторка не змогла
дізнатися, тому використала усні джерела.
Після ухвалення 8 квітня 1929 р. ВЦВК і РНК РСФРР постанови «Про релігійні об’єднання» розпочалася активна фаза антирелігійної боротьби. За спогадами свідків тих подій, війна з храмами в селі
проходила за єдиним сценарієм. У 1929–1930 рр. церкви закривали за постановою сільради, потім
спустошували та грабували, а в 1931–1932 рр. з церков зривали хрести та дзвони, а після цього їх руйнували.
Свідки руйнування Свято-Покровської церкви не пам’ятали хронологію подій, але жах від
картини, яку вони побачили та імена дійових осіб викарбувалися в їх пам’яті. Директор школи
селища Біленьке Василь Яковлєв та голова сільради Лук’ян Косяченко очолили агітаційну кампанію за руйнування храму. У Страсну п’ятницю 1932 р. більшовики зривали ікони, розоряли храм,
топтали Плащаницю та навіть танцювали на ній. Храм розпочали руйнувати у травні 1932 р. Керував роботами Лук’ян Косяченко разом з членами селищної ради Миколою Соломком та Демченком. Також участь у цьому процесі брали 20 активістів, які за допомогою трактора, відібраного
у розкуркуленого селянина, зірвали хрест [5; 30; 31]. Саму ж церковну споруду, як розповідали
свідки, руйнували упродовж 3-4 років. Міцну цеглу, з якої був збудований храм, сільські активісти
використали для будівництва своїх будинків [5].
За спогадами свідків, настоятель Свято-Покровської церкви отець Лев з родиною емігрував
у 1918 р., отець Іоанн Кантемир емігрував в 1919 р., залишивши свою стару матір та вихованку Тетяну
на піклування церковного старости Василя Соломка [30]. У грудні 1919 р. священником-настоятелем
Свято-Покровської церкви став Андрій Вербицький [16, с. 43].
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Антирелігійна кампанія йшла у двох напрямах: руйнування храмів, боротьба з духовенством. Так
званих небажаних елементів (колишніх поміщиків, підприємців, офіцерів царської армії й усіх причетних до Церкви) не тільки цькували, але й позбавляли виборчих прав. Дані, які мала в розпорядженні
авторка, – це спогади дітей так званих позбавленців і два документи з фондів ДАДО: списки осіб, позбавлених виборчих прав по Краматорському району у 1923 р. і 1924 р. [32; 33].
У 1920–1923 рр. у Свято-Покровській церкві служив священник Сергій Євстратов [18]. Він згадується у списку осіб, позбавлених виборчих прав по Білянській сільраді. Також позбавлені прав були
й члени родини Руденка Митрофана Петровича, диякона-псаломщика Свято-Покровської церкви, його
брата Михайла, голови церковної ради, церковного старости Якова Бондаренка та інших віруючих. Інкримінувалась їм участь у церковному житті [33].
Часто духовенству інкримінували неіснуючі злочини. Суди над так званими шарлатанами від
релігії охоче висвітлювали газети. Антирелігійна пропаганда відбилася на дітях та родичах священнослужителів. Влада тиснула на людей, які хоч якось були пов’язані з церквою, унаслідок чого вони були
вимушені публічно відмовлятися від рідних та близьких. У газеті «Краматорська Домна» друкувалися
такі статті як: «Геть релігійну отруту», «Релігія – обман», «Бог – кровопивець», «Церква допомагає імперіалізму» [34]. Але, незважаючи на усі заходи, компартійно-радянському режимові не вдалось досягти
реальних результатів.
У 1930-х рр. репресії проти віруючих розгорнулися з новою силою. Щодо кількості репресованого
духовенства на Донбасі, то питома вага його серед загальної кількості репресованих у період Великого
терору становила 0,1 % [35, с. 41]. З них до вищої міри покарання засудили 81,2 % [Там само]. Документів, що свідчать про репресії проти духовенства в Краматорську, не знайдено, але є свідчення про
трагічну долю отця Сергія (Євстратова).
Так, після закриття церкви його позбавили виборчих прав, а будинок конфіскували. Від тягарів,
що пережили, матінка захворіла на запалення мозку та померла у божевільні Харкова. У 1934 р. Сергію Олександровичу, щоб якось прогодувати родину, вдалось улаштуватись бухгалтером на Новокраматорський машинобудівний завод. За розповідями доньки, в 1937 р. над батьком відбувся показовий
товариський суд. Задля цього була навіть побудована трибуна, на яку силоміць вивели отця Сергія. Згідно зі сценарієм він повинен був урочисто відректися від Бога, але цього не сталося. Того ж дня
його знайшли на рейках заводської залізничної одноколійки вбитим [36].
Отже, історія Свято-Покровської церкви є віддзеркаленням протистояння Православної церкви
та компартійно-радянського режиму в Донецькому регіоні. При цьому слід зазначити, що процеси, які
відбувались в окремій парафії, є невід’ємною складовою історії Православної церкви в цілому в Україні.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Справочная книга для Харьковской епархии / Сост. секретарь Харьковской духовной консистории Иван Самойлович. – Харьков, 1908. – 385 с.
2. Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). – Ф.14. – Оп. 11. – Од. зб. 2, т. 1,
од. зб. 103. Розписи покоління дворян.
3. Бистрицький Василь Никанорович (1913–2010 рр.), вул. Аджарська, б. 12. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 15. 08. 1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
4. Вовненко Євдокія Артемівна (1917–2006 рр.), вул. Титова, б. 24. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 17.06.1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
5. Кінденко Георгій Іванович (1913–2001рр.), вул. Підгорна, б. 85. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 17.06.1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
6. Літвинова Ніна Мітрофанівна (1924 р. н.), вул. Аджарска, б. 8. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 11.06.1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
7. ДАХО . – Ф. 40. – Оп. 110. – Од. зб.1396. Клірові відомості за 1915 р.
8. Там само. – Од. зб.1392. Клірові відомості за 1912 р.
9. Державний архів Донецької області (далі – ДАДО). – Ф. 333. – Оп. 1. – Спр. 1. Метрична книга
народжених Свято-Покровської церкви (1881 р.) селища Біленьке.
10. Там само. – Спр. 2. Метрична книга шлюбів Свято-Покровської церкви (1881–1890 рр.) селища Біленьке.
11. Там само. – Спр. 3. Метрична книга померлих Свято-Покровської церкви (1881–1890 рр.)
селища Біленьке.
12. Там само. – Спр. 4. Метрична книга народжених Свято-Покровської церкви (1891–1898гг.)
селища Біленьке.

66

АРХЕОЛОГІЧНІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ...

Наталія Овсяннікова. ІСТОРІЯ ВТРАЧЕНОЇ...

13. Там само. – Спр. 6. Метрична книга померлих Свято-Покровської церкви (1891–1898 рр.)
селища Біленьке.
14. Там само. – Спр. 7. Метрична книга народжених Свято-Покровської церкви (1899–1904 гг.)
селища Біленьке.
15. Там само. – спр. 8. Метрична книга шлюбів Свято-Покровської церкви (1899-1904 рр.) селища
Біленьке.
16. Там само. – спр. 9. Метрична книга Свято-Покровської церкви (1905–1906 рр.) селища Біленьке.
17. Там само. – Спр. 10. Метрична книга Свято-Покровської церкви 1907–1909 рр.) селища Біленьке.
18. Там само. – Спр. 11. Метрична книга Свято-Покровської церкви (1910–1912 рр.) селища Біленьке.
19. Там само. – Спр. 12. Метрична книга народжених Свято-Покровської церкви (1913–1919 рр.)
селища Біленьке.
20. Там само. – Спр. 13. Метрична книга шлюбів Свято-Покровської церкви (1913–1919 гг.) селища Біленьке.
21. Шляхтиченко Н. Д. Краматорску – 130 лет. Очерки истории города Краматорска / Н. Д. Шляхтиченко. – Краматорск, 1998. – 77 с.
22. ДАДО. – Ф. Р-1146. – Оп. 1. – Спр. 7.
23. Там само.. – Оп. 2. – Спр. 194.
24. Пащенко В. О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20 - 30-х років / В. О. Пащенко. Київ: [Б.в], 1994. - 252 с.
25. ДАДО. – Ф. Р-1146. – Оп.2. – Спр. 225.
26. Там само. – Спр. 223.
27. Там само. – Оп. 1. – Спр. 49.
28. Там само. – Спр. 17.
29. Там само. – Спр. 273.
30. Гірченко Олена Васильевна (1930 г.р.), вул. Леонова, б. 4. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 22.06.1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
31. Овчаренко Микола Данилович (1923 р.н.), увл. Читінська, б. 5. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 22. 06. 1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.
32. ДАДО. – Ф. Р-1146. – Оп. 2. – Спр. 5.
33. Там само. – Ф. Р-1169. – Оп. 2. – Спр. 23.
34. Краматорская Домна, 1930. – 24 августа // Архів Музею історії міста Краматорської міської
ради.
35. Нікольський В. Українці Донеччини, репресовані у 1937–1938 рр.: соціологічний аналіз статистики/ В. Нікольський // Схід. – 1995. – № 3. – С. 37–45.
36. Васюніна Лідія Сергіївна (1917–2001 рр.), вул. Я. Мудрого, б. 35. кв. 15. Транскрибоване інтерв’ю. Записано 11.06.1999 р. Овсянніковою Н. Б. // Особистий архів Овсяннікової Н. Б.

67

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Михайло Кулішов

ДОСЛІДЖЕННЯ О. В. ТЕРЕЩЕНКА (1806–1865 РР.) –
ДЖЕРЕЛО З ТОПОНІМІКИ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ
(ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ СЕЛА ЗАЙЦЕВОГО-МИКИТІВКИ)
Спираючись на документальні й картографічні джерела, автор розкриває походження назви
старовинного села Донецької області – Зайцевого-Микитівки. Зокрема, ним аналізуються перші ревізькі казки Бахмутської фортеці й встановлюються топонімічні зв’язки з реальними персоналіями.
Ключові слова: археологічні дослідження, топоніміка, Терещенко, Бахмут, Зайцеве, Микитівка.
Дискусійними питаннями у краєзнавчій і науково-довідковій літературі залишаються питання щодо
часу заснування та топонімики окремих населених пунктів Донецької області. Така ситуація пояснюється
недостатнім використанням історичних джерел. У зв’язку з цим запропоноване дослідження є актуальним.
Терещенко Олександр Васильович (1806–1865 рр.) – дійсний статський радник, археолог, етнограф,
народився у місті Зіньків Полтавської губернії, навчався у Харківському університеті, а після його закінчення служив у Міністерстві державного майна Російської імперії [1; 2]. Усе життя збирав та опрацьовував
документи й матеріали з історії, зокрема був активним членом Археографічної комісії, у складі якої брав
участь у розборі Астраханського, Віленського, Варшавського та південно-руських архівів [Там само].
У 1843–1851 рр. проводив археологічні розкопки Царевського городища, у 1852–1854 рр. –
Олександропільського кургану на Катеринославщині, насипних могильників на території Південної
Росії, пам’яток скіфського періоду в Криму [Там само]. У численних працях («Насыпи могильные
Южной России с указанием некоторых памятников и в других местах» («Журнал Министерства народного просвещения», 1835, июль), «О каменных бабах» («Журнал министерства народного просвещения», 1835, № 39), «Насыпи могильные в Южной России» («Журнал Министерства народного
просвещения», 1853, отд. 2), «Некоторые местности Южного берега Крыма» («Журнал Министерства народного просвещения», 1854), «Гробница скифского царя» («Архитектурный вестник», 1859,
№ 5), «О могильных насыпях и каменных бабах в Екатеринославской и Таврической губерниях»
(«Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1866, № 4), присвячених Новоросійському
краю, Терещенко описав сотні археологічних пам’яток, але популярним став після публікації праці
«Быт русского народа» [Там само].
Метою запропонованої розвідки є розкриття походження назви одного зі старовинних сіл Донецької області – Зайцевого-Микитівки, яке розташовується поблизу витоків річки Бахмут. Наприкінці
XVIII ст. даний населений пункт згадується з подвійною назвою – «казенного ведомства село Зайцево,
Никитовка тож» [3, с. 93]. Зі свого боку, Терещенко зазначає: «Зайцево или Никитовка основано въ
1770 г. и названо по имени перваго поселенца, Трофима Зайцева, Никитовка отъ соловара Никитченка» [4, с. 20]. На нашу думку, час заснування Зайцевого-Микитівки викликає сумніви, але певну
цінність для дослідників має антропонімічне походження топонімів.
Як правило, краєзнавці пов’язують походження топоніма Зайцеве з наявністю на даній місцевості великої кількості зайців, на яких у давні часи полювали перші поселенці [5; 6, с. 79]. Були також
окремі припущення щодо можливого походження топоніма від якогось Зайцева, але ніхто не міг надати
на користь цієї теорії жодного документального підтвердження.
Стосовно походження назви Микитівка, то Феодосій Макаревський вважає, що ця назва походить
від імені однодворця Микити Дев’ятилова, якого перевели на службу сюди восени 1778 року з Бєлгородської губернії [7, с. 57-58]. Ця теорія практично навічно закріпилась у краєзнавчій літературі.
На сьогодні на теренах сучасного Бахмутського району існує два населених пункти з майже однаковою назвою – село Зайцеве Бахмутського району та селище міського типу Зайцеве, яке є частиною Микитівського району Горлівки.
Поселення на місці сучасного Зайцевого, що розташовується на території Бахмутського району,
уперше з’являються на карті 1765 року [8; також див. дод. 1], як «хутора бахмутских жителей» по
балці Зайцевій. За описом до атласу Новоросійської губернії 1799 року на цьому місці розташовується «деревня Зайцова оных же соловаров [бахмутських - прим. М. К.]. По правой речки Бахмута и по
обеим сторонам речки Зайцевой, Мокрой и Сухой Кодымы» [8, с. 85].
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Щодо селища міського типу Зайцевого, яке є частиною Микитівського району Горлівки, то воно
з’являється на карті розселення гусарських полків 1767 року, у верхів’ях річки Бахмут, і позначається
як «слобода Микитова» [9]. Що фактично співзвучно з версією О. В. Терещенка. Офіційна ж датою заснування Зайцевого, як і самого міста Горлівки, вважається 1779 р. Цей рік є датою першої письмової
згадки про найстаріші населені пункти на території сучасного міста: Государів Байрак, Залізне, Зайцеве [10, с. 8], Але вказана дата не має поки що жодного документального підтвердження, а також суперечить низці загальновідомих фактів. Для прикладу процитуємо загальновідомого серед краєзнавців
німецького вченого XVIII ст. Йоганна Антона Гюльденштедта. Подорожуючи цими краями у 1774 році,
він так описує поселення бахмутських солеварів, зокрема слободу Микитівку, що розташовується
у верхів’ях річки Бахмут: «Из балки Скелевой мы проехали 7 верст на SO к балке Малая Железная,
и пересекли большую проселочной дорогу из Перекопа в Бахмут, через 8 верст на реке Бахмут, лежала слободка Микитовка. [...] Слободка Микитовка является одной из самых крупных из них, в ней
15 крепких домов, в большинстве принадлежащих солеварам» [11, с. 256].
Спираючись на наведені факти, можна припустити, що назва поселення Зайцеве перекочувало з розселенням Зайцевських хуторів солеварів південніше – до слободи Микитівки, яка утворилась
на місці розташування хутору солевара Микитченка.
Що ж стосується вище згадуваного Трофима Зайцева, якого О. В. Терещенко вважає засновником Зайцевого, то авторові під час опрацювання перших ревізьких казок Бахмутської фортеці вдалося
виявити реальну особу, яка за віком та соціальним станом цілком підходить під цю постать. В описі
1748 року малоросійських козаків бахмутської соляної компанії значиться Іван Якович Зайцев, 57 років, та син його Трохим, 17 років [12, л. 34 об.; див дод. 6]. У 1765 році Трохиму Івановичу Зайцеву
було б 34 роки й за своїм віком він би міг заснувати з родиною новий хутір. Але, як виявилось під час
дослідження ревізьких казок, це не єдина особа з таким прізвищем. Так, у третій ревізії Бахмутського повіту 1760 року згадується «лекарь бахмутского батальона Федор Федоров сын Зайцев» [13,
л. 63 об], а також велика родина бахмутських купців Зайцевих [Там само, л. 79 об, 107]. І саме це потребує подальшого дослідження генеалогічних матеріалів по Бахмутському повіту XVIII ст., яке допоможе
відповісти на поставлене питання.
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МУЗЕЇВ І МУЗЕЄЗНАВСТВА;
РОЛЬ МУЗЕЇВ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВ
У РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МУЗЕЇВ...
Пауліна Биздра-Куш

МУЗЕЙНІ ЗАКЛАДИ ЛЮБЛІНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІВАНА ПАВЛА II УЧОРА ТА СЬОГОДНІ
У статті представлено історію, місію та зібрані фонди окремих музейних закладів, що функціонували упродовж 100 років існування Люблінського католицького університету Івана Павла II,
а також їхній вплив на спільноту університету та міста Любліна.
Ключові слова: Люблінський католицький університет Івана Павла II (ЛКУ), Люблін, музей.
Люблінський католицький університет Івана Павла II (раніше – Люблінський університет) був
утворений у 1918 р. з метою формування католицьких суспільних еліт для нововідродженої Польської
держави. На сьогодні він є одним з найбільш пізнаваних вишів у Польщі. Навчання та ведення досліджень у дусі рівноваги між наукою й вірою, виховання любові до Польщі й Люблінщини здійснювалося
також за допомогою збирання творів мистецтва й надання доступу до них відвідувачам. Упродовж
столітньої історії ЛКУ в структурі університету існувало кілька музейних закладів, а метою цієї статті
є висвітлення їхньої історії та місії, а також визначення їхнього впливу на університетську та міську
спільноту.
Перші спроби утворення музейного закладу були здійснені вже через два роки після заснування
університету. Основою для створення «доісторичного музею» мала стати археологічна колекція Еразма Маєвського (1858–1922) – професора Варшавського університету і люблінця за походженням. Потенційний дар мав охоплювати «зібрання доісторичних і антропологічних знахідок, що включає понад
31 тис. одиниць», музейне обладнання в кількості 98 одиниць, архів та бібліотеку. Однак влада університету, з огляду на тодішнє фінансове становище, не могла дозволити собі швидко виділити кошти
на облаштування й утримання музею та управління ним, отож постійне відкладення ректором рішення
спонукало професора Маєвського подарувати його варшавській установі [1, с. 10–11].
Фактичним зародком музею в ЛКУ стала приватна колекція творів мистецтва, яку зібрав отець
канонік Ян Владзінський і передав університетові в подарунок [2, с. 545]. Отець канонік Владзінський –
відома на Люблінщині особа, яка підтримувала багато суспільних інституцій, серед яких був і ЛКУ. Його
патріотизм, у тому числі локальний, був гідний відзначення. Він клопотався про пам’ятки старовини,
оскільки вважав їх основою для відбудови Польської держави та пробудження патріотичних почуттів
мешканців Люблінщини. Був автором текстів, присвячених пам’ятним датам і важливим подіям в історії Польщі. Його захоплення старовиною та її пам’ятками проявлялося також у колекціонерській пристрасті та ентузіазмі щодо ідеї створення музеїв. 30 вересня 1932 р. згідно з нотаріальним актом він
передав єдиному на той час університету в Любліні свої приватні зібрання «на довічне зберігання, для
загального огляду». Опікуватися музеєм мав ректор ЛКУ та отець канонік Владзінський як перший,
довічний і почесний хранитель [3, с. 71–73]. Після смерті каноніка Владзінського обов’язки зберігача
мала виконувати його сестра, Анеля Владзінська, а згодом її донька – Яніна Владзінська. На час нотаріальної передачі колекція пройшла інвентаризацію й каталогізацію, її було поділено на частини A і B,
з яких частина A мала бути передана університетові відразу, а частина B – після смерті о. Владзінського. Колекцію не можна було скорочувати, замінювати цілком або в частинах, позичати, продавати або
дробити іншим чином. Якби Люблінський католицький університет перестав існувати, колекція мала
бути передана іншій установі музейного характеру або повернута родині каноніка згідно зі спадковим
правом [4, с. 7–9].
Університетський музей ім. отця каноніка Владзінського було відкрито у неділю, 9 жовтня 1932 р.,
під час інавгурації 1932/1933 навчального року. Розміщувався музей у просторій Залі Стройновських
на третьому поверсі головного будинку університету [4, с. 13]. Єдину інформацію про довоєнні музейні
фонди ЛКУ можна отримати з трьох фотографій експозиційної зали, зроблених у 1934 р., та «Переліку
експонатів», цим же роком датованого. Фонди нараховували майже три тисячі експонатів, були поділені на дев’ять відділів і включали шафи з пам’ятками, картини, годинники, канделябри, вази, статуетки, підсвічники, меблі, посуд та богослужбовий одяг. Номенклатура відділів вказує на те, що не всі
експонати, доступні для відвідувачів, зберігалися в залі музею – частина колекції меблів прикрашала
залу засідань Сенату, а частина тішила око отця Ректора в його приватному помешканні, також розташованому в будинку університету. Зі свого боку, посуд і богослужбовий одяг вміщено в закристії універ-
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ситетського костелу. Картини з колекції о. Владзінського (напр., старопольські портрети) також прикрашали стіни університетських коридорів. До часу Другої світової війни фонди музею ЛКУ збагачувалися
новими об’єктами, наприклад, зібранням 123 польських монет та античною колекцією, яка складалася
з 97 археологічних знахідок з Едфу в Єгипті [4, с. 18, 22, 37-38]. У фондах були представлені тканини,
порцеляна, фаянс, рукописи, польські й іноземні монети XIII–XIX ст., медалі, поділені на кілька відділів,
присвячених тематиці університету, незалежності та релігійному культу [3, с. 75–76].
Перелік, хоча й складений ретельно, відзначається, непрофесійністю й непослідовністю, тому
складно оцінити мистецьку цінність об’єктів, подарованих о. Владзінським, адже до нашого часу
з усієї колекції збереглося лише п’ять творів мистецтва. Колекція, зібрана в ЛКУ упродовж міжвоєнного двадцятиріччя, вже у грудні 1939 р. стала здобиччю німців і на сьогодні вважається втраченою. Безпосередньо відповідальним за збереження фондів був доктор Йозеф Мюльманн. Найімовірніше, вкрадені об’єкти німці розмістили в будинку Люблінського музею, що був на той час
розташований по вулиці Нарутовича, 4 й контроль над яким вони встановили 4 жовтня 1939 р. [4,
с. 18, 39]. У 2013 р. науковий працівник ЛКУ, доктор Кшиштоф Пшиліцький, під час пошуку інформації в Люблінському музеї віднайшов чотири об’єкти з колекції о. Владзінського, які німці, ймовірно,
забули або не захотіли вивезти з місця тимчасового зберігання. Це «Мадонна з Немовлям» послідовника Джованні Сальві на прізвисько Сассоферрато (1609–1685), скульптура «Голова на дубовій
підставці», потрійний настінний канделябр і підсвічник. До часу з’ясування питання власності вони
залишаться об’єктами Люблінського музею, переданими на зберігання до музейних фондів ЛКУ. П’ятий експонат – це «Портрет дівчинки» у різьбленій позолоченій рамці, який дивом пережив війну в будинку університету й був знайдений лише у 1990-х роках [4, с. 12, 18, 20]. У дослідженнях довоєнних
колекцій мистецтва в Музеї ім. о. Владзінського надзвичайно допомагають німецькі картки обліку
рухомих пам’яток, знайдені в Люблінському музеї. Завдяки ним вдалося зібрати більше інформації
стосовно таких об’єктів з давньої колекції, як ікона «Воздвиження Хреста Господнього», картина
«Портрет короля Яна ІІІ Собеського» та латунний самовар [4, с. 22].
Колекція о. Владзінського була втрачена, однак ідея вшанування праці й зусиль предків, яку
ініціював жертводавець, знайшла своє продовження. Так народився задум відновити Музей ім. отця
каноніка Яна Владзінського, втілений 21 жовтня 1958 р. [3, с. 77]. У 1956 р. Ректор ЛКУ о. Юзеф Іваніцький звернувся до всіх єпископських курій із закликом дарувати ЛКУ пам’ятки на потреби ведення
практичних занять за спеціальністю «Історія мистецтва». Зокрема, потрібні були олов’яний посуд для
натюрмортів, тканини, вишивки, начиння, картини на склі, просто картини, скульптури, релікварії, триптихи, пошкоджені меблі, одвірки, порцеляна, кераміка, фрагменти старовинної архітектури, музичні
інструменти. Але відмовляли досить часто, що пояснювалося великими втратами, понесеними дієцезіями під час війни. Лише вроцлавська курія передала 26 одиниць середньовічної й модерної сілезької скульптури XV–XVIII ст. На сьогодні це найцінніше зібрання сілезького скульптурного мистецтва
XV–XVIII ст. у східній частині Польщі. 23 жовтня 1956 р. скульптури на наукові цілі були передані також
Центральним музейним сховищем Міністерства культури і мистецтва. Загалом було передано 67 експонатів образотворчого мистецтва епохи Бароко й Рококо та 42 скульптурні фрагменти. На жаль, ця
колекція погано задокументована. У 1957 р. опіку над новими набутками перейняв о. проф. Владислав
Смолень. Як і о. Владзінський, він належав до чільних пропагаторів ідеї захисту пам’яток сакрального
мистецтва свого часу [1, с. 15].
На рубежі 1950–1960-х років також здійснено багато вдалих закупівель у салонах DESA (скорочення від «Твори мистецтва і антикваріат» – підприємство, що було монополістом на польському
ринку творів мистецтва), зокрема «Ecce Homo» послідовника Хуана де Фландеса (приблизно 1574 р.)
та «Високогірний пейзаж із Лотом і його доньками» пензля Мартена ван Фалькенборха (початок
XVII ст.). На початку 1960-х років колекція збагатилася трьома іконами відомого художника, філософа
та православного богослова Юрія Новосільського (1923–2011): «Преображення на горі Фавор», «Матір
Божа – Оранта», «Христос Пантократор». Вочевидь, їхня присутність в ЛКУ пов’язана з роботою художника над проектом оформлення університетського костелу [1, с. 16].
Колекція музею значно розрослася в 1980-х і 1990-х роках у зв’язку з численними дарами. У 1986 р. відбулася передача колекції архітектора та збирача мистецтва із Закопаного Тадеуша
Літавінського, відомої як колекція Тадеуша й Ольги Літавінських. Завдяки цьому музейні фонди ЛКУ
збагатилися понад 400 роботами польських митців ХІХ і ХХ ст., а також колекцією порцеляни з польських та європейських мануфактур. У травні 1986 р. Кристина Гартлеб з Торуні подарувала ЛКУ 20 графічних робіт XVII–XX ст., у тому числі зображення королів і визначних осіб. Того ж року о. проф. Смолень передав музею 15 робіт Никифора Криницького (Епіфанія Дровняка) та інші зразки народного
мистецтва. У 1991 р. Станіслава Вітковська, удова люблінського архітектора Тадеуша Вітковського,
передала свій дар: 300 об’єктів, у тому числі 17 акварелей Станіслава Ноаковського, три німецькі
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придворні портрети високого класу XVII–XVIII ст., роботи Крістіана Ґеорґа Шютца Молодшого, Яцека
Мальчевського, Юзефа Хелмонського та Яна Матейка. Останній дар був переданий згідно з заповітом
Йоанни Ґліви і включав 90 цінних артефактів: виробів з порцеляни й фаянсу, кілька картин, зокрема
акварель «Квіти у вазі» Юзефа Панкевича [1, с. 17–18]. Таким чином сформувалася не лише багата
колекція європейського мистецтва, але й зібрання, що репрезентує митців і колекціонерів, пов’язаних
із Люблінщиною.
Слід підкреслити, що від часу створення нова колекція музею використовувалася також з навчально-дослідницькою метою. Наукові працівники Інституту історії мистецтва ЛКУ проводили лабораторні й практичні заняття зі студентами у сфері музейної справи та охорони пам’яток. Студенти
навчались точно датувати об’єкти, розпізнавати художні техніки, розрізняти матеріали, з яких були виготовлені твори мистецтва, створювати описи пам’яток, заповнювати картки обліку та вести інвентарні
й фондові книги [1, с. 18].
Музей ім. о. Владзінського у 2008 р. був перетворений у Майстерню музейних фондів [2,
с. 545]. Того ж року, у травні, в рамках відзначень 90-ої річниці заснування університету та ювілейного
З’їзду випускників ЛКУ була відкрита експозиція нового музейного закладу в ЛКУ – університетського
музею історії ЛКУ. Цей підрозділ формувався з 2006 р., а створення його було зумовлене бажанням
зберегти пам’ятки, пов’язані з історією університету та широко популяризувати її багату традицію й доробок. Окрім згаданої колекції творів мистецтва, у різних університетських підрозділах були зібрані
пам’ятки, документи й архівні фотографії, в більшості випадків недоступні для загального огляду. Таким чином, експонати й скани документів та фотографій були зібрані в одному місці й ефектно представлені. Нову музейну залу оформлено за сценарієм експозиції. Для цих цілей було обрано колишню
трапезну домініканців-обсервантів – найстарішу, побудовано орієнтовно в XVIII ст. частину будинку
університету, розміщену на першому поверсі. До музею веде мальовниче подвір’я, а вхід до нього розташований відразу за пам’ятником двом важливим для ЛКУ, Любліна та всієї Польщі постатям – Папі
Римському Івану Павлу ІІ та примасу Польщі – Примасу Тисячоліття, кардиналу Стефану Вишинському. Пам’ятник є частиною «Маршруту відомих мешканців Любліна» і приваблює на подвір’я ЛКУ численних туристів [5, с. 131–132].
До найважливіших експонатів, які ілюструють історію ЛКУ, можна зарахувати кореспонденцію
засновників університету з тогочасною церковною й державною владою, зібрання графіки, ювілейні
й пам’ятні медалі, спортивні кубки, хроніки, прапори тощо. Винятковою пам’яткою є міссал, подарований у 1958 р. кардиналом Вишинським з нагоди 40-річчя ЛКУ. Окрему частину становлять експонати, пов’язані з Папою Римським Іваном Павлом II, який понад двадцять років був тісно пов’язаний
з ЛКУ. А отже, тут зібрано фотографії, документи періоду його роботи на факультеті філософії ЛКУ
(1954–1978), а також пам’ятки щодо його візиту в Люблін у 1987 р. [6, с. 82–83]. Ще одна важлива людина для університету – народжений у Києві фінансист Кароль Ярошинський. Він інвестував в економіку
України та Росії, особливо в цукрову промисловість, і володів великим статком. Він також займався
благодійністю й погодився пожертвувати мільйон рублів на університет та збудувати університетські
будівлі, що однак не вдалося через більшовицький переворот [7].
Музей відігравав освітню й популяризаторську роль. Завдяки своїм колекціям він розвивав і поширював знання про ЛКУ, його місію, наукову спадщину, значення в історії Польщі, сьогоднішню діяльність. Працівники музею проводили музейні уроки, лекції, практичні й лабораторні заняття. До найпопулярніших тем такого роду заходів належали: «Історія ЛКУ на тлі історії Польщі й Любліна» та «Зв’язки
Івана Павла ІІ і кардинала Стефана Вишинського з Університетом». Як видно, особливий наголос зроблено на вшануванні зв’язків з Університетом Івана Павла ІІ. Екскурсії музеєм часто включались до ширших планів екскурсій по ЛКУ, організованих для різних за віком і професією груп відвідувачів. Освітня
роль проявлялася також у наданні доступу до фондів з дослідницькою й навчальною метою. Студенти
обраних спеціальностей проходили там професійні заняття – знайомилися з діяльністю музею, його
цілями, етапами створення цього закладу, специфікою функціонування. Працівники музею зайнялись
також ушануванням історії ЛКУ шляхом запису серії інтерв’ю з професорами й збиранням цінних архівних фільмів [5, с. 133–134]. Записи можна було подивитись завдяки мультимедійній системі презентації: місцю прослуховування архівних аудіозаписів, проекції фільмів та університетської хроніки,
сенсорних моніторів з віртуальними виставками фотографій та документів [8, с. 10–11].
У 2016 р. університетський музей історії ЛКУ ліквідовано, а його фонди перейшли до нового
закладу – музею ЛКУ, заснованого 1 вересня 2016 р. внаслідок поєднання фондів трьох підрозділів
музейного характеру: згаданого університетського музею історії ЛКУ, Майстерні музейних фондів та кафедри археології Польщі Інституту історії ЛКУ, де було зібрано численні археологічні пам’ятки з розкопок у Пйотравіні над Віслою та на люблінському пагорбі Чвартек, що має особливе значення для
мешканців Любліна й історії міста як місце найстарішого поселення [9].
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Таким чином, музейні фонди включають експонати різного роду: архівні, археологічні, мистецькі
та бібліотечні. До завдань музею ЛКУ належить згідно з усталеною традицією Музею ім. о. Владзінського ведення навчально-дослідницької лабораторії у сфері мистецтвознавства й музейної справи
та організація тематичних тимчасових виставок [10, с. 82]. Упродовж трьох років діяльності музею ЛКУ
його працівники організували 18 тимчасових виставок, що популяризували, як твори мистецтва, які
належать ЛКУ, так і сам університет не лише в Любліні, але й в інших польських містах [9]. З огляду
на популяризаторську роль музею, він відкритий для безкоштовного відвідування. При цьому слід відзначити, задля того, щоб відвідувачі мали нагоду ознайомитись з усіма пам’ятками, пов’язаними з історією ЛКУ, насамперед, залою, цілком присвяченою Івану Павлу ІІ, постійними експозиціями зібрання
творів мистецтва, музею ЛКУ потрібен додатковий простір. План розширення закладу за рахунок прилеглого до нього приміщення вже готовий, а отже існує шанс, що в наступному навчальному році музей
презентуватиме нову якість.
З метою утримання численних творів мистецтва в ЛКУ в належному стані університет співпрацює з факультетом консервації й реставрації творів мистецтва Академії мистецтв ім. Яна Матейка
у Кракові та кафедрою консервації живопису та поліхромної скульптури Інституту пам’яткознавства
й консервації у складі факультету мистецтв Університету Миколая Коперника в Торуні [1, с. 18]. Крім
того, на консервацію дев’яти модерних сакральних дерев’яних скульптур XVII–XVIII ст. отримано фінансування з коштів Міністра культури й національної спадщини, що походять з Фонду промоції культури. Результати цієї роботи можна побачити на інтернет-сайті музею ЛКУ [11].
Уже невдовзі ЛКУ святкуватиме 90-річчя функціонування музейних закладів у своїх стінах. Діяльність у сфері охорони пам’яток мистецтва Люблінщини та Польщі, збирання та виставка експонатів,
навчальна й популяризаторська діяльність не тільки прославляють Люблін та заповнюють білі плями
в історії цього міста, але й чудово вписуються в девіз Люблінського католицького університету Івана
Павла ІІ: «Deo et Patriae».
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ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕРАКТИВНІСТЬ У МУЗЕЙНІЙ СПРАВІ
Авторка, спираючись на запропоновану В. М. Банахом класифікацію музейних інновацій та інтерактивності [1], розглядає впровадження цих методик і практик у музейну справу. Зокрема, наводяться приклади їхнього використання в науково-фондовій, експозиційній та екскурсійній роботі
Меморіального музею-садиби В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа.
Ключові слова: музей, музейна справа, інновація, інтерактивність, експозиція, фонди, маркетинг.
Терміни, які часто використовуються у сучасній музейній справі, – «інновація» та «інтерактивність»
тісно пов’язані між собою. Так, якщо інновація – це новітній продукт, то інтерактивність – процес комунікації, який передбачає двосторонній діалог між музейником і відвідувачем, а його метою є перетворення
узагальненої інформації у знання. При цьому музейні інновації та інтерактивність перетинаються, взаємно доповнюючи один одного й дозволяють зробити музейний продукт конкурентоспроможним на ринку
культурних послуг, залучивши до культурно-освітнього закладу нових відвідувачів і фінансові ресурси.
Метою запропонованої статті є аналіз впровадження інноваційних та інтерактивних методик
і практик у музейну справу.
Умовно інновації й інтерактивність можна класифікувати за сферою використання. Так, у науково-фондовій роботі музею – це оцифрування експонатів і створення відповідного програмного забезпечення (стандартів) для електронного обліку музейних фондів. На сьогодні, на жаль, в Меморіальному
музеї-садибі В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа, як і в більшості інших музеїв Донецької області, оцифрування та електронний облік експонатів не ведеться. Причинами цього є відсутність технічних
засобів і розроблених українських стандартів.
Щодо експозиційно-виставкової роботи, то цифрові технології використовуються у вигляді технічної апаратури та в якості музейних предметів. У першому випадку інноваційний потенціал технічної
апаратури слугує для розкриття сценарію експозиції, а цифрове обладнання виконує допоміжну роль:
цифрові етикетки, інформаційні кіоски, звукові ефекти тощо. У Меморіальному музеї-садибі В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа завдяки міні-проекту Phantom1, презентація якого відбулась у лютому
2018 р., нарешті з’явились технічні засоби. Ідеєю цього проекту було створення фантомного життя
в переконструйованій частині будівлі шляхом побудови експозиції, яка б «оживляла» школу часів Корфа й давала можливість відвідувачам не тільки зануритись в епоху кінця ХІХ століття та відчути себе
частиною історії, але й згуртувати місцевих жителів і представників громад Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя, де працював Микола Олександрович.
Згідно з розробленим проектом створювались експозиції в нереставрованій будівлі земської
школи, побудованої в 1895 р., п’ятьма локаціями. Зокрема, на вулиці відвідувачів зустрічав віслюк,
виготовлений з фанери, а поблизу нього, в кошику, знаходились інформаційні буклети щодо змісту
проекту, а також путівник Phantom. Стосовно структури експозиції, то, за свідченнями старожилів, один
з перших вчителів цієї школи, Євстафій Іларіонович Сидоров, тримав віслюка при школі задля розваги
й психологічного розвантаження учнів.
Друга локація – «Сучасний погляд у минуле». Так, у порожній кімнаті за допомогою проектора
на одній зі стін демонструється відео про освітянську діяльність М. О. Корфа на території Олександрівського повіту Катеринославської губернії. Зокрема, відвідувачі дізнаються про те, що Микола Олександрович не тільки розробив теоретичні та практичні положення земської народної освіти, але й створив
тип однокласної земської школи з 2–3-річним строком навчання (з одним учителем і 3-ма відділеннями в класі). Окрім цього, упродовж 1867–1872 рр. він відкрив у повіті приблизно 100 шкіл, особисто
їх інспектував, навчав учителів, провадив зразкові уроки, видав п’ять підручників та керівництв для
сільських шкіл, був ініціатором проведення з’їздів-курсів для вчителів народних шкіл, організовував
учительські бібліотеки, обстоював ідею навчання дітей їх рідною мовою [2].
Був реалізований у рамках проекту «Музей відкрито на ремонт ІІІ», який організовував Мистецький напрямок Українського кризового медіа-центру за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
1
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Третя локація має назву «Phantom Корфа» й розповідає про титанічну працю Миколи Олександровича на освітянській ниві. Так, у затемненій кімнаті, наче у темряві невігластва та неосвіченості,
у проміні світла постає постать видатного педагога. На робочому столі Миколи Олександровича Корфа
завмер час. Відсунутий порожній стілець демонструє, що господар на мить відлучився, а портрети улюбленої дружини Марії та доньок Катерини й Марії розповідають про особисте життя просвітника. Саме
для останніх Микола Олександрович Корф починав писати книгу для читання «Наш друг», яка згодом
стала популярною й перевидавалась дев’ятнадцять разів, востаннє в 1908 р. На стіні висить годинник,
але час на ньому зупинився…
Четверта локація має назву «Клас-Phantom» й відвідувачі можуть зайти до шкільного класу. На стіні, так само, як і наприкінці XIX – на початку ХХ ст., висить портрет Миколи Олександровича
Корфа. Учитель проводить урок, діти сидять за партами, але перша парта, зроблена за кресленнями
самого Корфа, чекає на своїх учнів. На ній розміщується усе шкільне приладдя: аспідна дошка, папір,
пір’я, чорнильниця… та найголовніше – Євангеліє. Саме його Микола Олександрович Корф дарував
усім учням, які навчились читати. З прихованої аудіосистеми лунає запис голосів і таким чином відтворюється корфівський урок.
П’ята локація – «Життя школи». Поміж входами до кабінету Миколи Олександровича та шкільного класу розташовується дерево, на гілках якого розвішені фотокартки учнів і вчителів школи
минулих років, дзеркальця та порожні рамки, які немов закликають відвідувачів замислитись про
«білі плями» та свою роль в історії школи. Неподалік протилежної стіни стоїть інформаційний кіоск,
на екрані якого демонструються оцифровані фотографії та матеріали, зібрані під час роботи над
проектом. Нині інформаційний кіоск знаходиться в експозиції «Кабінет Володимира Івановича» Меморіального музею-садиби В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа й використовується під час
екскурсій для демонстрації фото-, відео-, аудіоекспонатів та етикетажу.
Щодо інтерактивності та інновацій в екскурсійній роботі Меморіального музею-садиби В. І. Немировича-Данченка та М. О. Корфа, то слід виокремити театралізовану екскурсію, квест «Музейний
юніор», а також музейний урок «Корфівська трьохзимка». Так, під час театралізованої екскурсії відвідувачі, занурившись в атмосферу ХІХ ст., отримують інформацію про життя та творчість видатних
власників маєтку: барона М. О. Корфа, його доньки Катерини, її чоловіка – драматурга й театрального діяча В. І. Немировича-Данченка, та їхніх нащадків. Екскурсія завершується домашнім концертом
у вітальні й чаюванням.
Зі свого боку, квест «Музейний юніор» допомагає відвідувачам ознайомиться з особливостями
декількох музейних професій, отримати початкові знання з проведення археологічних розкопок, навички розпізнавання музейних предметів, удосконалити знання з історії, розвивати логіку, спритність,
уміння працювати у команді. Під час квесту відвідувачі виконують дев’ять завдань згідно з мапою,
а наприкінці відбувається вручення сертифікатів.
Музейний урок «Корфівська трьохзимка» розрахований на широке коло відвідувачів, а відмінністю є завдання, що виконують учасники. Під час цієї форми екскурсійної роботи відвідувачі отримують
загальну інформацію про видатного педагога барона Миколу Олександровича Корфа, вплив на розбудову земської початкової школи у Маріупольському та Олександрівському повітах Катеринославської
губернії у другій половині ХІХ ст., ознайомлюються з його освітньою концепцією, працюють з текстами
книг М. О. Корфа «Наш друг» і «Малютка», опановують вміння писати гусячим пером, а також виконують різні вправи з «Руководства», розробленого бароном для учителів у другій половині ХІХ ст.
Науковими співробітниками музею також розробляється урок за статтею «Книга» з підручника
М. О. Корфа «Наш друг». Зараз напрацьований матеріал використовується як атракція. Відвідувачам музею пропонується надрукувати портрет Корфа на друкарському пресі, який згадується у статті. У майбутньому планується придбати друкарську касу й друкувати одну зі сторінок книги.
Ще однією точкою перетину інновацій й інтерактивності можна вважати музейний маркетинг. При
цьому одним з основних напрямів музейного маркетингу є розробка стратегії щодо залучення відвідувачів. Насамперед, музей повинен бути актуальним, цікавим, знаним, створювати належні умови
задля проведення вільного часу у контексті сучасних тенденцій «цивілізації дозвілля». Саме тому в музейному маркетингу органічно взаємодіють, з одного боку, інноваційні методики (паблік рілейшнз (ПР),
пабліситі – техніка успішного формування іміджу, партнерські відносини (друзі музею)), а з іншого, –
інтерактивні (створення у музеї рекреаційних зон, зон творчості, ігрового простору, музейного магазину, арт-кафе). Загалом інновації та інтерактивність музейного маркетингу мають спільний знаменник,
визначений поняттям «маркетинг інновацій» (сукупність дій, методів, систематична активність суб’єктів
економічних відносин щодо розробки і просування на ринку нових товарів, послуг та технологій для
задоволення потреб і запитів споживачів (суспільства), а також забезпечення умов тривалого сталого
розвитку).
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На жаль, з піаром у музеї є певні проблеми. Хоча слід відзначити, що нами створена й ведеться
сторінка у соціальних мережах, відбулися неодноразові виступи на радіо. Упродовж 2018 року було
здійснено декілька піар-акцій районного, обласного та навіть загальноукраїнського масштабу. Зокрема,
у вересні співробітники музею брали участь у фестивалі «Арсенал Ідей», який відбувався Києві. Також
наш музей є постійним учасником обласного фестивалю «Дике поле – шлях до Європи» й музейної
толоки. Тричі здійснював культурні інтервенції у простір району. Дві з них були присвячені ювілеям
– 185-річчю від дня народження М. О. Корфа та 160-річчю від дня народження В. І. Немировича-Данченка. Третя інтервенція – це участь у святкуванні Дня Незалежності України у Великій Новосілці. Також у приміщенні музею обладнана кімната коворкінгу з доступом до Internet. У цьому приміщенні
проводяться різноманітні зустрічі, заняття творчого об’єднання «Наш друг» та театральної студії, які
працюють при музею.
Підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що на сьогодні, в епоху стрімкого прогресу
й розвитку технологій, використання інновацій та інтерактивності у музейному просторі є справжньою
необхідністю для тих музейних закладів, котрі намагаються залучати якомога більше відвідувачів,
успішно розвиватись та конкурувати з іншими культурно-дозвіллєвими й науково-дослідними центрами. Але меморіальні музеї є унікальними закладами з незмінною експозицією, тому, на наш погляд,
залишається відкритим питання доцільності використання інновацій та інтерактивності саме в експозиціях цих музеїв.
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Світлана Гутник

ДОСВІД РОБОТИ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КРАМАТОРСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ З НАЙМОЛОДШОЮ АУДИТОРІЄЮ
ВІДВІДУВАЧІВ (НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ НАД
КНИГОЮ «ЧАРІВНА ІСТОРІЯ ПРО МІСТО»)
У статті йдеться про розробку працівниками Музею історії міста Краматорської міської ради
краєзнавчої казки «Чарівна історія про місто». Авторка обстоює думку, що ця книга допомагає дитині осмислити та запам’ятати визначні факти з історії рідного міста, зрозуміти його географічну структуру й дізнатися про життя та досягнення відомих історичних постатей, а інтерактивні
ігри, пов’язані з тематикою оповідання, полегшують сприйняття викладеного матеріалу.
Ключові слова: краєзнавча казка, Краматорськ, дошкільнята, школярі, інтерактивні ігри.
Краєзнавча казка «Чарівна історія про місто» була видана накладом 150 примірників у вересні
2018 року. Це художнє видання для дітей віком від 3-х до 10-ти років. Книжка виконана у зручній формі й призначена, як для самостійного читання, так і для усної історії. Автор тексту – старший науковий співробітник
Музею історії міста Краматорської міської ради Ольга Пальона, майстерно перетворила опис серйозних історичних подій у казковий сюжет, легкий для сприйняття, як для дошкільнят, так і школярів молодших класів.
«Чарівна історія про Місто» створена з метою допомогти дитині не тільки осмислити та запам’ятати визначні факти з історії нашого міста, але й зрозуміти його географічну структуру. Окрім цього,
можна дізнатися про життя та досягнення відомих історичних особистостей, пов’язаних зі становленням та розвитком Краматорська.
Крім історичного контенту, в книгу також входить ряд простих завдань – інтерактивних ігор, що пов’язані з тематикою оповідання. Завдання дозволяють полегшити сприйняття викладеного матеріалу, а також мають розвиваючий та освітній характер. Також на сторінках казки відображені важливі факти з життя міста, які подаються у розважальній формі. Таким чином, дитина, розглядаючи казку (самостійно або
разом з батьками), не тільки знайомиться з історією свого рідного міста, але й має можливість пограти.
Слід відзначити, що ідея втілення героїв краєзнавчої казки у життя на сторінках друкованого видання прийшла задовго до її практичного виконання. І взимку 2018 року ця авторська та музейна мрія
почала здійснюватися.
Автор цієї доповіді є дизайнером проекту й зробила перші зарисовки головних героїв казки: маленького міста; річки; фортеці Тор; дорослого міста; Конрада Гампера (рис. 1).
Робота над комп’ютерними ілюстраціями тривала упродовж декількох тижнів, удосконалюючись
та набуваючи закінченого вигляду. Тоді з’явилися образи героїв та інші додаткові графічні елементи.
Казки є найулюбленішим літературним жанром для дошкільної аудиторії. Цьому сприяє доступне
художнє слово, простота ліній у відображенні героїв та мінімальна деталізація ілюстрацій. Як визначає
практикуючий психолог, психотерапевт, викладач нейропсихології та медичної психології в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця Марина Гуменюк, «…в молодшому дошкільному віці
(від 3 до 4 років) сприйняття казки та її розуміння безпосередньо залежать від особистого досвіду
дитини, який у неї ще дуже обмежений. У центрі уваги дитини знаходиться головний герой. Дітей
цікавить його зовнішність, дії, вчинки. Але оскільки самі діти найчастіше це уявити не можуть,
то потребують унаочнення у вигляді ілюстрацій. Однією з особливостей дитячого сприйняття
є те, що дитина бачить дії й вчинки персонажа, але не розуміє мотивів» [1].
Цікавим етапом розробки дизайну казки був перший крок, коли потрібно було з’єднати основні
моменти художнього твору та їх графічне втілення. Адже, навіть слухаючи казку та розглядаючи картинки, малюки легше запам’ятовують інформацію. Художнє слово, підкріплене образами, одночасно
виконує декілька завдань: привертає увагу; підсилює інтерес до подій; ненав’язливо знайомить дитину
з навколишнім середовищем.
Тому найважливішим є бачення процесу створення книжки очима малюків. При цьому необхідно пам’ятати, що сприйняття візуальної інформації дитячою аудиторією значно відрізняється
від дорослих.
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Автор, як творча людина та мати на той час 3-річної доньки, вже уявляла кінцевий результат
своєї роботи у вигляді готової книжки в дитячих руках. Першочерговим завданням ставало розуміння
казкових образів, тому усі деталі героїв та сцен малювались, зважаючи на можливу реакцію дитини.
Базуючись на особливому сприйнятті дитини, історію міста Краматорська вдалось відобразити
у вигляді розповіді з нескладними реченнями та персонажами. Наочному ж сприйняттю дитиною історичних подій та осіб допомагають нескладні ілюстрації.
Слід акцентувати, що з самого початку роботи над текстом краєзнавчої казки, що тривала не один
місяць, паралельно обдумувалась її візуалізація. Коли з’явилася матеріальна можливість задля цього, директорка Музею Волошина Наталія Євгенівна запропонувала співробітництво кільком міським закладам дитячої
творчості. У результаті, зупинились на відображенні подій казки в малюнках. Так, паралельно з роботою дизайнера на сторінках книжки з’явились малюнки учнів Художньої школи міста Краматорська (фото 1 та фото 2).
Учні писали справжні картини, використовуючи різні техніки, матеріали та фантазію. Багато малюнків виконано в змішаній техніці, а також з використанням таких засобів як кольорові олівці, акварель, гуаш, гелеві ручки. У творчому процесі були задіяні юні художники віком від 10 до 15 років.
Коли через три місяці були готові яскраві роботи, з’явилось розуміння правильності обраної
практики. У дитячих картинах (рис. 2, 3) настільки жваво та талановито відобразились історичні події,
описані у книжці, що автори проекту змушені була використати всі без винятку малюнки, які гармонійно
вписались у структуру макету краєзнавчої казки. Понад 50 дитячих творів мистецтва було переведено
в цифровий формат і додано до «Чарівної історії про Місто».
Починаючи роботу над казкою, автори також побоювались, що виникнуть складнощі з її оформленням, але на практиці все склалось досить просто. Коли були представлені дитячі малюнки, автори
з подивом зрозуміли, що дитяче уявлення подій та героїв казки про Місто повністю співпали з їх уявою.
Процес розробки дизайн-макету тривав приблизно півроку (паралельно з виконанням іншої музейної
роботи). Твори юних художників стали основою музейної виставки, яку було присвячено 150-річчю з дня
заснування міста Краматорська. У день її відкриття громаді була представлена й перша краєзнавча казка.
Як уже зазначалось раніше, елемент гри в книзі допомагає дитині легко та ненав’язливо сприймати важливу освітню інформацію. Зокрема, Кароліна Касьяненко вважає, що «процес читання подібних
ігрових книжок вже з дво- трирічного віку стає свого роду творчим процесом, в якому книга виконує
функцію арт-об’єкту. Кольорові зображення, предметно-іграшкові додатки стають діючими особами,
а сама конструкція книжки – це простір для організації дії. В той же час книга може виступати і як
об’єкт активної творчо-практичної дії (фарбування, моделювання, рахування тощо)» [2, с. 166-171].
Метою створення книжки з ігровими елементами стало бажання зацікавити дитячу аудиторію
та надати історичній інформації розважального характеру. Дитина отримує розуміння навколишнього
світу через нескладні образи, доступні для розуміння завдання та логічні ігри. Серед інтерактивних ігор
у книзі можна виділити наступні: контурні картинки та розмальовки (рис. 4); завдання для рахування;
логічні ігри та загадки; лабіринт-плутанина та гра «крок за кроком».
Між основними частинами глав казки також розташовані важливі факти, які пов’язані з розвитком
Краматорська, історичні події та дати (рис. 5).
Наостанок хочеться додати, що, коли тримаєш у руках цю яскраву книжку, в якій ненав’язливо розповідається про історію рідного міста, то з’являється бажання не відпускати її. Для авторів, які спостерігають за маленькими читачами, найліпшим результатом роботи стала їх зацікавленість книжкою, що яскраво
ілюструють фото 3 та 4. Але працівники Музею історії міста Краматорської міської ради (старший науковий
співробітник Ольга Пальона та автор доповіді) не планують зупинятися на даному етапі й продовжують
працювати над наступними проектами, зокрема, над створенням дитячого міні-театру. Цей проект розрахований на дошкільнят й у ньому задіяні усі герої казки. Крім того, маленькі глядачі беруть безпосередню
участь у виставах з елементами інтерактивної гри. Є також плани щодо розробки різноманітних інформаційних музейних листівок та сувенірів з використанням образів та історичних матеріалів краєзнавчої казки. На нашу думку, вони будуть цікавими не тільки для дітлахів, але й для відвідувачів різного віку.
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Любовь Дзержинская

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В МУЗЕЙНОМ ДЕЛЕ
(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ЧАО «НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД)
У статті розглядається процес формування іміджу міста, що тісно пов’язаний з культурно-історичною спадщиною. Розкривається поняття музейної педагогіки та її застосування в музейній практиці. Зокрема, проаналізовано сучасні набутки в сфері інноваційних технологій, які використовуються у роботі Музею історії ПрАТ «НКМЗ».
Ключові слова: Краматорськ, музейна педагогіка, Музей історії ПрАТ «НКМЗ».
Сегодня путешествия внутри страны стали более доступными и популярными. Как привлечь
гостей именно в наш город? Благодаря чему Краматорск будет узнаваем среди других городов Украины? Одним из основополагающих инструментов коммуникации города является имидж. Большинство
исследователей сходятся во мнении, что это целенаправленно создаваемый образ, способствующий
формированию и поддержанию наиболее благоприятного впечатления о городе у целевой аудитории.
Особая роль в формировании имиджа города отведена культурно-историческому наследию. Это
может быть уникальная архитектура, этническая самобытность, национальные традиции, связанные
с местом мифы и легенды и т. д. Интерпретация историко-культурного наследия является основой для
деятельности таких культурно-просветительских учреждений, как музеи.
В разрезе города Краматорска музеи представляют собой своеобразный «банк» артефактов,
которые, с одной стороны, несут смысловую нагрузку только в контексте их исторического места бытования, а с другой – формируют аутентичность территории и передают ее новым поколениям жителей.
Роль музеев в сохранении историко-культурного наследия нашего города трудно переоценить. В их коллекциях собраны бесценные памятники истории, культуры и искусства. Это Музей истории города, Художественный музей, Донецкий областной краеведческий музей и Музей истории ПрАТ
НКМЗ (далее – Музей).
Новокраматорский машиностроительный завод (далее – НКМЗ) – бренд города, его капитал
и стратегический ресурс, а Музей является хранителем социальной памяти краматорчан, дает нам
возможность изучить прошлое, задуматься о настоящем и заглянуть в будущее.
Музей располагается на третьем этаже левого крыла Дворца культуры и техники НКМЗ –
единственного памятника архитектуры в городе, а его экспозиции – в 8-ми залах общей площадью
800 кв. м. Обойдя их, можно проследить не только историю «Завода-заводов», как часто называют
НКМЗ, но и увидеть, как вместе с заводом развивался и наш город.
Огромный культурный потенциал музейного собрания содержит в себе большие возможности
для образования и воспитания. Музей сегодня становится не только культурным, но и образовательным пространством, а одним из важнейших направлений его работы – музейная педагогика [1;2].
Музейная педагогика, как известно, имеет междисциплинарный характер. Она тесно связана
с такими дисциплинами, как музееведение, искусствоведение, история, психология, краеведение,
предлагая качественно новый уровень освоения культуры и искусства на основе музейного собрания. Музейная педагогика как новая сфера образовательной деятельности, может быть рассмотрена
в качестве инновационной педагогической технологии в Музее.
На начальном этапе формирования музейной педагогики, как науки, большое значение имел
опыт образовательной деятельности музеев Великобритании и США, где впервые были разработаны программы для разных категорий посетителей музеев. В Германии были заложены основы
музейной педагогики отдельными энтузиастами музейного дела, среди которых особое место занимает А. Лихтварк, директор Гамбургского художественного музея.
Своей практической работой он во многом способствовал распространению просветительской работы в области искусства, а также был убежден в том, что музей, как и школа, является местом обучения.
Г. Кершенштайнер разработал концепцию педагогики музейной экспозиции. В работе «Теория
образования» он обосновал необходимость организации деятельности немецких музеев по педагогическому принципу и обозначил пути осуществления этой цели. В основе его концепции лежит
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следующая мысль: «Организация музея, желающего воспитывать и обучать детей посредством
познания, является ничем иным, как учебным планом – конструкцией, только здесь конструкция
работает не как в школах с тенями предметов, а с самими предметами» [3, с. 27].
В 1865 г. был образован Педагогический музей, который выступил в роли общественного, научного и просветительского центра, разрабатывающего актуальные вопросы педагогической науки. Педагогический отдел музея объединил творческие усилия таких видных педагогов, как Н. Корф, Д. Семенов, П. Лесгафт, П. Каптерев и др.
Презентация деятельности русского Педагогического музея на Всемирной выставке 1875 г. в Париже послужила толчком к кардинальному изменению воззрений на образовательные функции музея
во всем мире.
Современная музейная педагогика использует различные формы, методы и технологии. Так,
М. Юхневич относит к числу базовых форм культурно-образовательной деятельности музея десять
следующих: экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии, заседания),
клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт
(литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), праздник, историческая игра
[4, с. 16].
Одной из самых востребованных инновационных технологий сегодня является музейно-педагогическая программа. Многие музеи начинают работать в этом направлении. Однако только 15
музеев Украины предлагают готовый продукт. Так, Мария Комисарова, куратор компании KITKET,
во время презентации своего доклада «Детские программы в музеях. Взгляд глазами клиента»
на семинаре «Детские программы в музеях» (Киев, 23 октября 2017 г.) отметила, что данные программы в музеях Киева рассчитаны на 1 час и состоят из экскурсий или лекций, мастер-класса
и квеста. Кроме этого, музеи Киева в выходные проводят экскурсии для всей семьи, которые включают фотозоны и игры (найти предмет, сложить пазлы, картинки, «место желаний», современные
технологии в экспозиции).
На сегодня существует большая заинтересованность в экскурсиях родителей с детьми возрастом от 4 до 12 лет, а также экскурсионные программы для детей 0+; от 3 до 6; от 7 до 11 лет (младшая
школа); 12+ (средняя школа).
Изучая опыт наших польских коллег из художественного музея Варшавы, убедились, что работают они на разной «глубине»: взрослые; садик; школа; пенсионеры; учителя (повышение квалификации); люди с особыми потребностями; мамы с детьми до 2 лет; семьи с детьми от 2 до 3 лет,
от 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет.
Одной из особенностей работы художественного музея Варшавы является Детский совет музея,
который одобряет детские аудиогиды и проверяет «изюминки» музея. А самой востребованной программой музея является «Мама, тато, немовлята». Она состоит из утренних экскурсий по 20-30 мин,
а также из 1-2 тем выставки для мам в декретном отпуске.
Знакомясь с опытом работы по этому направлению и адаптируя к Музею, техническому по профилю, понимали, что музейно-педагогическая программа, объединяя два блока («школа в образовательном пространстве музея» и «музейная педагогика в школе»), одновременно является также
моделью реализации инновационной образовательной практики музея. Такая модель открывает возможность наиболее эффективного взаимодействия музея и школы, так как создает предпосылки для
формирования музейно-педагогической образовательной области в рамках школьного учебно-педагогического процесса. Расширяя и дополняя знания, полученные в школе, ребята в музее своими руками
прикасаются к истории машиностроения Украины.
Создание своих программ для детской аудитории Музея было одновременно и легкой, и тяжелой задачей, так как следует рассказывать доступно о сложном, чтобы не было скучно, а если обучаться, то с помощью игр. Визит в музей должен радовать детей, давать позитивные эмоциональные
переживания и дарить новые впечатления.
При этом разработка программ определялась следующим: цель и задачи; адрес программ (на
какую аудиторию они рассчитаны: дошкольники, школьники, студенты); содержание программ, формы,
средства, методические приемы, сроки осуществления; результативность и оценка эффективности.
Новые программы Музея стремятся сделать процесс восприятия многогранным, вовлечь зрителя в диалог, сделать посетителя не созерцателем, а участником происходящего. Задача достаточно
сложная, требует высокого уровня профессионализма от музейного педагога и может быть реализована только при условии проведения индивидуальной экскурсии или экскурсии для группы лиц с близким
уровнем развития.
Отличительной особенностью современного музея от традиционного является смена приоритетов: теперь ставка делается на развлекательный аспект и работу с массовым посетителем.
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Начиная любую экскурсию по залам Музея, мы преследуем цель не нагрузить посетителя информацией, а показать и заинтересовать. Весело путешествуя залами и отвечая на вопросы в маршрутном листе квеста, дети по-другому смотрят на модели огромных машин. Оборудование с маркой
НКМЗ становится ближе и понятней.
Музей начинается с холла, где расположены макеты заводской техники, в основном той, которая является гордостью предприятия. Здесь выставлены модели шагающих экскаваторов-драглайнов, которые работают во многих странах Европы и Азии. Каждый зал знакомит гостей с уникальным
оборудованием производства НКМЗ: крупнейшим гидравлическим штамповочным прессом усилием
в 65 тыс. тонн, который поставили во Францию; первым в мире крупнейшим по производительности –
5000 м3/час – комплексом ЭРШРД-5000 для Экибастузуголь (Казахстан); стационарными миксерами
емкостью в 2,5 тыс. тонн; миксерами передвижными; цехом непрерывного литья заготовок; транспортно-установочным агрегатом для транспортировки и установки «Энергия-Буран» и т. д.
Сейчас музей истории НКМЗ предлагает для своих юных посетителей несколько программ:
• Экскурсия-квест «Путешествие залами музея истории НКМЗ» для детей от 3 до 6 лет,
от 7 до 11 лет, от 12 до 15 лет, студентов (фото 1). Это экскурсия ознакомительного характера, а для
студентов – тематическая (направленность на будущую специальность).
• Экскурсия-квест «Новогоднее путешествие залами музея» для детей от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет,
от 12 до 15 лет. Она носит ознакомительный характер. Составлена в виде новогодней сказки, а также
имеется фотозона.
• Экскурсия-квест «Космическое путешествие» для школьников. Это также экскурсия ознакомительного характера по теме: «Освоение космоса. Вклад Украины». В нее включены командные конкурсы и фотозона в космической тематике (фото 2).
• Квест «Залами музея истории НКМЗ» для учащихся ВПТУ и колледжей. Это тематическая игра
(направленность на будущую специальность).
• Мастер-класс по письму пером. Дети знакомятся с типами перьевых ручек, с тем, как ними
писать, а также дается возможность каждому ребенку написать послание.
• Мастер-класс «Новогодняя открытка». С помощью красок дети должны изобразить новогоднее
настроение.
Гостеприимно открывая двери нашего Музея, знакомя с экспозицией, мы очень хотим передать
всем гостям самую дорогую ценность – это память. Память о новокраматорцах, которые фактически
в чистом поле воздвигли завод-гигант, создали и создают уникальные машины.
Сейчас все чаще появляются абсолютно новые формы работы с посетителем, создаются интерактивные и виртуальные музеи. И мы планируем обновление, в ходе которого Музей станет пространством, в котором осуществляется информационный обмен с помощью новых технологий: мобильных приложений, исторического аттракциона виртуальной реальности, интерактивных карт. А это
позволит стать интересным местом проведения досуга и обогатит жизнь города.
Да, музеи, как визитные карточки, могут сделать имидж города более многогранным и повысить его авторитет, а также подчеркнуть уникальность города и содействовать социальной сплоченности. Приходите в музеи, найдете для себя много нового! В Музее всегда Вам рады!
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Фото 1. Фрагмент экскурсии-квеста «Путешествие залами Музея».
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Фото 2. Фотозона в космической тематике.
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Марина Лантрат

ІЛЛЯ РЄПІН – НОВАТОР
У статті аналізується новаторство Іллі Рєпіна й наголошується на тому, що митець упродовж життя експериментував з обранням тем, технік та підходів, а також переоцінював творчі
здобутки часу. Прослідковано різницю та з’ясовано причину протилежних трактувань творчого
спадку Іллі Рєпіна в різні історичні періоди.
Ключові слова: Товариство пересувних художніх виставок (ТПХВ), імпресіонізм, Барбізонська
школа, реалізм, символізм, новатор.
Коли ми говоримо про видатну особистість у контексті часу, то слід уточнювати, про який саме
період йдеться. Творчість Іллі Рєпіна можна досліджувати як у контексті історичного періоду, в якому
він жив і працював, так і в контексті соцреалізму та сьогодення. Спираючись на це, розглянемо художню спадщину великого митця, зокрема використання ним новаторських ідей.
Рєпіна традиційно вважали й донині вважають представником так званої реалістичної школи. Слід зазначити, що з проголошенням у СРСР єдиного офіційно дозволеного творчого методу в літературі та мистецтві – соцреалізму, компартійно-радянському режимові знадобилося віднайти його
коріння. У результаті було ухвалено рішення, що свій початок соцреалізм бере з критичного реалізму
передвижників. Реалізм, насправді дуже широке поняття, в яке вписується дуже багато. Але, коли ми
чуємо Рєпін-реаліст, повинні розуміти, що це словник радянського мистецтвознавства, для якого було
важливе це поняття як частина терміну соцреалізм. Як наслідок, ми маємо статичний, закостенілий
образ художника, левова частина мистецтва якого просто ігнорувалася, а на сьогодні залишається
недостатньо дослідженою.
Одна з найвідоміших картин Рєпіна «Бурлаки на Волзі» (1873 рік) була розпочата молодим
художником ще за часів його студентства у Петербурзькій академії мистецтв. Ця картина особлива для творчого доробку майстра. По-перше, саме «Бурлаки» вивели ім’я митця з розряду
випускника Академії на рівень одного з найпопулярніших сучасних митців. По-друге, ця картина
є своєрідним експериментом. Новаторство у цій роботі полягало у схрещенні академічної традиції живопису, в якій студенти створювали характерні пишні патетичні композиції на міфологічні
та релігійні теми, з жанровим сюжетом стосовно важкого життя бурлаків. Через це в академії картину назвали «профанацією мистецтва». Інші ж тепло прийняли картину саме через те, що молодий художник з таким талантом та серйозним академічним вишколом звернувся до нової, ще
не достатньо популярної теми звичайного життя пересічних людей. За спогадами художника,
ця тема для нього була візуально привабливою, а не ідейним ходом. Бо, як зазначала Олена
Євстратова, для Рєпіна не існувало не художніх тем [1, с. 80]. Це споріднює Іллю Рєпіна з нашим
сучасним мистецтвом, в якому не може бути місця табу, і яке не повинно бути «красивим» на догоду чиїмось смакам.
У мистецтвознавчій літературі ще недостатньо висвітлена тема ставлення Рєпіна до мистецтва
імпресіоністів, сучасником яких він був. Причому закінчивши «Бурлаків», художник їде в свою першу
подорож Європою (на три роки) саме в той час, коли цей напрям активно розвивається.
Працюючи за кордоном, Ілля Рєпін, незважаючи на першу скоріше за все негативну реакцію
на творчість імпресіоністів, «приміряє» їхні пленерні здобутки та створює вільні пейзажні роботи в дусі
сучасного європейського мистецтва («Дорога на Монмартр в Парижі», 1875 рік).
Цікавлять митця й теми, з якими працювали французькі художники: буржуа, кокотки, різношерстий контингент міста. А рєпінська картина «Паризьке кафе» (1875 р.) взагалі викликає подив тим,
що випередила час, тому що тема кафе у Іллі Юхимовича з’явилася раніше, ніж у творчості самих
імпресіоністів.
Після повернення на Батьківщину художник створює ряд картин в абсолютно європейському
дусі та манері. В картинах «На дерновій лаві» (1876 р.), «На містку в парку» та «На межі» (1879 р.),
«Абрамцево» (1880 р.) відчутні пленерні пошуки Коро, Барбізонської школи та імпресіоністів. Фігури
людей не просто вписані в оточуючий пейзаж, а є його неподільною частиною. Так художники-сучасники Рєпіна в Російській імперії ще не писали. Цей прийом стане актуальним вже для наступного покоління митців.
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Іллю Рєпіна часто пов’язують з Передвижниками (що є законним), а іноді й вичерпують його
характеристику тим, що він був учасником Товариства пересувних художніх виставок (далі – ТПХВ),
що є вже доволі відчутним спрощенням.
Художник левову частку свого життя був зв’язаний з ТПХВ або з людьми, які були в його складі. Виставлятися разом з передвижниками він почав ще в 1874 р. У 1878 р., минаючи статутні формальності, Ілля Юхимович вступає до об’єднання повноправно. Ця подія дуже тішила художника, проте
офіційним учасником товариства він був недовго. Ілля Рєпін декілька разів покидав ТПХВ у зв’язку
з розбіжностями поглядів на мистецтво то його роль. Наприклад, одним з принципових питань було те,
що корифеї-передвижники затискали молоде покоління художників. Ілля Рєпін завжди опікувався юними митцями, всіляко їх підтримував та незважаючи на те, що нове покоління часто сповідувало зовсім
інші погляди на творчість, намагався розгледіти й підтримати справжні таланти.
При цьому молоде покоління митець підтримував не лише словом, а й ділом. Саме Рєпін виступав за перетворення та вдосконалення освіти в Петербурзькій Академії мистецтв, яку закінчив сам,
тому знав її усі недоліки. Він вірив, що вища митецька освіта необхідна, але не в тому вигляді, в якому
вона існувала. Після змін в академії він очолив живописну майстерню, незважаючи на щільну завантаженість. Митець виховав цілу плеяду молодих художників, багато з яких вписали свої імена в історію
мистецтва. Цікаво, що більшість з них йшли своїми власними шляхами, а не писали «під Рєпіна».
Цікавість до всього нового та прогресивного у свій час привела Іллю Рєпіна в художнє об’єднання «Світ мистецтва», створене в Петербурзі наприкінці 1890-х рр. Але невдовзі він покинув і його,
знов-таки через ідейні суперечки. На цей раз Ілля Юхимович став на захист художників старшого покоління, до якого молоді митці ставилися не просто вороже, а іноді й безпардонно. Цей конфлікт поколінь
був болючим для Іллі Рєпіна, тому що обидві сторони непримиримо намагалися обезцінити опонента.
Але Ілля Рєпін не був лише теоретиком, все нове та цікаве він практикував й у власному мистецтві. У його доробку є ряд робіт з відчутними модерністськими та символістськими віяннями. Зокрема,
близький до модернової стилістики портрет Е. Дузе. У ньому реалістична основа сплетена з декоративним, естетичним поглядом символістів. Фігура жінки сповнена якоїсь містичної таємничості, лаконічна та декоративна водночас.
Увесь свій творчий шлях художник знаходився у постійному процесі зміни та пошуку. Кожний
наступний етап його творчості мав відмінності, у порівнянні з попереднім, а іноді й з’являлися роботи,
що повністю вибивалися з традиційної нам періодизації. Ситуація з картиною «Іван Грозний» є яскравою ілюстрацією того, як змінювалася манера письма майстра.
Картина «Іван Грозний та син його Іван 16 листопада 1581 року», що закріпилася у суспільній
свідомості як «Іван Грозний вбиває свого сина», була написана Рєпіним в 1883–1885 рр. Майже через
30 років після її закінчення на неї буде скоєний напад. Це відбудеться ще за життя Іллі Рєпіна, тому
першою цілком виправданою реакцією було запросити до реставрації самого автора. Ілля Рєпін гнівно
відреагував на цей злочин і звинуватив у ньому не просто Абрама Балашова, іконописця, який через
психологічні розлади порізав картину, а взагалі усіх новаторів, які, на його думку, бунтували проти художнього погляду своїх попередників [2, с. 112-113]. Захищаючи свою картину та її стилістичне рішення
на словах, Рєпін на практиці собі ж суперечив.
Так, на картині були пошкоджені найбільш важливі частини, а саме: голова Івана Грозного та царевича. Під час відновлення картини Ілля Юхимович, який завжди полюбляв переписувати свої роботи, вирішив скористатися випадком і покращити й цю картину. За спогадами його учня Ігоря Грабаря,
який після інциденту зайняв посаду попечителя Третьяковської галереї, нові голови героїв абсолютно
не вписувались в минулу стилістику полотна. Новий живопис його неприємно вразив: «Коли я увійшов у кімнату, де була закрита картина, і побачив її, я очам своїм не повірив: голова Грозного була
цілковито новою, тільки-но свіжо написана зверху донизу в якійсь неприємній ліловій гаммі, до жаху
не в’язалася з іншою гамою картини» [3, с. 278 ]. У результаті Грабар вирішив повністю змити новий
авторський живопис з картини та відновити полотно в його первозданному вигляді. Це все трималося
в таємниці від Іллі Юхимовича й, коли на виставці з’явилося відреставроване полотно, художник не міг
зрозуміти, чому воно виглядає так само, як і раніше.
Але самим невідомим періодом творчості Рєпіна був та на сьогодні залишається останній. Літній
художник у своєму маєтку «Пєнати» в Фінляндії був відрізаний більшовицьким переворотом від країни,
яку він вважав своєю. Але продовжував творити. Розхоже уявлення про творчість останнього етапу
життя художника, як періоду згасання, настільки вкарбувалось у свідомості, особливо за часів панування соцреалізму, що в більшості його не викорчували й донині.
Причина цього лежить у декількох площинах. По-перше, радянські критики – сучасники Рєпіна, часто просто не бачили картин, що створював художник у сусідній Фінляндії. По-друге, те, з чим
все ж таки була знайома публіка, було недооцінене, як за життя художника, так і піддано нищівній
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критиці пізніше. Рєпіна з його новою технікою широкого сміливого мазку, живописною фактурою та багатим, яскравим колоритом проголосили художником, чиї творчі сили пішли на спад. За винятком несприйняття нової живописної манери, ще більшого замовчування та несхвалення отримали теми, які
він почав підіймати. Крім монументальних картин, присвячених козацтву (ці мотиви були у цілому прийнятні для компартійно-радянського режиму, бо були начебто ілюстрацією до міфічних билинних розповідей), Рєпін починає багато писати на релігійні теми. Це могли пояснити тільки віком бідолашного
художника, який на старості став більш чутливим і все менш схильним до аналізу.
З технічної сторони живопис Іллі Рєпіна й насправді сильно відрізнявся від попередніх періодів. Рєпін ставить собі абсолютно нову задачу: колір – ось поле його досліджень. Наприклад, до незакінченої картини «Іди за мною, Сатано», збереглося багато підготовчих етюдів. У свій час лише лінивий не сказав про слабкість цих полотен. Зокрема, дорікали нечіткою композицією, жінкоподібністю
Сатани, не розуміючи причин обраної форми для образу. Також повністю ігнорувалися сильні сторони
цих етюдів, наприклад, забарвлення, яким так переймався Ілля Юхимович. Кольорові рішення дійсно
особливі: контрасти, градація кольору, сміливі поєднання.
Чому ж все таки Іллю Рєпіна, як прогресивного новатора, затискали, а на передній план виводили полотна без зайвих експериментів, хоча й не менш талановиті? Справа в тім, що його особистість
була затиснута між двох полюсів. Це почалося ще за часів Російської імперії та посилилося під час
існування СРСР. Художника проголошують гуманістом (з цієї позиції він виступає як апологет догматів
про цінність людини) та народником (ідейний революціонер). І та частина його мистецтва, що не вписувалася в ці рамки, потрапила у неласку та почала ігноруватись.
Чи достатньо цих характеристик, щоб описати великого митця? Хоча сама характеристика «великий» й виправдана, але вже така, що набила оскому й перетворилась на мовний штамп. І головне
питання: де у всій цій характеристиці місце власне художнику? Де за ярликами «великий», «народний»,
«патріотичний», «демократичний» можна побачити людину, яка займалася мистецтвом, а не політикою, писала картини, а не гасла. Рєпін був навіть не Жаком-Луї Давідом, який дійсно вкладав у свої
картини політичні ідеали, він був митцем, який не міг жити без творчого процесу, завжди перебував
у пошуках нового, тому що складно увійти в історію лише повторюючи второвані дороги. Великими
та геніальними були й ті діячі та видатні особистості часу, що створювали те, чого не існувало до них,
одним словом були новаторами.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МУЗЕЇВ...
Ольга Палёная

ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОКРАМАТОРСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА В ПРЕССЕ
(НА ОСНОВЕ ФОНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА)
У статті аналізується висвітлення у періодичній пресі 1920–1930-х рр. одного з масштабних
будівництв першої п’ятирічки – «Краммашбуду». Авторкою також розглядається розвиток преси,
як всесоюзної, так і заводської, у цей період. При цьому обстоюється думка, що преса відігравала ключову роль у формуванні громадської свідомості, тому вона все більше підпорядковувалась
диктатурі держави. Але у першій половині 1930-х рр. цей процес тільки-но набирає обертів, тому
на шпальтах загальносоюзної, районної, міської та заводської періодики міститься важлива інформація з історії Краматорська та його підприємств.
Ключові слова: індустріалізація, п’ятирічка, періодична преса, стінна газета, районна газета, багатотиражка, робкори, «Краммашбуд», Краматорський державний машинобудівний і металургійний завод (КДМЗ), Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ), Старокраматорський
машинобудівний завод (СКМЗ).
Почти век отделяет нас от бурных 1920–1930‑х гг. Сложно сказать, много это или мало. С одной
стороны, тяжело всматриваться в минувшее сквозь дымку прошлого, с другой, – чтобы обозреть это
прошлое, необходима определенная перспектива. Этот период насыщен разными, порою противоречивыми событиями. По сути они являются фрагментами мозаики, формирующей общую картину
нашей истории.
События, происходившие в тот период в СССР, отражались на жизни рабочего поселка, которым
являлся Краматорск. Как известно, в конце 1920-х гг. началась индустриализация, навсегда изменившая ритм и стиль жизни нашего города. Все эти изменения, как зеркало, пусть и не всегда точное, отражались на страницах средств массовой информации (далее – СМИ). Проанализируем, как на страницах периодической печати конца 1920-х – начала 1930-х гг. отражались процессы, связанные с одной
из масштабных строек первой пятилетки – «Краммашстроя». Наше исследование включает в себя
также анализ развития прессы в этот период, как всесоюзной, так и заводской. Следует отметить, что
отдельные аспекты проблемы нашли свое отражение в работах В. Коцаренко [1], Л. Зеленской [2],
А. Олейника [3], а также автора данной статьи [4]. Однако в украинской историографии комплексного
исследования темы не проводилось, что и обуславливает новизну работы.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР наблюдается значительный количественный рост
издаваемых газет и журналов, а также увеличение их тиража. В частности, в УССР в 1930 г. издавалось 155 многотиражных газет, 226 заводских, огромное количество стенгазет, а их общий
ежедневный тираж составлял 4,5 млн экземпляров [5, с. 22-23]. В эту статистику входила и одна
из старейших районных газет Донбасса, которая неоднократно меняла своё название, – «Кочегарка»1. По данным Л. Зеленской, приведенным в книге «Мы наш, мы новый мир построим…. (Портрет Краматорска 1927–1928 гг.)» (Краматорск, 2012), зарождение журналистики в нашем городе
Первый ее номер вышел 1 февраля 1919 г. в Луганске под названием «Совет коммунистов». В соответствии с постановлением Донецко-Криворожского областного комитета
КП(б)У в конце февраля 1919 г. газета была переименована в «Донецко-Криворожский коммунист». С 18 июля 1920 г. она становится печатным изданием Донецкого губревкома, губкома
КП(б)У и губисполкома Луганска и выходит под названием «Всероссийская кочегарка», продолжая год издания и валовую нумерацию газеты «Донецко-Криворожский коммунист». С 10 декабря 1920 г. «Всероссийская кочегарка» издается в Бахмуте (ныне Артемовск) как орган Донецкого губисполкома, губпарткома, бюро ЦК Всероссийского союза горнорабочих и центрального
правления каменноугольной промышленности Донбасса.
1
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связано именно с этой многотиражкой [2]. В свою очередь краевед В. Коцаренко считает, что первым корреспондентом этой газеты в Краматорске был бывший уполномоченный местной ЧК Порфирий Емельянович Трейдуб [1].
На страницах «Кочегарки» освещалась проводимая ЦК ВК(б) политика, в частности, коллективизация сельского хозяйства, реализация планов первых пятилеток и, конечно же, индустриализация
Донбасса.
Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР вступил в силу с 1 октября
1928 г. В соответствии с ним предусматривалось развитие тяжелой промышленности и ее рост
на 300%. Из 1500 предприятий, которые планировали построить в СССР, на Украину приходилось
400, а также республика получала 1/5 всех капиталовложений. Среди промышленных объектов выделялось 35 гигантов, из них в Украине размещалось 12 предприятий (7 новых и 5 реконструированных). К новым относились три металлургических завода («Запорожсталь», «Криворожсталь»,
«Азовсталь»), Днепрогэс, «Днепроаллюминийстрой», «Краммашстрой» и Харьковский тракторный
завод. Гигантами среди реконструированных объектов были Луганский паровозостроительный завод
и четыре металлургических завода (в Макеевке, Днепродзержинске (ныне Каменское), Днепропетровске (Днепре), Коммунарске (Алчевске)). Следует отметить, что «Краммашстрой» был самой масштабной стройкой. Новый завод должен был обеспечивать металлургические предприятия оборудованием.
Первый год пятилетки был наполнен трудовым энтузиазмом населения, верившим в лучшее будущее. Для стимуляции продуктивности труда было введено социалистическое соревнование между
предприятиями.
Большая часть общества, задействованная в индустриализации, проживала первые десятилетия в сильнейших стрессах. Как уже отмечалось, часть населения верила в светлое будущее, поэтому все усилия были направлены на то, чтобы его приблизить. Такие настроения рождали, с одной
стороны, подвижническое отношение к работе и рекорды, а с другой – способствовали появлению
враждебности ко всему, что мешало созиданию. Тяжелые условия первых пятилеток толкали массы
к поиску «врагов народа». Этот поиск был санкционирован на июльском пленуме ЦК ВКП(б) И. Сталиным. Он, в частности, выдвинул тезис об усилении классовой борьбы по мере продвижения общества
к социализму.
Что же касается СМИ, то в этот период они находились под усиленным партийным контролем. Начиная с 1928 г., в постановлениях, принятых ЦК ВКП(б), неизменно подчеркивалось, что главной задачей СМИ является коммунистическое воспитание трудящихся, внедрение в среду читателей
боевых традиций большевистской партии, а они, в свою очередь, являются острейшим большевистским орудием на идеологическом фронте.
Значительный количественный рост газетной периодики приходится как раз на годы первой
пятилетки. Центральная печать развивается за счет отраслевых изданий, посвященных отдельным
отраслям промышленности и сельского хозяйства. А в з задачи производственных журналов и газет
входила пропаганда передового опыта, агитация за досрочное выполнение государственных планов.
В конце 1920-х гг. формируется новое понимание труда как высшего творчества, красоты,
свободы, морали. Поэтому основным героем отныне становится труд, а точнее человек, формируемый трудовыми процессами, вооруженный мощью современной техники, человек, возводящий труд
на уровень искусства. В соответствии с этими задачами и происходило развитие СМИ, в том числе
и ведущих иллюстрированных журналов. В их число входил и журнал «СССР на стройке», седьмой
номер которого (июль 1932 г.) был посвящен двум заводам – «Краммашстрою» и «Уралмашстрою» [4,
C. 245]. Над номером, посвященному «Краммашстрою», работали А. Литвак, М. Смоленски (авторы
текста), Н. Трошин (монтаж), Н. Задураев (съемка).
«СССР на стройке» был ежемесячным иллюстрированным журналом новостей и пропаганды,
издававшимся на нескольких языках, в частности, на английском, немецком и французском. Первые
его выпуски датированы 1930 г. В течение 11 лет каждый номер журнала становился событием в общественно-политической жизни СССР. Задачей его, прежде всего в глазах иностранной аудитории,
было создание положительного образа происходящих кардинальных изменений в индустриальном,
социальном и научно-техническом укладе страны. В 1949 г. предпринималась попытка восстановить
издание, но она не увенчалась успехом. В результате, начиная с 1950 г. и до 1991 г., журнал выходил
в другом формате под названием «Советский Союз».
Всесоюзная стройка нового завода в Краматорске находила отражение не только в общесоюзной, но и в районной, городской печати, а также в заводских газетах и листовках. Активное участие
в освещении событий, происходящих на «Краммашстрое», принимали не только профессиональные
журналисты, но и рабселькоры. Этот термин появился в начале ХХ в., со временем получил развитие, а к середине 1920-х гг. рабселькоровское движение активизировалось и видоизменилось. Так,
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в период его становления это была переписка читателей с редакциями, со временем она приобрела
идеологическую окраску. Значительное усиление «рабкоровской армии» во всех республиках СССР
было связано с постановлением ЦК ВКП(б) от 16 апреля 1931 г. «О перестройке рабселькоровского
движения». Данное постановление было напечатано 25 апреля 1931 г. в 114 номере газеты «Правда». Но еще до того, как в официальной печати оно появилось, на «Краммашстрое» в марте начала
выходить многотиражная газета «За ударне будівництво», впоследствии получившая название «За
темпы». Дата выхода газеты – это фактическое завершение первого периода строительства Новокраматорского машиностроительного завода (далее – НКМЗ) (октябрь 1929 г. – апрель 1931 г.).
Не смотря на традиции советской прессы освещать победы производства, огромная текучесть
кадров, связанная с тяжелейшими условиями жизни и труда строителей завода, нашла отражение
в печати того времени. Со временем это было отражено также в книге очерков из истории завода «Новокраматорцы» (Донецк, 1968 г.) [6].
События, происходящие на крупнейшей стройке, до выхода на предприятии многотиражки освещались на страницах газеты «Краматорская правда», первый номер которой датируется 19 сентября
1930 г. [1]. До начала ее издания в городе уже существовала организация рабкоров, которую называли
одной из старейших не только на Донбассе, но и в Украине.
Предположительно, в 1922 г. или 1923 г. была создана общезаводская (Краматорского государственного машиностроительного и металлургического завода (далее – КГМЗ)) стенная газета – «Краматорская домна» [Там же]. В 1927 г. она приобретает статус поселковой, а ее последний номер вышел 12 сентября 1930 г., то есть за неделю до первого выпуска «Краматорской правды».
После принятия Советом труда и обороны постановления от 10 апреля 1931 г. «Краммашстрой»
был включен в группу особо важных строек страны. До этого проблема обеспечения предприятия
кадрами стояла чрезвычайно остро. Ударники-рабкоры выступили с обязательствами не уходить с завода или стройки до конца пятилетки. Уже в первом номере «Краматорской правды» была напечатана
заметка рабочего А. И. Извекова, который, прочитав воззвание ЦК ВКП(б), закрепил себя на заводе
до конца пятилетки.
Источником информации о работе прессы в Краматорске в годы первой пятилетки может служить издание «Краматорська парторганізація в боротьбі за п’ятирічку в 4 роки: звіт РПК ХХ районної
партконференції», напечатанное в 1932 г., где целый раздел посвящен прессе и рабселькоровскому
движению [7]. В частности, в ней упоминается, что в 1932 г., по сравнению с 1931 г., тираж «Краматорской правды» увеличился с 8 до 13 тыс.
Что касается рабселькоров, то указано, что их насчитывается 1500 человек. В это число не включали участвующих в ударных рабкоровских бригадах, а также отмечалось, что рост шел за счет «Краммашстроя», «Металлзавода» и «Машзавода».
Больше двух месяцев в механическом цехе Машзавода выпускалась отдельная листовка «Штурм»,
призванная мобилизовать население на своевременное выполнение заказов ударных строек.
В указанном отчете также речь шла о заводских многотиражках. В частности, отмечалось,
что их тираж постоянно увеличивался. Так, газета «За темпы» увеличила его до 7,5 тыс. экземпляров. При этом в течение 1932 г. было выпущено 275 номеров, а общее количество заметок составило 4 тыс. За время существования заводской газеты на предприятии было организовано 27 стенгазет. В издании газеты принимали участие 323 рабкора, а также было сформировано 6 ударных бригад
прессы. В частности, во время весенней посевной компании 1932 г. выездная редакция «За темпы»
две недели находилась в колхозе № 2 «Краммашстроя» и помогала мобилизовать массы на ударное
окончание посевной кампании.
Также в отчете можно найти упоминание о многотиражке КГМЗ «За металь і машини», первый
номер которой был выпущен 8 апреля 1931 г. под названием «Червоний машинобудівельник». Как
указывает Н. Шляхтиченко, в связи со спецификой предприятия начали возникать вопросы, почему
газета носит однобокое название, поэтому, начиная с 53 номера, она получила название, под которым
и упоминается в отчете [8].
Данные по заводской газете интересны в рамках изучения освещения строительства «Краммашстроя» в прессе, поскольку с ноября 1929 г. КГМЗ был составной частью комбината «Краммашстрой». Только в июне 1934 г. он был выделен в самостоятельную производственную единицу – Старокраматорский машиностроительный завод (далее – СКМЗ). Отделение же металлургического завода
произошло в ноябре 1933 г.
В течение года (до мая 1932 г.) на страницах указанной газеты было размещено свыше
1,5 тыс. корреспонденций, из них 116 были предоставлены рабкоровскими бригадами, в которых работали 440 рабкоров [Там же]. Общий тираж газеты составил 4,5 тыс. экземпляров. Ее корреспонденты
также принимали участие в издании листовки «Штурмовка» в механическом цехе Машзавода.
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В сборнике очерков «Новокраматорцы» (Донецк, 1968 г.) упоминаются листовки «Краммашстроя», издававшиеся с марта 1932 г. [6].
В соответствии с установками XVII всесоюзной партконференции в феврале 1932 г. газета
«Правда» направила на «Краммашстрой» бригаду журналистов. Журналисты, рабкоры, рабочие
и специалисты проверяли, как идет строительство. В частности, как поступают стройматериалы, оборудование, формируются кадры для будущего завода, а также под их контролем находился жилищный
вопрос и даже культурно-бытовое обслуживание трудящихся. Все результаты проверки освещались
на страницах газеты «Правда» и многотиражки «За темпы». В свою очередь начальник «Краммашстроя» Бергер издает приказ, согласно которому начальники цехов и заведующие отделами после
выхода газет и листовок должны были немедленно проводить расследования и принимать меры по
устранению выявленных нарушений.
В сборнике очерков «Новокраматорцы» говорится о том, что, с 4 марта 1932 г., после выхода
«Штурмовки» – приложения к «Краматорской правде», издается множество листовок [6]. В частности,
«Штурм», «Удар», «Четвертый решающий», «На штурм “Краммашстроя”», «За “Краммашстрой”». К сожалению, многие из них не сохранились до наших дней.
Краматорские рабкоры принимали участие не только в публикациях заводских листовок и городских газет. Так, 15 января 1932 г. в выпуске журнала «За советскую машину» (фото 1, 2), полностью посвященному строительству «Краммашстроя», ряд статей написан совместно с коллективом газеты «За темпы» и при участии краматорских рабкоров. В этих статьях не только содержатся
данные по ситуации на стройке, но они наполнены романтикой, характерной для этого периода. Вот
только несколько цитат из статей этого номера: «Бурлит, кипит тысячью градусов пламя в утробах домн. Причудливыми гребнями волнуясь, бешеной силой выносится пламя из домн во время
новых завалок и осадок. Окрашивая в ярко оранжевый цвет космы дыма и пара, нехотя опускается
пламя в стальные коробки. Охают домны…» [9]. После настоящего воспевания технических новшеств, в той же статье приводится ряд цифр по стройке: «Сотнями тысяч и миллионами измеряется
стройка завода: 692.000 кубометров земляных работ, 38.000 кубометров железобетона, 102.000
кубометров бетона, 25.000 тон железных конструкций, 37 млн. штук кирпича, 276.000 квадратных
метров крыш, 44 километра железной дороги, 20 километров водопровода. И наконец 226 млн. рублей – сумма, затрачиваемая на стройку завода, электростанций и соцгородка» [Там же].
Следующий абзац уже описывает недочеты строительства: «Стройка гиганта идет недостаточными темпами, 25-30 проц. в среднем – итоги работы каждого месяца и лишь сентябрь дал
самую большую для стройки цифру 39 проц. плана. В июне план был выполнен на 23 проц., в июле
– на 21 проц. и в первой декаде декабря на 16.4 проц.» [Там же]. Следует отметить, когда писалась
данная статья, прошло уже больше шести месяцев с момента объявления стройки ударной.
Наряду с достижениями людей, работающих на всесоюзной стройке, в ряде статей содержится
критика условий работы, проживания и питания строителей. Данные, приведенные в журнале, очень
интересны и требуют более детального изучения и будут рассмотрены автором в следующей статье.
Десятки машиностроительных заводов готовили кадры и оборудование для «Краммашстроя». К сожалению, многие не успевали вложиться в сроки выполнения заказов. Редакция журнала «За советские машины», газеты «За темпы» и рабкоры «Краммашстроя» совместно обратились со страниц журнала к рабкорам этих заводов с призывом включиться в борьбу за своевременный
пуск завода в заметке-обращении «Все силы на борьбу за своевременный пуск нового Краматорского
завода».
Еще одной оперативной листовкой «Краматорской правды» был «Удар». Он стал выходить
с июля 1932 г. В частности, была организована выездная редакция на строительстве НКМЗ. Долгое
время редакцию возглавлял Макар Никитович Шарабан, выходец из Краматорска [4]. Свой путь в журналистику он начал с заметок в «Домне», со временем стал одним из лучших рабкоров, а в 1929 г. перешел на работу в редакцию газеты «Кочегарка». В начале 1930-х гг. Макар возвращается в Краматорск для освещения грандиозного строительства. Из-под его пера вышла книга «Краммашстрой
– гигант пятилетки» (Краматорск, 1933 г.), а также повесть «Монтаж» (Харьков, 1935 г.). Тираж этих
изданий составил 5 тыс. экземпляров.
Следует отметить, что листовки «Удар» выходили значительно меньшим тиражом – несколько
сотен экземпляров. При этом в день их могло выходить до десяти листовок. На каждой из них обязательно проставлялись не только дата, но и время выпуска. Первые 500 листовок были изданы ко Дню
печати, – 5 мая 1933 г. Выпуск следующих 500 листовок состоялся к выходу 1000 номера газеты «Краматорская правда». Однако и после его выхода «Удар» продолжал издаваться. Несколько листовок
хранятся в фондах Музея истории города Краматорского городского совета, часть из них представлены в постоянной экспозиции (фото 3-4). Следует отметить, что о негативных явлениях, зафиксирован-

104

Ольга Палёная. ОСВЕЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА...

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МУЗЕЇВ...

ных во время строительства, сообщали «Удары», напечатанные черной краской, а о положительных
– красной. Даже не прочитав текст, а просто взглянув на листовку, можно было понять, что в ней описано – победы или недочеты. Не заметить листовки было практически невозможно. Самые маленькие
из них наклеивали на спичечные коробки, некоторые печатали на обратной стороне меню столовой
инженерно-технических работников. Так или иначе, небольшие заметки распространялись по стройке
стремительнее, чем лесной пожар.
«Страна получай металл!», – радостно гласит заголовок красного «Удара», напечатанного
в 9 часов утра 11 июля 1933 г. [10]. Далее следуют лаконичные подробности: «В ковш ринулся огненный поток металла. Второй мартен выдал стране 65 тонн первой качественной стали. Пролетариат Краммашстроя под руководством ленинской партии, одержал новую победу – мартеновская
печь № 2 сдана в эксплуатацию» [Там же].
В тот же день, но в 3 часа дня вышел черный «Удар», посвященный строительству водонапорной башни [11]. Судя по тому, что под датой и временем следовала строка: «Читайте “Удар” №№ 817,
820, 828, 835, 843, 848», – возведение башни, давно находилось под наблюдением рабкоров заводской листовки [Там же]. Указанный номер «Удара» вышел под заголовком: «Лебедки водонапорной
ждут контактов». Поскольку строительство не было завершено, продолжение статей о возведении
водонапорной башни, анонсировалось в 879 номере листовки.
Выходили «Удары» не только в прозе, но и в стихах. Так, в листовке от 20 апреля 1933 г., напечатанной в 2 часа дня, содержатся куплеты «Под гармошку о рогожке» анонимного автора «Частушечник» [12]. Не смотря на форму изложения, содержание листовки очень серьезное. Рогожка или рогожное знамя – термин, вышедший из употребления, но 1930-е гг. такое знамя над цехом или над станком
было чрезвычайным происшествием. Оно было антиподом почетного красного знамени. Знамена были
переходящими, в случае плохой работы можно было лишиться красного знамени, а в случае хорошей
работы избавляли от рогожного. Как правило, вручение знамени было публичной процедурой, которая
также относилась к числу моральных стимулов и была призвана усилить у работников чувство стыда,
как в случае с рогожным знаменем, или чувство гордости, как в случае вручения красного знамени.
В указанной выше листовке речь идет как раз о том, что бригада, получившая позорное рогожное знамя, значительно улучшила свои показатели в соцсоревновании, но несмотря на это, рогожка,
по-прежнему оставалось у них. «Частушечник» возмущается, что отличные показатели игнорируются
руководством (фото 5):
Бородинцам мы вручали
Знамя то рогожное,
Потому, что подкачали –
За дела негожие.
И решили бородинцы
Смыть позорное пятно.
Глаз у каждого косился
На рогожное тряпье.
Дружно дрались, во как
взялись!
Соцсоревнование
Даже многих обогнали
По всем-то заданиям
Да не видно сквозь бумажки
Нашим «заседателям»
Ни ударников-то наших,
Ни их показателей… [Там же].
По сути, красную и черную печать «Ударов» можно отнести к разряду моральных стимулов
на производстве, как и в случае с переходящими знаменами, а также красными и черными досками. Последние широко применялись еще с 1920-х гг., но наибольшее распространение получили
в 1930-е гг. Применялись не только на индустриальных стройках, но и в колхозах [13]. Со временем,
черные доски уже не использовались, а красные доски получили новое название – «доска почета».
В повести М. Н. Шарабана «Монтаж» встречается описание красных и черных досок: «Мамин
зупинився перед самим виходом із цеху і похмуро, спід лоба дивився на фанеру. На чорній половині
дошки було написано крейдою: «Бригада Очерета – 93%». А на червоній половині: «Штурмова бри-
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гада Копрова – 118 %», – ниже следует описание реакции коллектива на информацию с черной доски:
«В гурті позаду хтось зареготав, хтось свиснув. І регіт той, і свист тяжкими ударами гнітили
Олексу до землі» [на языке оригинала] [14].
Строительство такого гиганта машиностроения как НКМЗ, которое имело не только экономическое, но и политическое значение, требовало небывалого напряжения сил, а также подлинного энтузиазма. Безусловно, этот энтузиазм широко подогревался целым рядом морально-психологических
стимулов: приближение светлого будущего, победа в соцсоревновании, соответствие идеализированному образу рабочего и прочее. При этом пресса конца 1920‑х – начала 1930‑х гг. играла ключевую
роль в формировании общественного сознания, вследствие этого она все больше подчинялась диктатуре государства. В первой половине 1930-х гг. этот процесс еще только начинал набирать обороты,
поэтому многие статьи общесоюзной, районной, городской и заводской периодики содержат важные
сведения, которые могут дополнить картину прошедших лет в истории нашего города и его предприятий.
Данная статья является только началом систематизации и объединения разрозненной информации, посвященной строительству и первым годам работы НКМЗ, взятой из периодических изданий
того периода. На наш взгляд, тема является перспективной и требует дальнейшего рассмотрения
данного вопроса.
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Фото 1. Обложка журнала «За советскую машину» (№ 3(39), 15 января 1932 г.)
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Фото 2. Статья журнала «За советскую машину» (№ 3(39), 15 января 1932 г.)
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Фото 1. Листовка «Удар» (№ 656, 7 мая 1933 г., 5 ч. в.)
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Фото 2. Листовка «Удар» (№ 872, 11 июля 1933 г., 9 ч. у.)
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Фото 5. Листовка «Удар» (№ 577, 20 апреля 1933 г., 2 ч. д.)
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ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ ТА МУЗЕОЛОГІЇ
Ольга Пальона, Наталія Кучина

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗІБРАНЬ
НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ КОЛЕКЦІЇ ЖІНОЧИХ СОРОЧОК
(КІНЕЦЬ ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ.),
ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ФОНДАХ
МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
У статті аналізуються питання вивчення та систематизації музейних фондів на прикладі
дослідження й класифікації музейної колекції жіночих сорочок (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Робота
у цьому напрямку тривала декілька років, а її результатом стало видання у 2018 р. каталогу «Українські жіночі сорочки кін. ХІХ – поч. ХХ ст.».
Ключові слова: етнографія, історія, класифікація, колекція, одяг, крій, сорочка, вишивка.
Дослідження натільного одягу, виготовленого на території сучасної Донецької області наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст., проводила Л. А. Лиганова [1]. Зокрема, вона не тільки проаналізувала спільні
та відмінні риси натільного жіночого й чоловічого одягу, але й класифікувала його. Але, на нашу думку,
ця тема залишається актуальною й потребує подальшого вивчення.
Слід зазначити, що у Музеї історії міста Краматорської міської ради (далі – Музей) постійно діючими є виставки з фондів, присвячені саме сорочкам. Для школярів та студентів також читаються
лекції із застосуванням інтерактивних методів. Результатом цілеспрямованої збиральницької та науково-фондової роботи співробітників Музею став каталог жіночих сорочок.
Слід зазначити, що починалась формуватись колекція з двох сорочок, виготовлених наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. й подарованих Музею однією з його засновниць, корінною мешканкою Краматорська Марією Йосипівною Гапонюк. На сьогодні зібрання налічує 66 сорочок, більшість з яких потрапила до Музею за часів незалежності України. Частина з них була придбана за відносно невеликі
кошти, а решта подарована небайдужими містянами.
Під час дослідження колекції було розроблено класифікацію конструктивних елементів жіночих сорочок та створено певний алгоритм дослідження крою й орнаментації. Традиційно, для музеїв
історії міст або сіл етнографічні колекції не мають великої ваги. На початку свого існування Музей
не був виключенням з цього правила. Так, наш заклад був утворений у 1967 р., а активне формування етнографічних колекцій розпочалось, як уже зазначалось вище, тільки за часи незалежної України. У результаті, кількість етнографічних предметів у фондах значно збільшилась, а їх вивчення стало
більш поглибленим. Зокрема, справжньою окрасою музейних фондів стала колекція рушників, досить
численна для нашого регіону. На сьогодні вона сертифікована та досліджена на сторінках музейного
каталогу – «Рушникова скарбниця». Щороку колекція поповнюється новими рушниками, які теж потребують детального вивчення.
Вже після того, як була надрукована «Рушникова скарбниця», постало питання щодо дослідження й класифікації сорочок з музейної колекції. Ця колекція не є численною й у ній більшість становлять
святкові жіночі сорочки, виготовлені наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Як і кожна етнографічна колекція,
вона відзеркалює особливості розвитку нашого краю й міста зокрема, а також ілюструє його історію.
Краматорськ порівняно молоде місто. Відлік його історії розпочинається з 1868 р., коли під час
будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці з’явилась станція Краматорська. Саме виникнення зручної транспортної мережі посприяло розвитку нашого міста – майбутнього промислового центру. Остаточне його становлення відбулось на початку 1930-х рр., після того, як 8 жовтня 1929 р. в полинному степу, біля старого вітряка був закладений гігант машинобудування – Новокраматорський
машинобудівний завод. Вважається, що в індустріальних центрах прадавні народні традиції нівелювались та занепадали. Ці процеси й справді мали місце, але у набагато меншому відсотку, ніж вважається. Глибоке народне коріння нагадувало про себе навіть у ті складні часи, коли про нього намагались
не згадувати. Зокрема, воно нагадувало про себе або напівзабутим наспівом, почутим ще від прабабусі, або прихованим на рукаві сорочки символом щасливого життя. Саме таке зображення ми знайшли
на правому рукаві жіночої сорочки, виготовленої на початку ХХ ст., де біля ластовиці орнаментальний
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ряд завершує мотив, схожий на грона винограду з листям, тоді, як всі інші елементи, нагадували грона
калини. Завершеність елементу та його розмір свідчать, що вишили його не випадково, а з певною
ціллю, скоріш за все, як оберіг або закликання кращої долі. Таке розташування вишитого елемента,
з великою ймовірністю, можна пояснити вірою у так зване «лихе око».
Водночас слід акцентувати на змішенні різних стилів під час виготовлення сорочок. На нашу думку, це обумовлене особливостями формування населення Краматорська.
У період, що досліджується, орнаментальні мотиви вишивки на сорочках вже майже не відображали регіональні особливості, адже розповсюдження техніки вишивки «хрест» за типовими друкованими схемами майже витіснило старовинні види швів. Стосовно сорочок, то так звані брокарівські
візерунки насамперед поселилися на рукавах, як відображення тогочасної моди. Саме густо вкриті
вишивкою рукави були основною окрасою костюму, особливо святкових сорочок. У той же час, коли
на рукавах розквітали пишні троянди, лілеї та інші оранжерейні квіти, нижню частину довгих сорочок
продовжували прикрашати більш давніми, традиційними видами швів у техніці лічильної гладі та мережки. Довгі сорочки з такою еклектичною вишивкою зустрічаються й в колекції нашого Музею. Переважно це святкові сорочки з Сумщини, виготовлені наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., та з Полтавщини,
виготовлені наприкінці 1930-х рр.
Загалом, окрім вишитих сорочок сучасної Донецької області, в фондах музею зберігаються
сорочки ще з таких регіонів України, як Харківщина Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Херсонщина, Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина (рис. 1). Таке географічне розмаїття нашої колекції,
а також інші особливості змусили нас на початку роботи над каталогом розробити власний алгоритм
опису. Він ґрунтується на загальному досвіді провідних дослідників даної теми та враховує особливості колекції [2-11].
Свій алгоритм опису експонатів співробітники нашого Музею вже розробляли для каталогу рушників, виданому у 2010 р. Цей досвід став у нагоді й під час роботи над каталогом «Українські жіночі
сорочки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.» (Краматорськ, 2018 р.).
Перш за все, ми розділили сорочки, які увійшли до каталогу (32 од.), на довгі (20 од.) та короткі
(12 од.). Довгі сорочки були розподілені на додільні та сорочки з підтачкою. При цьому з 20 довгих сорочок, що увійшли до каталогу, тільки 6 були з підтачкою, а інші – це додільні сорочки. Як серед довгих,
так і серед коротких сорочок, переважають вироби з прямими плечовими вставками.
До сорочок з суцільнокроєним рукавом можна віднести 3 сорочки. Також є дві сорочки на кокетці,
які різняться між собою за кроєм.
Загальні цифри цієї невеликої статистики легко привести, базуючись на матеріалах вже опублікованого видання, а на початку цього дослідження питань було набагато більше, аніж відповідей. Співробітники Музею створювали різноманітні схеми опису сорочок, обираючи найбільш повний та гнучкий
алгоритм, який можна було застосувати до всіх примірників музейного зібрання.
Схема опису повинна була бути максимально повною, але не обтяженою зайвими деталями,
які б ускладнювали сприйняття тексту, а зручність та функціональність не повинні були негативно відбитися на змісті. Автори каталогу визначили для себе, що дана робота, не втрачаючи своєї наукової
складової, повинна популяризувати ужиткове мистецтво виготовлення сорочки для широкого загалу,
відродити забуті традиції та нагадати про особливості давнього крою. З метою вирішення цієї задачі
опис кожної сорочки доповнювали не тільки фотографії, але й детальні схеми, за якими кожен, хто
зазирне на сторінки даної роботи, міг з точністю відтворити для себе точну копію будь-якої сорочки.
Створення своєї власної сорочки не потребує глибоких знань в області моделювання одягу,
тому що крій таких виробів був доволі простим й особливих вмінь з конструювання не вимагав. Основним модулем крою була ширина домотканого полотна, яка коливалася від 30 до 55 см. При цьому
у більшості випадків сорочки кроїлися так, щоб максимально зменшити відсоток залишків тканини
після виготовлення виробу. При такому економному ставленні особливості фігури майже не враховувались. До того ж, дуже часто сорочки виготовляли «про запас». Розкроєний одяг довгий час могли
зберігати в скрині, а потім зшивали у готовий виріб, іноді прикрашаючи вишивкою основні складові частини сорочок. І вже у такому вигляді відкладали на майбутнє. Таким чином, сорочку, яку виготовляла
для себе бабуся, наприклад, зшивали уже для онуки.
Коли ж за давньою традицію, наречена шила сорочки для родини нареченого, мірки в такому
випадку не знімали, тому що підготовка речей розпочиналась ще задовго до того, як ставало відомо,
хто ж саме стане майбутнім чоловіком для дівчини. Враховуючи усі ці фактори, саморобні жіночі сорочки довгий час виготовляли безрозмірними, а потім підганяли по фігурі. У такому випадку розмір сорочки
міг коливатися від 42 до 52. Усі недоліки такого підходу до крою ховали традиційні декоративні збірки
на сорочках – так звані «пухлики». (рис. 2). Щільні збірки на рукавах і горловині формували витончений
та привабливий силует.
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Сорочки всіх видів складалися з 5-7 основних елементів, серед яких: стан, ластовиці, плечові
вставки, рукави, інколи манжети та кокетка. Зі свого боку, стан утворювався за допомогою прямокутників із тканини, кількість яких разом із підтачкою коливалась від 2 до 6, а й інколи й більше. За рідкісним
виключенням, стан складався з одного великого полотнища.
Спираючись на особливості крою сорочок з колекції Музею, була створена певна схема їхнього
опису, яка, на нашу думку, є доволі повною та зручною. Приклад використання цього алгоритму на одній з сорочок нашого зібрання наводимо нижче:
Сорочка жіноча з підтачкою (ТШ 13). Сорочка жіноча, з уставками, домоткане полотно, ручна обробка швів, «мережка», м. Краматорськ, кін. ХІХ ст., належала Гапонюк М. І.
Довжина виробу – 102 см, ширина стану – 68 см, довжина рукава – 41 см, ширина рукава –
24 см.
ТШ 13. Сорочка з підтачкою, прямими плечовими вставками, крій стану прямий, верхній станок зшитий з трьох полотнищ, підтачка – з суцільного полотна.
Горловина кругла, зібрана у складки «пухлики», попереду розріз з двома петлями для шнурка-застібки. Низ виробу – кромка полотна.
Рукав широкий, прямий, зверху, біля уставки, і знизу зібраний у пухлики. Під рукавом вшита
ластовиця.
Уставка біля рукава прикрашена смугою мережки» (рис. 3).
Таким чином, спочатку подається загальна інформація про цей музейний предмет. Цей стислий
опис складається з основних особливостей крою, матеріалу, техніки, місця та часу виготовлення (якщо
воно відомо), місця поширювання, відомостей про власника виробу та його автора (якщо це можливо). Останні два пункти нерідко залишаються без відповідей. Далі обов’язково фіксуємо основні розміри сорочки (довжина виробу, ширина стану, довжина рукава, ширина рукава). Такий підхід необхідний,
оскільки використання загальноприйнятої розмірної сітки щодо сорочок, виготовлених пізніше другої
половини ХХ ст., є не досить повним та коректним. За стислим описом йде вже більш розгорнутий
та повний, який враховує усі особливості музейного предмету.
Оскільки формування музейних колекцій здійснювалось упродовж багатьох десятиліть, під час
яких відбувались зміни у вимогах до оформлення фондових документів, то під час роботи над каталогом відбувалось кропітке впорядкування картотеки з інформацією про музейні предмети даної категорії.
Починаючи з 1979 р., експонати основного фонду вписувались в «Головну інвентарну книгу», де
опису майже не було, а була наявна лише коротка інформація про предмети. Це відповідало вимогам
обліку музеїв, які працювали на громадських засадах. Прослідкуємо, як змінювався опис однієї сорочки
в різні періоди існування Музею.
Приклад запису в «Головну інвентарну книгу»:
ГИК № 4/2547 (в подальшому ТК 13) від 26.03.1986 р.: Сорочка полотняная, женская. Конец
ХІХ в. Полотно, ручной работы; р. 48.
З 1989 р. музейні предмети, що надходили до основного фонду, вписувались в «Книгу надходжень», а потім вони, у тому числі й жіночі вишиті сорочки, проходили опис в «Інвентарних картках». Цей опис був стислим і неповним та нагадував картотеку. До «Інвентарної картки» входили такі
графи: опис речі, місце малюнка або фотознімка, назва міста, де знайдено речі, яким чином придбано,
час надходження, де зберігається, розмір, матеріал та техніка, стан речі, закупівельна ціна.
Зразок опису ТК 13 в «Інвентарній картці»: «Сорочка женская, домотканая, повседневная,
ручной работы, конец ХІХ века. Белое полотно. Без кокетки, рубашечного кроя, вырез под горлышко, отделан руликом. Рукав длинный. Головка рукава присборена, тип «фонарик» и в верхней
части по всей ширине рукава вплетены ручной работы кружева. На расстоянии 15 см от головки
рукава приторочен остальной рукав. Внизу он собран в рулик. Вверху после приторочки к кружевам
собран в мелкую складочку.
Лен, ручное домотканое полотно, плетеное ручное кружево; дл. изд. – 70 см, шир. изд. – 30 см,
дл. рукава - 45 см».
З 2007 р. предмети основного фонду розпочали проходити повний опис в «Уніфікованих паспортах», але складності опису полягали у тому, що не було єдиних методичних рекомендацій та зразків
стосовно заповнення уніфікованого паспорту на старовинні жіночі та чоловічі сорочки.
Після детальної обробки усіх даних, нами була розроблена загальна схема, яка повинна була
полегшити процес опису сорочки та зробити його більш точним та детальним.
Таким чином, аналізуючи колекцію жіночих сорочок, що зберігаються у фондах Музею, можна
зробити висновок, що більшість становлять уставкові сорочки з призбираною й окантованою горловиною та накладною нашивкою на пазусі, з широкими рукавами, призбираними біля вставки й вишитими
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манжетами. Водночас слід зазначити, що вивчення цієї колекції триває, тому що вона постійно поповнюється новими експонатами. Окрім цього, подальшого дослідження потребує вивчення ролі та значення жіночої сорочки в вишивці, звичаях та обрядах, що, зі свого боку, дозволяє з’ясувати її походження та виявити різницю й особливості її виготовлення у різних регіонах України. Сподіваємось, що наш
досвід класифікації жіночих сорочок стане в нагоді дослідникам і колегам з інших музеїв України.
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СОНЦОВСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЩЕНИЯ
К ПОНЯТИЮ «МАЛАЯ РОДИНА» В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ С. С. ПРОКОФЬЕВА)
У статті на прикладі Меморіального музею С. С. Прокоф’єва, що розташовується у селі Сонцівка Покровського району Донецької області, розглядається проблема виховання любові до так
званої малої батьківщини. Автор, звертаючись до світу дитинства великого композитора, обстоює думку, що це може стати одним з найважливіших чинників процесу популяризації його творчості.
Ключові слова: Сонце, Сонцівка, дитинство, мала батьківщина.
О Прокофьеве написано множество замечательных книг и статей. Его переписка, автобиография, интервью разобраны на цитаты, а музыка навсегда вошла в вечность.
Талант Прокофьева был настолько самобытен, что его очень часто сравнивают с «одинокой
планетой на небосклоне 20 века» [1, с. 215]. А эпитеты, которые зачастую используют исследователи,
говорят сами за себя: «светоносное звучание его мира», «солнечная музыка», «солнечный богач»,
«излучающий свет». В этом же ряду находится и вопрос, который сам композитор задавал в своём
знаменитом «солнечном альбоме»: «Что вы думаете о Солнце?». А вот и один из ответов: «Вы, мой
дорогой Прокофьев, могли бы сказать: «Солнце – это я!» [2, с. 190]. И вся эта солярная линия имеет
одну точку исхода – Сонцовка.
Это название небольшого украинского села, расположенного вдали от оживлённых дорог
и беспокойных городов, среди полей и оврагов, и ещё сохранившихся степных «оазисов». Его
история начинается в 1785 году. Как свидетельствуют архивы, именно тогда эти земли были пожалованы харьковскому прокурору Александру Борисовичу Сонцову. Деревня получила официальное название Сонцовка и, как указывается в «Описании г. Бахмута и его уезда», в ней проживало
256 жителей [3, с. 223]. Это были крепостные крестьяне, привезённые из Курской области. Дальнейшая история села была неразрывно связана с семьёй Сонцовых. Переходя по наследству
от отца к сыну, то принося доход своим хозяевам, то накапливая долги, Сонцовка по сути ничем
не отличалась от сотен подобных имений. Так продолжалось вплоть до 1878 года. Именно в этом
году в село приезжает новый управляющий и с этого момента Сонцовка навсегда будет связана
с фамилией Прокофьевых.
Что же увидели тогда, в далёком 1878 году, Сергей Алексеевич и Мария Григорьевна Прокофьевы, будущие родители великого композитора? «… их поразила красота цветущей степи … в конце
апреля, в мае она пестрела тысячами полевых цветов, а позднее, летом, высоко вставали седые
ковыли … и цветные ковры чередовались с зелёными полями пшеницы, вплоть до далёкого плоского горизонта. Иногда попадались невысокие курганы, памятники степных кочевников. В них случалось находить утварь и золотые монеты» [4, с. 21].
Это родина великого композитора Сергея Прокофьева. Здесь он родился не только как
человек. Здесь он родился и как композитор. Его мать – Мария Григорьевна – была и первой,
кто увидел музыкальный талант своего сына, и первой учительницей. Занятия на фортепиано,
гувернантки-иностранки, серьёзное домашнее образование, чтение художественной литературы, увлечение железной дорогой, составление гербария, ходьба на ходулях, верховая езда, постановка спектаклей, игра в шахматы… Мальчика интересовало всё на свете. Он буквально был
заряжен этой солнечной энергией. И именно здесь, в счастливом Сонцовском детстве и кроются,
отмечаемые многими современниками Прокофьева, его оптимизм, спортивность и стремительность. Ибо давно уже известно, что все качества, которыми обладает взрослый человек, в основном закладываются в детстве. И этот стержень практически невозможно сломать. Именно
в атмосфере детства Прокофьева заложен источник энергии, бьющий через край, удивительная
стойкость, целеустремлённость и самодисциплина. И именно здесь, в Сонцовке, будущий мастер напишет свои первые сочинения.
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Конечно, может возникнуть вопрос о генезисе – то есть, насколько правомерно утверждать, что
место рождения и гениальность взаимосвязаны. Стал бы Сергей Прокофьев великим композитором,
если бы родился в другом месте, но в этой же семье. Уверены, что стал бы. Как говорится, талант
от Бога. Таким же выдающимся, таким же гениальным, но совершенно другим. «Есть счастливые
художники, сохраняющие всю свою жизнь память о радостях детства. Став взрослыми и познав
тяготы суровой действительности, они умеют возвращаться к давно прожитым детским годам и воскрешать их во всех подробностях, будто это происходило совсем недавно. Светлая память о детстве придаёт их искусству особую душевную чистоту и незамутнённость чувств» [5,
с. 5]. И конечно же, светлая память о детстве у Сергея Прокофьева неразрывно связана с местом,
в котором он родился, с Сонцовкой.
Когда речь заходит о месте рождения человека, то характеризуют его одним очень важным словом – Родина. Существует много определений этого понятия. И нашей целью не является скурпулёзное
изучение этого вопроса. Мы остановимся на буквальном толковании этого слова. Родина – это место
рождения, а место рождения у человека чаще всего ассоциируется с чем-то локальным, близким и хорошо представляемым. И в этом контексте, как правило, используется определение «малая родина».
В чем же разница между «большой» и «малой родиной»?
Наиболее часто понятие «большая родина» ассоциируется с государством, гражданами которого мы являемся, а «малая» – с местом рождения. Конечно же, в нашем мобильном мире эти понятия часто не совпадают. Человек может родиться в одной стране, переехать и получить гражданство
другой страны (и даже не один раз). Но мы всё-таки остановимся на классической ситуации, где эти
понятия идентичны.
Ещё один аспект рассмотрения понятия «большая родина» – это размеры. Гражданам маленькой страны, например, Лихтенштейна, проще воспроизвести в воображении картинку при слове
родина. Но Украина не Лихтенштейн. Очень многие из наших граждан никогда не бывали в противоположной части своей родины (например, жители восточной части Украины на западной и наоборот). И представить себе всю страну при слове «родина» получится далеко не у каждого.
Совсем другой механизм включается при использовании понятия «малая родина». Любой из нас
сразу же вспоминает совершенно конкретное место – место своего рождения. Опять же оговоримся,
что мы обращаемся к стандартной ситуации, то есть не рассматриваем варианты, когда ребёнок появляется на свет в стране временного пребывания его родителей и т. п. Куда бы он потом не уехал –
он всегда знает, где он родился. И это, без преувеличения, – уникальная, ничем не отменяемая черта
биографии.
Меняя страны и континенты, гражданства и языки общения, практически каждый человек знает,
что есть в его жизни то единственное, что поменять невозможно – место его рождения, «малая родина». И очень многие из нас, кто покинул свою малую родину нет-нет да и задумается: а как там сейчас?
Что изменилось, а что осталось без перемен? И как хорошо было бы приехать и посмотреть, а многие
мечтают и вернуться.
Но, конечно же, такие желания возникают только в том случае, если воспоминания о малой родине вызывают положительные ассоциации.
Читая воспоминания Сергея Прокофьева о детстве, поражаешься их яркости, живости и необыкновенной светоносности. В них оживают все те люди (и не только люди), с которыми соприкасался
в детстве маленький мальчик. Описание окружающего мира исполнено любовью и добротой. Интересно, что много лет спустя Святослав Рихтер напишет следующее: «Когда жив был Сергей Сергеевич, всегда можно было ожидать чуда. Будто находишься во владениях чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством» [6, с. 67]. И хотя эти слова были сказаны
о творческом процессе великого мастера, мы с уверенностью можем сказать, что сказочное богатство
Прокофьева – это ещё и мир его детства.
Что же можно вместить в это понятие? Конечно же, на первом месте детские увлечения Серёжи
Прокофьева. Но, как нам кажется, сюда же можно отнести и любознательность, и жажду новых знаний, и стремление реализовать свои замыслы на практике, и гармоничные отношения с окружающей
действительностью в целом.
Возникает закономерный вопрос, каким образом всё это можно реализовать в реальности?
И о какой реальности вообще идёт речь?
Реальность – это прежде всего музей С. С. Прокофьева на его малой родине в селе Сонцовка. Свой завершенный современный вид музей приобрёл относительно недавно – в апреле 1991 года –
к столетию со дня рождения композитора. Но первые шаги на этом пути были сделаны ещё в 1950‑е гг.,
когда молодой исследователь творчества Сергея Прокофьева Михаил Григорьевич Бабков в ходе
продолжительных поисков установил точное местонахождение малой родины композитора. Прошагав
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пешком из соседнего города Курахово 12 км, Михаил Григорьевич начал поисковую работу в самом
селе. Это были и встречи со старожилами, ещё помнившими семью Прокофьевых, и определение
местонахождения усадьбы, в которой жила семья, и запись воспоминаний. А с публикации статьи
«Сонцовка всё же в Донбассе!» в областной газете «Радянська Донеччина» от 11 октября 1959 года,
в которой М. Бабков рассказал о результатах своих поисков, начался путь более чем в тридцать лет
к созданию мемориального музея. Но тогда, в 1960-е гг., музей С. С. Прокофьева, занимавший комнату
в местном клубе, назывался народным. Именно сюда будут поступать первые экспонаты, здесь будут
проходить первые концерты. Только в 1980-е гг., после строительства новой школы в освободившемся здании старой, построенной в 1904 г. отцом композитора, в которой позже преподавала его мать,
было решено основать мемориальный музей С. С. Прокофьева. Музей уникальный и единственный
в своём роде. А его основным предназначением является популяризация творчества великого композитора. И учитывая, что так называемый «сонцовский период» жизни композитора – это 1891–1910 гг.,
а также принимая во внимание уже установившееся мнение о влиянии детских лет на становление
личности композитора, а шире – на мировосприятие Прокофьева, нам кажется, что обращение к миру
детства может стать одним из важнейших факторов процесса популяризации его творчества.
Каким же образом это можно сделать? И здесь абсолютно не нужно выдумывать велосипед. Сергей Сергеевич оставил нам своебразный путеводитель, потрясающее описание своих детских лет –
«Детство», первую часть из его «Автобиографии».
Внимательное изучение этой книги натолкнуло нас на идею о своеобразной материализации
детских увлечений композитора в практической деятельности музея С. С. Прокофьева. Для начала
были отобраны те увлечения о которых, во-первых, было мало известно широкой аудитории и, во-вторых, интерес к которым у маленького Серёжи был наиболее глубоким и продолжительным. Кроме
того, учитывалась и возможность их реконструкции (полной или частичной). На первом этапе были
отобраны: детский домик, лабиринт, железная дорога. Остановимся на этом немного подробнее.
Многие дети пытаются соорудить какое-то своё жилище. Если повезёт и взрослые помогут,
то во дворе появится палатка, возможно даже шалаш, а то и домик на дереве. Вот как описывает
свою детскую мечту Сергей Прокофьев: «Моим настоятельным желанием было построить себе
домик в саду. Я собирал обломки кирпичей и даже приступил к кладке. Стены были толщиною
в полкирпича, но и то материалу не хватило, построенное скоро завалилось. О домике я мечтал
так упорно, что он даже снился по ночам, и сны были так интенсивны, что о них я помнил через
тридцать лет» [5, с. 41]. Сергей Алексеевич Прокофьев увидев, что идея о строительстве домика
глубоко запала сыну в душу и что он сам даже пытается что- то соорудить, решил помочь. Так из земляных кирпичей был построен домик с деревянными окнами и дверями, а также с крышей, крытой
камышом. Восторгу маленького Серёжи не было предела. Внутреннее убранство было обустроено
детским столиком, стульями и сундучком для всяких мелочей. Вокруг домика были высажены цветы. Реконструкция этого домика может использоваться в разных целях и была бы интересна не только
детям, но и взрослым. Например, для взрослой аудитории это может служить примером совместного
воплощения мечты ребёнка, а также возможностью вспомнить своё детство. Еще это может быть
моделью популярного сейчас экостроительства. Для детской аудитории это знакомство с традициями
строительства крестьянских домов, символикой дома, обычаями и бытом. И, конечно же, пример реализации своих идей, возможность выйти из виртуального мира компьютерных игр и сделать что-то
своими руками.
Следующий объект – лабиринт. Решение различного рода шарад, ребусов, загадок, шифрование записей были одним из любимых занятий Прокофьева на протяжении всей жизни. Достаточно
вспомнить его знаменитую манеру письма без использования гласных букв. Также Сергей Сергеевич
очень любил разгадывать лабиринты. В детстве у него была даже специальная тетрадь, куда записывалось самое интересное: «Писал я в толстую пятисотстраничную тетрадь в картонном переплёте, которую мать купила в Петербурге за 50 копеек и подарила мне со словами: – Пиши в неё
всё, пусть ничего не пропадает. Начал я писать немедленно. Первым изобретением был новый
алфавит. Гласные писались довольно крупной закорючкой, к которой более мелко прикреплялись
согласные, принадлежащие к этому слогу. Всё вместе напоминало китайское письмо… В книгу был
вписан ещё алфавит (такой же неудобный); лабиринт и как пройти через него; шарады и ребусы
– по-русски и по-французски» [5, с. 158]. И уже став взрослым, он ещё долгое время покупал специализированные журналы, считая это хорошей гимнастикой для ума. Актуально это и в наше время. Развитие логического мышления в процессе поиска выхода из лабиринта – замечательное времяпрепровождение, как для взрослых, так и для детей. И совсем не обязательно строить монументальную
модель. Если схема будет мобильной, например, контур из камней, её можно периодически менять,
что будет всегда вызывать интерес.
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Но одним из самых любимых увлечений маленького Серёжи была железная дорога и всё, что
с ней связано. Вот как, много лет спустя, Прокофьев вспоминал об этом: «Официальный указатель
движения поездов был моей настольной книгой, которую я читал, лёжа на диване, как литературу,
высчитывая скорость движения, отмечая, кто кого обгоняет, или задавал себе задачи, как например, проехать, из Владивостока во Владикавказ. Все пешеходные прогулки в Сонцовке представляли собою железнодорожные линии, для которых я писал сложное расписание поездов, занявшее
многие страницы. Некоторые станции носили поэтические названия вроде «Под грушей» или «За
могилами домик»; станция с одной стороны ручья называлась «Пост-мост», а с другой стороны
«Мост-пост» [5, с. 78]. А модели паровозов долгое время были самым желанным подарком для маленького мальчика. Путешествие по железной дороге не утратит своей ценности для композитора
и во взрослой жизни. Воплощение же в реальности данного увлечения видится, как минимум, в двух
вариантах – либо как изготовление макета паровоза (размер зависит от финансовых возможностей),
либо как постройка небольшой беседки, стилизованной под зал ожидания. При этом макет паровоза
можно использовать в качестве иллюстративного сопровождения экскурсии, а беседку – в качестве
многоцелевой площадки для проведения мероприятий различной направленности и для разных возрастных групп. Здесь можно вспомнить ещё и о том, что мечте семьи Прокофьевых о железной дороге
через село и наименовании станции в честь отца композитора – «Прокофьевка» – так и не суждено
было сбыться. И подобная реализация так называемой железнодорожной темы могла бы стать ещё
и своеобразным воплощением этой мечты.
Напомним, что приведённые выше примеры детских увлечений Сергея Прокофьева – это лишь
малая часть яркого и многообразного мира детства композитора. Следует упомянуть и о том, что работниками музея уже изготовлены и с успехом демонстрируются ходули и камера-обскура. У посетителей музея есть возможность не только узнать что-то новое об этих предметах и увидеть их воочию,
но и пощупать их, а точнее, походить на ходулях и увидеть мир через проекцию в камере-обскура. В целом же, процесс включения этого необычного наследия в музейную практику только начинается.
Какие же задачи предполагается решать с помощью такого интерактивного в основе своей подхода?
На первом месте – это популяризация творческого наследия С. С. Прокофьева. Несмотря
на то, что музыка композитора звучит во всех, без преувеличения, концертных залах мира и споры
о её сложности давно уже канули в лету, всё-таки для рядового человека, который и в филармонии
или театре, возможно, ни разу и не был, эта музыка остаётся за пределами восприятия. Очень часто
слышишь фразу: «Я её не понимаю». Сложно, и практически невозможно, в рамках музейной экскурсии пытаться доступно рассказать о музыкальном языке Прокофьева. Это, скорее всего, может стать
материалом для тематических бесед или лекций. Но возможен и другой подход: приближение к Прокофьеву через призму его человеческих, личностных качеств. Раскрывая внутренний мир композитора,
рассказывая о его детстве, увлечениях, взаимоотношениях в семье, отношении к окружающему миру,
мы можем пробудить интерес посетителей к этой уникальной личности. А дальше, хотелось бы думать, и к его музыке.
Следующая задача, которая решается в результате подобного подхода – выход музея в пространство самой Сонцовки. Невозможно, а точнее непродуктивно, рассказывать о том, как маленький
Серёжа был здесь счастлив и оставаться при этом в стенах музея. Тем более, что большая часть
посетителей –дети. И интерактивные объекты, расположенные за пределами музейных стен, с одной
стороны, послужат чудесной иллюстрацией к экскурсии, а с другой стороны, – могут стать частью так
называемой культурной интервенции в пространство села, в результате чего изменится отношение
самих местных жителей к музею, произойдет переосмысление его значимости для села. Прежде всего
окончательно будет разрушен сложившийся ещё с советских времён стереотип о музее как о каком-то
закрытом, оторванном от реальности, статичном объекте, внутри которого хранятся экспонаты. Да,
хранятся, но, как отмечают многие исследователи, современный музей может и должен из хранилища
предметов прошлого превратиться в инструмент моделирования будущего. В нашем случае, через
обращение к наследию (в широком смысле этого слова) нашего великого земляка Сергея Прокофьева. «Он посвятил всё своё творчество пылкой и благородной борьбе за правду в искусстве. В этом,
без сомнения, была самая существенная черта его облика. Эта безупречная честность – лучшее
достоинство человека и художника» [7, с. 137].
Мы уже говорили о том, что любить, а тем более уважать можно лишь то, что хорошо знаешь. А знание истории именно места своего рождения, происхождение его названий, событий, повлиявших на эту историю, судеб земляков, а в данном случае Сергея Прокофьева, всё это и формирует
осознанное понимание словосочетания «малая родина». Из такого знания рождается гордость – ещё
один важный компонент любви к малой родине.
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В целом же подобный подход, как нам кажется, даст возможность и посетителям музея, и, что
не менее важно, жителям самой Сонцовки, увидеть окружающий их мир с другой стороны, отличной
от их точки зрения. Процесс создания положительного образа малой родины через сопричастность
к миру детства Сергея Прокофьева (и шире – к его творчеству) будет оказывать влияние и на тех, кто
живёт в этом месте, и на тех, кто будет приезжать сюда на экскурсии. И тогда понятие «малая родина»
будет не просто темой для школьного сочинения или каким-то анахронизмом, а телесно осязаемым
пространством, дорогим и близким, требующим бережного отношения и защиты. Об этом говорил
и римский философ-стоик, поэт и государственный деятель Луций Анней Сенека: «Любят Родину
не за то, что она велика, а за то, что она своя». Надеюсь с этим согласятся многие.
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7. Дзержинська Любов, директор Музею історії приватного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ).
8. Дубяга Андрій, аспірант Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).
9. Євсеєнко Сергій, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Бахмут).
10. Кулішов Михайло, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України (м. Бахмут).
11. Кучина Наталія, головний зберігач фондів Музею історії міста Краматорської міської ради
(м. Краматорськ).
12. Лантрат Марина, мистецтвознавець, завідувач меморіальним відділом КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» (м. Чугуєв).
13. Лисак Лариса, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарної підготовки Донбаської національної академії будівництва і архітектури (м. Краматорськ).
14. Лисак Тетяна, викладач-методист, заступник начальника коледжу з навчальної роботи ВСП
НАУ Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету, голова краєзнавців Слов’янщини
(м. Слов’янськ).
15. Овсяннікова Наталія, старший науковий співробітник сектору фондів Донецького обласного краєзнавчого музею, керівник наукового гуртка МАН України Центру позашкільної роботи (м. Краматорськ).
16. Пальона Ольга, старший науковий співробітник Музею історії міста Краматорської міської
ради (м. Краматорськ).
17. Романько Валерій, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри російської мови
та літератури Донбаського державного педагогічного університету, Голова Донецької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (м. Слов’янськ).
18. Скалозуб Андрій, студент другого курсу освітньої програми «Американістика та європейські
студії» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
19. Скіба Наталя, старший науковий співробітник сектору науково-освітньої та методичної роботи Донецького обласного краєзнавчого музею (с. Сонцівка).
20. Токаленко Павло, аспірант кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського
національного технічного університету (м. Херсон).
21. Фечко Іван, студент другого курсу освітньої програми «Американістика та європейські студії»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
22. Фомін Андрій, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та археології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).
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