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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТ, СІЛ
ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ЛУГАНЩИНІ
В. С. Курило
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка),
А. В. Бадер
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Основні етапи історії міста Луганськ
Луганськ – центр найбільш східного регіону України, що
має неоднозначну, складну та цікаву історію становлення.
Сьогодні територія області розділена війною. На значній її
частині, у тому числі, і в місті Луганськ, український уряд не
має можливості здійснювати свої повноваження. Підкреслимо,
що під час захоплення влади навесні 2014 р. активно
використовувалась риторика культурної близькості регіону саме
до Росії, а не до України. Однак, адекватний науковий аналіз
надає можливість спростувати ідеологічні штампи, нав’язуванні
російською пропагандою.
Першими відомими поселеннями на місці сучасного
Луганська були Кам’яний Брід і Вергунка (зараз – райони
Луганська). Обидва згадуються з середини XVІІІ ст. як козацькі
запорізькі поселення. На той час ці землі перебували у складі
Кальміуської паланки Запорозької Січі, де поширювалася влада
гетьмана Кирила Розумовського. В 1740–1750 рр. в Кам’яному
Броді мешкало всього кілька родин. У 1755 р. Кам’яний Брід і
Вергунка ввійшли до складу Слов’яносербії в якості шанців. Тут
розміщувалися роти спочатку Слов’яносербського гусарського
полку генерала-майора І. Шевича, пізніше – Бахмутського
гусарського полку. В 1782 р. за переписом у Кам’яному Броді
був 171 двір, де мешкали 563 особи.
14 листопада 1795 р. Катерина ІІ підписала указ про
будівництво на річці Лугань біля села Кам’яний Брід
Луганського чавуноливарного заводу. Вибір конкретного місця
та саме будівництво були доручені шотландському підприємцю
Карлу Гаскойну. Завод будували протягом 10 років. Необхідну
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робочу силу постачали імперські казенні заводи: сотні сімей
перевезли із Липецького, Олонецького та Херсонського заводів
(всього 575 осіб). Для допоміжних робіт до заводу приписали
селян з розташованих неподалеку державних сіл: Фащівки,
Оріхового, Петропавлового і Городища. Зазначений об’єкт став
першим великим металургійним підприємством півдня
Російської імперії. Завод розпочав випуск продукції в 1800 р., а
при виготовлені чавуну застосовувалась новітня та, вперше
застосована в Росії, технологія використання коксу.
Спеціалізацією підприємства був випуск військових гармат та
снарядів. Так, луганські гармати використовувалися у
Бородінській битві та у Кримській війні. В міжвоєнний час
виготовлялась сільськогосподарська техніка, обладнання для
млинів, винокурень, цукрових заводів тощо.
Забудова Луганська спочатку відбувалася без офіційно
затвердженого плану. Всі вертикальні вулиці звались лініями, а
всі горизонтальні мали назви. Першою вулицею міста є
Англійська (тепер вулиця В. І. Даля), на якій оселилися
англійські фахівці, запрошені для роботи на підприємстві.
Першим начальником Луганського ливарного заводу став,
безпосередньо, К. Гаскойн. На завод був запрошений і лікар
І. М. Даль, у сім’ї якого в 1801 р. народився видатний етнограф,
упорядник „Толкового словаря живого великорусского языка”
Володимир Іванович Даль. На згадку про місце свого
народження В. І. Даль узяв літературний псевдонім Козак
Луганський. Пізніше з’явилися вулиці Поштова, Петербурзька
(нині вулиця Леніна), Казанська (нині вулиця К. Маркса).
Центральною стала вулиця Петербурзька.
У 1821 р. селища Луганський Завод і Кам’яний Брід
злилися в єдину господарсько-адміністративну одиницю.
Напередодні 1861 р. тут мешкали 9 тис. жителів. У Луганську
налічувалося понад 10 культових споруд: Успенська,
Петропавлівська, Преображенська, Вознесенська, Троїцька,
Казанська церкви, Миколаївський собор, синагоги, костел,
кілька молитовних будинків. Майже всі вони були зруйновані у
1930-ті рр. Діяло в місті кілька навчальних закладів: казенні та
приватні гімназії, училища, початкові школи. На початку XX ст.
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з’явилося жіноче комерційне училище. В 1895 р. відкрилась
перша земська лікарня.
9 листопада 1882 р. Луганський Завод із прилеглим
селищем
Кам’яний
Брід
став
повітовим
центром
Катеринославської губернії. Міська дума розмістилася на вулиці
Казанській (тепер – Міський музей історії та культури
Луганська).
У 1870-х – 1880-х рр. у Луганську з’являються нові
фабрики і заводи. Найбільшими стали Луганський казенний
патронний завод і паровозобудівний завод, власником якого був
німецький промисловець Гартман. У 1898 р. у Луганську
налічувалося вже понад 30 промислових підприємств, а також
чимало дрібних виробництв і ремісничих майстерень.
Наприкінці XIX ст. Луганськ був зв’язаний з іншими районами
двома залізничними гілками: Луганськ-Дебальцеве та ЛуганськМіллерове. У місті з’являється кілька банків, найбільшим серед
яких був Азово-Донський банк, працювало кілька бібліотек та
кінотеатрів. На гастролі приїжджали різні театральні трупи. На
початку XX ст. з’являються гірничо-комерційний клуб, народна
аудиторія, міський парк.
До кінця ХІХ ст. місто перетворилося на багатогалузевий
промисловий центр (у 1898 р. тут діяло 58 підприємств). Згідно
з даними перепису 1897 р., у місті мешкало 34,2 тис. осіб, а
напередодні Першої світової війни – вже 68,5 тис. жителів.
Як робітничий центр Луганськ у 1917 р. активно
підтримав владу рад. Рада робітничих депутатів тут виникла на
початку березня 1917 р. В серпні 1917 р. головою міської думи
було обрано К. Ворошилова. У 1919 р., та на початку 1920 р.
місто вважалося центром Донецької губернії. Українська
національна влада майже не контролювала його (національний
рух у Луганську та Слов’яносербському повіті виявився у
створенні Української повітової ради, при якій діяв загін
Вільного козацтва), головними опонентами більшовиків тут
були донські козаки. В грудні 1917 р. частини отамана Каледіна
спробували припинити діяльність рад, зайнявши всі промислові
центри Донбасу. Для протидії козакам в Луганську було
створено штаб Червоної гвардії на чолі з К. Ворошиловим і
О. Пархоменко. До кінця грудня калединські війська були
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розбиті. У лютому-березні 1918 р. Луганськ входив до складу
Донецько-Криворізької радянської республіки. З 28 квітня по 14
грудня 1918 р. місто знаходилося під владою Української
Держави гетьмана Скоропадського. 21 січня 1919 р. в Луганську
було
проголошено
владу
більшовицького
військовореволюційного комітету. Однак, з 4 травня по 24 грудня 1919 р.
місто знаходилося під владою Добровольчої армії А. Денікіна.
Після її поразки з січня 1920 р. у Луганську остаточно
утвердилась радянська влада.
Наприкінці 1922 р. почалося економічне пожвавлення на
Луганському паровозобудівному заводі. В 1922–1923 рр. було
побудовано 49 паровозів серії „Э”, а за наступні п’ять років
(1923–1927 рр.) – 447 паровозів різних серій. У 1933 р.
реконструйований завод став найбільшим в Європі
паровозобудівним підприємством. У 1921–1941 рр. збільшили
потужності й луганські заводи імені Артема, Якубовського,
Рудя, Пархоменка та інші підприємства.
У 1940 р. в місті працювали 33 середні і неповні середні
школи. В 1920-х рр. починається історія нинішніх Луганського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка,
Східноукраїнського
національного
університету
імені
Володимира Даля та Луганського національного аграрного
університету. В 1922 р. в Народному будинку Луганська
почалися спектаклі першого в Донбасі професійного
драматичного театру (в 1924–1935 рр. – „Шахтарка Донбасу”), в
1931 р. був відкритий Театр юного глядача, в 1932 – 1941 рр.
працював Театр опери і балету, Російський драматичний театр
(1939 р.), Театр ляльок (1939 р.).
Разом із суттєвими зрушеннями в економічній та
культурній сферах, Луганськ не оминув терор як спосіб
державного управління в 1930-х рр. На Луганщині в зазначений
період було розстріляно, засуджено на тривалі терміни
позбавлення волі, заслано у віддалені місця Півночі СССР,
зокрема Сибір та Середню Азію більше 30 тис. осіб. Пік
репресій припав на 1937–1938 рр., коли було засуджено майже
13 тис. осіб.
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Починаючи
з
1938
р.
Луганськ
–
центр
Ворошиловградської (у 1958–1970 рр. та з 1990 р. – Луганської)
області.
Під час Другої світової війни у ході боїв місто зазнало
значних руйнувань (втрати склали понад 1 млрд карб.). Під час
окупації вермахтом (17 липня 1942 р. – 14 лютого 1943 р.) у
Луганську існували осередки руху Опору; був створений
обласний загін ОУН (б), на околицях діяв радянський
партизанський загін.
Післявоєнний період пов’язаний з відновленням
зруйнованого господарства, швидкими темпами екстенсивного
розвитку та модернізацією промисловості. Однак, через
командно-адміністративний спосіб управління основні фонди
нових та модернізованих підприємств швидко застарівали, а
виробництво ставало малоефективним та збитковим. Не
дивлячись на це у 1970-х – 1980-х рр. місто Луганськ було
одним з провідних індустріальних центрів України, найбільшим
промисловим
об’єктом
якого
був
Луганський
тепловозобудівний завод. Підприємство було стратегічним
об’єктом всесоюзного значення, на якому випускались
локомотиви для всього Радянського Союзу та країн
соціалістичного табору. У 1960-х рр. розпочинається
широкомасштабна розбудова міста. Особливо цей процес
пожвавився наприкінці 1960-х − протягом 1970-х рр., що
пов’язано з наданням підприємствам права вкладати кошти у
будівництво житлових, соціальних та культурних об’єктів,
реформами у цій галузі (1972 р.) та наполегливістю першого
секретаря
Луганського
обласного
комітету
КПУ
В. В. Шевченка. Саме у цей період у Луганську з’явились нові
житлові масиви, об’єкти культури та інфраструктури, що надало
місту сучасних рис.
Після перемоги М. Хрущова над опозиційною
„антипартійною групою”, в яку входив К. Ворошилов, місту
було повернуто назву Луганськ (1958 р.). У 1970 р. після смерті
К. Ворошилова місто було перейменовано у Ворошиловград і
тільки 4 травня 1990 р. повернуто назву Луганськ.
У 1986 – 1987 рр. у Луганську виникли перші незалежні
від владних структур неформальні організації. Однією з форм
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цього руху стало виникнення на кафедрах суспільних наук
вишів області дискусійних клубів та гострі публікації у пресі.
Так, у Луганську в педагогічному інституті виникли Комітет
перебудови і Асоціація молодих істориків, у машинобудівному
інституті функціонував клуб „Діалог”. Проявом політичної
активності населення сталі численні мітинги та інші масові
акції. Так, новим явищем можна вважати літні (1989 р.)
шахтарські страйки. З кожним новим страйком вимоги шахтарів
все
більш
політизувались.
Найбільшою
громадською
організацією на Луганщині стала „Луганська асоціація
виборців”, створена прихильниками демократичних реформ
восени 1989 р. – взимку 1990 р. Спільно з іншими громадськими
організаціями вона наприкінці 1989 р. – на початку 1990 р.
реалізувала в області низку мітингів прихильників
демократичних сил, спрямованих на обмеження всевладдя
КПРС, відміну ст. 6 Конституції СРСР та УРСР, передачу влади
Радам та захист прав і свобод особи.
Увечері 19 серпня 1991 р. в Луганську був створений
обласний штаб з протидії ДКНС (ГКЧП). 23 серпня 1991 р.
багатолюдний мітинг на луганському стадіоні „Авангард”
вимагав від Верховної Ради України включити до порядку
денного позачергової сесії питання „Про проголошення
незалежності України”, „Про заборону діяльності КПРС на
території України”, „Про створення Української національної
армії”. 1 грудня 1991 р. 83,86% населення Луганщини
проголосувало на референдумі за незалежність України.
На початку XXI ст. в місті працювало 87 промислових
підприємств (провідна галузь – машинобудування). У 2009 р.
населення міста становило 474 тис. осіб.
Навесні 2014 р. містом прокотилась хвиля інспірованих
Росією антиурядових акцій протесту, що не мали
широкомасштабної підтримки серед населення. 12 травня 2014
р. на підставі проведеного 11 травня „псевдореферендуму” було
проголошено „незалежність” т. зв. „Луганської Народної
Республіки”. Влітку 2014 р. навколо міста точилися бої, втім на
початку осені українські військові були вимушені відійти за
Сіверський Донець. На початку 2019 р. Луганськ контролюється
т. зв. „ЛНР”.
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Таким чином, історія міста Луганськ фактично спростовує
ідеологему щодо культурної близькості регіону саме до Росії, а
не до України. Міф стосовно приналежності Луганська до т. зв.
„Русского мира” не витримує адекватної наукової критики.
Зокрема, на його розвінчання працюють такі факти як:
запорізькі поселення, що дали початок історії Луганська,
наявність українського підпілля в роки Другої Світової війни,
дисидентський рух, підтримка переважною більшістю населення
міста та області незалежності України на референдумі 1991 р. та
відсутність масової підтримки антиурядових акцій протесту
навесні 2014 р.
Джерела та література
1. Вирський Д. С. Луганськ / Д. С. Вирський // Енциклопедія
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Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2009.
– Т. 6 : Ла–Мі. – С. 283–284. 2. Захарченко Р. С. Кам'яний Брід /
Р. С. Захарченко // Енциклопедія історії України : у 10 т. /
редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України
НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – Т. 4 : Ка–Ком. – С. 65.
3. История Луганского края : Учебное пособие / Ефремов А. С.,
Курило В. С., Бровченко И. Ю., Климов А. А. та ін. – Луганск :
Альма-матер, 2003. – 432 с. 4. Міста і села України. Луганщина:
історико-краєзнавчі нариси / упор. В. В. Болгов. – К : Українська
академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2012. – 472 с.
О. В. Бакшинська
(Луганський обласний краєзнавчий музей),
М. С. Мартиненко
(Луганський обласний краєзнавчий музей)
Меценатство як один із аспектів розвитку
Старобільського повіту
Далеко не кожен край нашої області має таку давню та
славну історію, як Старобільщина.
Місто Старобільськ є одним Із найдавніших міст сходу
країни, внесених до Списку історичних населених місць
України [1]. Історичне населене місце, згідно з українським
законодавством, – це місто, селище чи село, яке зберегло
повністю або частково свій історичний ареал із об’єктами
13

культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та
форму забудови, типові для певних культур або періодів
розвитку.
Офіційною датою заснування міста Старобільськ
вважається 1686 рік. Але перші поселення людей тут з’явилися
ще в епоху кам’яного віку.
На території сучасної Старобільщини в різні часи
проживали кіммерійці, скіфи, сармати, болгари, алани, половці.
Після монголо-татарської навали край у XIII–XVII ст. входив до
складу безлюдного Дикого поля. В трьох кілометрах на захід від
Айдару по нашій землі проходила знаменита Кальміуська сакма.
„…В конце XVI столетия на главных направлениях
набегов татар и ногайцев московское правительство строит
сторожи от Северского Донца по Айдару аж до Белгородской
засечной линии. На горе у современного Старобельска стояла
седьмая казацкая сторожа. В 1599–1600 годах возле этой
сторожи на берегу Айдара двумя верстами ниже впадения в
него реки Белой московский воевода Богдан Бельский, который
прибыл строить крепость Цареборисов при слиянии Оскола и
Северского Донца, строит сторожевое местечко Бельск. Он
считал, что Кальмиусскую сакму необходимо перекрыть, как и
Изюмскую. Цареборисов и Бельск строились одновременно. В
этом же году были основаны поселения Алексеевка и
Чернухино…” [3, c. 8].
Місту вдалося зберегти своє історичне обличчя. Містком
між минулим і майбутнім є історичний архітектурний ансамбль
з численних старовинних будівель в центральній частині міста.
Деякі з них нітрохи не зблідли в порівнянні з новими будівлями,
а їх біографія заслуговує особливої уваги.
Родючі чорноземи, велика кількість малих річок і лісів, що
створюють сприятливий клімат, дармова робоча сила сприяли
швидкому розвитку землеробства.
У Старо-білій поселяється багато дворян-землевласників і
купців. Так Суханов мав на кінець ХІХ ст. 48 тис. десятин,
Муханов – 20 тис. десятин, Дяков – 12 тис. десятин, Тевяшов,
Кармазін, Шебельський, Харченко, Марченко, Кожухов, Бутков,
Струков, Трофименко та ряд інших – від 5 до 10 тис. десятин.
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З 1798 р. місто забудовується згідно чіткого плану. У
центрі будуються особняки дворянства, купецтва і духовенства.
І вулиці тут носили відповідні назви: Дворянська, Комерційна,
Соборна, Торгівельна, Монастирська. На окраїнах в простих
домівках селилися ремісники – портні, шорники, гончарі, ковалі,
плотники, колесники, каретники. Ці вулиці носили назви
Народна, Кузнечна, Розгульна, Лісна та інші.
Яким було місто Старобільськ на рубежі ХІХ і ХХ
століть? Власне, місто було невеликим: 6 вулиць зі сходу на
захід і 8 – з півночі на південь. До речі, цікавий факт: і понині у
містян побутує специфічний вислів “був у місті”, “піти у місто”.
Так може говорити, наприклад, житель вулиці Рубіжної, коли
він прямує в центр, і незрозуміло – хіба він знаходиться не в
місті?
Але на початку століття це було справедливо: останньою
міською вулицею на південній околиці була Велика Садова
(Карла Лібкнехта), а на сході – теперішня вулиця Шевченка.
Тому площа міста становила всього 78 десятин – менше одного
квадратного кілометра. Однак кількість жителів, як зазначено в
енциклопедії Брокгауза і Ефрона за 1909 р., становила 13 тисяч
осіб, всього в два рази менше, чим сьогодні. 13 тисяч жителів
для такої маленької площі – це багато!
Все пояснюється тим, що ще з XVIII ст., до Старобільська,
для додання йому більшої значущості, були приписані
навколишні села – Заерок, Бутово, Піщане, Чмирівка.
Будинки в Старобільську, в основному, були дерев’яні. На
карті міста 1877 р. позначено тільки 40 кам’яних будинків, але
на початку ХХ ст. їх стало в 3 рази більше. Поширеною
практикою було обкласти цеглою старий дерев’яний будинок.
З історією розвитку міста нерозривно пов’язаний процес
зародження інституту меценатства, як складова і невід’ємна
частина розвитку краю. Традиції благодійності в галузі освіти
Харківської губернії, а, відповідно, і Старобільського повіту
займали важливе місце. Губернія, що зосередила на своїй
території значний на ті часи освітній і промисловий потенціал,
об’єктивно опинилася серед лідерів в організації та розвитку
благодійності.
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Для одних благодійна діяльність була модою, даниною
часу, а для інших – нормою життя. Прагнення запобігти
внутрішньому душевному розладу, жити й померти у згоді зі
своєю совістю, посилене релігійним вихованням, було головним
внутрішнім стимулом благодійництва. Без сумніву, були й інші
причини: честолюбство, бажання виділитися, заслужити почесті,
нагороди та привілеї, отримати пільги при стягненні податків.
Однак головним мотивом благодійності залишалося внутрішнє
переосмислення людського буття, що поступово приводило до
відчуття особистої відповідальності перед суспільством. Часто
надання доброчинної допомоги залежало від віросповідання,
національності або станової належності її одержувача й
зумовлювалося волею благодійника [4].
У Старобільську сформувалася група великого купецтва –
меценатів міста, в яку входили Кожухов, Руднєв, Ковтунов,
Скляров та інші.
Саме купець Руднєв побудував найбільшу в місті будівлю
на розі Малої Дворянської та Комерційної вулиць у 1908–1914
рр. На першому поверсі розташовувалася мережа крамниць на
різних господарів – булочна, ковбасна, канцелярія. На другому
поверсі розміщувався красивий та багатий ресторан, вар’єте. У
1908 р. у південному крилі торгівельного дому Руднєва
відкривається кінотеатр – кінематограф “Фурор”, який мав
небувалий успіх. На той період, в Харківському уїзді
кінематограф був тільки у Старобільську та в Чугуєві.
На рубежі століть в місті вже працювали чоловіча та
жіноча гімназії, вчительська семінарія, Кожухівська школапансіонат для дівчаток із бідних сімей, декілька приходських
трикласних шкіл, ремісниче училище.
Один із яскравих прикладів меценатської діяльності –
будівництво ремісничого училища міста. Училище не випадково
носило ім’я Домни Андріївни Демінкової, так як своїм
народженням воно зобов’язане саме їй. За її духовним
заповітом, складеним 31 січня 1879 р., а затвердженим 18
вересня 1886 р. Ізюмським окружним судом, вона пожертвувала
у розпорядження Старобільського земства 60 тисяч рублів на
влаштування в місті ремісничого училища. Кошти Домні
Демінковій залишилися у спадок від чоловіка, офіцера
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Петропавлівського полку, дійсного статського радника
Російської імперської армії. По смерті чоловіка, а ще раніше
єдиної доньки, Домна Андріївна продала родинне майно – село
Деменкове, що в Новоайдарському районі, – та переїхала до
Старобільська. Величезною по тим часам сумою вона
розпорядилася розумно: 50 тисяч рублів склав недоторканний
капітал, на відсотки з якого повинно було утримуватися
училище, а решта 10 тисяч рублів призначалися для будівництва
навчального корпусу [2, с. 5]. Так у місті і з’явилося
Старобільське ремісниче училище вдови дійсного статського
радника Д. А. Демінкової, будівля якого функціонує і понині.
Таким чином, діяльність та благодійність була важливим
джерелом розвитку й підтримки освіти, а також сприяла
перетворенню регіону на провідний освітній центр країни. Часто
меценати краю ставали прикладом для інших небайдужих до
проблеми поширення освіти серед простого населення [5 c. 23].
Джерела та література
1. Про затвердження Списку історичних населених місць
України: постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня
2001 р. № 878. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/8782001-п). 2. Милованова Т. В. Ремесленному училищу – 110 лет
// Телегазета. – 2003. – № 40 (02 октября). – С. 5.
3. Мирошниченко
И.
Старобельщина
–
жемчужина
Приайдарья. – Луганск : ООО „Виртуальная реальность”, 2011.
– 252 с. 4. Нарадько А. В. Благодійність у сфері освіти в
Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). – Полтава :
ПолтНТУ, 2016. – 180 с. 5. Панченко А. Діяльність благодійних
організацій в освітянській галузі в Харківській губернії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Суспільно-політичні
процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи :
матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції: у
2 ч., м. Суми, 19 травня 2017 р. Ч. 2 / ред. кол. : В. М. Власенко,
С. І. Дегтярьов та ін. – Суми : СумДУ, 2017. – 191 с.

17

О. І. Бублик
(Луганський національний університ
імені Тараса Шевченка)
До питання діяльності Старобільського державного
учительського інституту (1940–1954 рр.)
Розвиток освіти, формування педагогічних традицій, а
згодом і педагогічних династій було закладено у далекі 20-ті
роки ХХ ст. Так, у 1921 р. у Луганську було відкрито і плідно
діяв ДІНО (Донецький інститут народної освіти), у
Старобільську в 1920-і рр. діяла педагогічна школа, у 1930 р.
було відкрито педагогічний технікум, а у 1940 р. –
Старобільський державний вчительський інститут, який діяв з
1940 по 1954 рр. Ці навчальні заклади забезпечували вчителями
північні регіони Луганщини. Тут вирувало студентське життя,
створювалися студентські родини, згодом педагогічні династії,
зокрема, династія Щепетільнікових-Підгайко, Чуб-Рєзнік,
Савич-Лук'яненко, династія Полонських (діти і онуки яких
мають педагогічну освіту) та багато ін. Випускники
учительського інституту стали відмінниками Народної освіти
(К. І. Димовіс), відомими і знаними вчителями.
Нами опрацьовано архів інституту за 1949 р., який
зберігається в архіві ЛНУ імені Тараса Шевченка. Це особові
справи студентів, книги наказів по інституту, вхідна та вихідна
документація у вигляді листування директорату інституту з
Міністерством освіти та іншими державними установами.
Збереглися довідки, які видавалися студентам за місцем вимоги,
заяви абітурієнтів, матрикули (залікові книжки), рішення
наукової Ради інституту та ін. Документація інституту велась на
українській і російській мовах. Викладання ж в інституті велося
(мовою оригіналу): „українська мова на українській мові,
російська – на російській, фізика і математика на українській
мові” [1, арк. 129].
В інституті діяло два факультети: філологічний
(українська та російська філологія) та фізико-математичний. У
1949 р. Старобільський державний вчительський інститут
знаходився ще в досить складному матеріальному становищі,
країна відбудовувалась після тяжкої війни. Керівництво
інституту у післявоєнний період вирішувало найскладніші
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питання тогочасного забезпечення науково-педагогічними
кадрами, розширення матеріально-технічної бази, поселення
студентства в гуртожитку, надання стипендій та забезпечення
керосином, папером викладачів і студентів.
І вже 07.03.1949 р. у листі заступнику Міністра просвіти
УРСР тов. Русько відзначалась можливість розширення
Старобільського учительського інституту у педагогічний
інститут. Приводом слугує збільшення контингенту студентів
не тільки з Ворошиловградської області, а й суміжних районів
Харківської, Сталінської, Ростовської, Воронезької і Курської
областей, а також покращення матеріально-технічної бази
інституту [1, арк. 13]. І хоча із 20 викладачів тільки один
кандидат наук, але ж 9 викладачів склали кандидатський
мінімум і приступили до написання дисертацій. У 1949 – 50-х
рр. 6 працівників інституту закінчують кандидатські
дисертації [1, арк. 13].
Серед студентства, завдяки наполегливості, були свої
відмінники навчання - сталінські стипендіати, на фізикоматематичному факультеті – Ганзій Володимир Петрович, на
філологічному – Пальчик Антоніна Григорівна (обидва
учасники бойових дій). Згодом з Ганзія В. П. стипендію було
знято, а Рада Старобільського учительського інституту від
05/УІІ – 49 року висуває іншого кандидата на одержання
стипендії
ім.
Й.
В.
Сталіна
студента-відмінника
Мєдвєдєва О. П. (ІІ курс фізико-математичного факультету,
секретар комсомольської організації інституту) [1, арк. 129].
Командно-адміністративна система управління взагалі, а
також у діяльності Міністерства освіти, заставляла директорат
інституту бути залежним у вирішенні найпростіших питань і
вести переписку з контролюючими установами геть по всіх
питаннях (наприклад, відповіді щодо виконання указу про
посадку цитрусових в наших, непридатних для цього районах,
листи – прохання про виділення керосину, паперу і т.д.). У дусі
того часу відповідь директорату інституту на лист Міністерства
освіти по боротьбі з космополітизмом від 04.03.1949 р.
Директорат відзвітував про прочитані лекції ще в грудні 1948
року „Проти космополітизму й школи Веселовського в
літературознавстві”, а також це питання вивчено на
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політзаняттях студентів… Викладача тов. Зайця звільнено, бо
він припустив у своїх лекціях помилки космополітичного
характеру… Зі списків рекомендованої літератури виключено
книжки, лекції, статті, конспекти безрідних космополітів
Юзовського, Борщагівського, Стебуна та ін. Для населення
міста прочитано доповідь „Проти космополітизму в
літературознавстві” [1, арк. 14].
Серед важливих питань перед директоратом і
викладацьким складом ставало питання набору студентів і
профорієнтаційної роботи. Так, Радою інституту було
затверджено „План мероприятий по организации нового набора
в Старобельський учительский институт на 1949–50 гг.”.
Заплановано ряд заходів починаючи з березня місяця
1949 р., у тому числі такі як: проведення Дня відкритих дверей
для учнів 10-го класу міста – на фізико-математичному
факультеті – у березні, для сільських шкіл – у квітні, а також
ознайомлення випускників шкіл з матеріальною базою
інституту, демонстрування дослідів, проведення зустрічей з
десятикласниками
і
студентами,
вечори
художньої
самодіяльності і т.д. [1, арк. 24]. Заплановано запросити
випускників школи на наукові конференції, на засідання наукових
гуртків (відповідальні – декан факультету Смиченко, заступник
директора Шарпило Б. А. та завідувачі кафедр). Серед форм і
методів профорієнтації: проведення не менше 4-х консультацій
по фізиці, робота з приладами і наочним приладдям, особливо
якого немає в школах. Заплановано також проведення лекцій
для випускників шкіл району – „по вопросам философии и
истории – 2 лекции, по физике и математике – 2 лк., по
украинской и русской литературе – 2 лк.” [1, арк. 24].
Серед пропозицій по профорієнтаційній роботі
рекомендувалося взяти на облік всіх випускників, надрукувати
звернення до випускників 25 районів Ворошиловградської
області, розмістити об’яви про прийом до інституту в обласну
і республіканську пресу. Заплановано було також задіяти
комітети
ЛКСМУ
Ворошиловградської,
Сталінської,
Воронезької, Курської областей з проханням надати допомогу
інституту у проведенні набору [1, арк. 24–25].
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А вже у Акті про готовність інституту до нового 1949/50
навчального року відзначено, що у зв’язку із збільшенням
контингенту студентів додатково знайдено ще 2 аудиторії ( а
всього їх було 10, актова зала, спортзал, читальня), відмічено
про закінчення підготовки до зими – завезено паливо для
навчальних корпусів (вугілля і дрова) [1, арк. 142–143].
Щодо
забезпечення
інституту
професорськовикладацьким складом, то загалом кафедри забезпечені
викладачами, але відзначено, що є дві вільні вакансії зав.
кафедрою літератури і асистента кафедри педагогіки.
Водночас відмічена складна ситуація із житлом для викладачів:
„…городские организации не помогают в обеспечении
преподавателй квартирами. Институт не имеет своего
жилого фонда, а горсовет в течении 5 месяцев еще не подобрал
квартиру для зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма тов.
Пенькова (он вынужден проживать в комитете комсомола) [1,
арк. 144].
Щодо виконання плану прийому абітурієнтів: на 200 місць
було подано 230 заяв, в результаті проведених екзаменів
відібрано найкращих. Так, на фізико-математичний факультет
– 75 студентів, на українську філологію – 50, на російську – 75
студентів. Відносно якості знань, то відмічається підвищення
якості порівняно з попередніми роками. Із 230 абітурієнтів, на
оцінки добре і відмінно склали 90 абітурієнтів. Найкращі знання
показали
випускники
Старобільської
СШ
№
3,
Рубіжанської СШ, Сватівської, Ново-псковської СШ, НижньоДуванської СШ, Біловодської СШ [1, арк. 145].
Відмічені недоліки в знаннях випускників Містківської
СШ, Курячівської СШ Марківського району, НовоАстраханської, Лозно-Олександрівської та деяких ін., а саме:
„не всі абітурієнти читали новинки радянської літератури, або
ж, не читали твори письменників-лауреатів Сталінської
премії…”. З історії СССР „ слаба підготовка у подіях сучасного
моменту. Випускники Курячівської і Марківської шкіл не читали
газет, і не змогли дати відповідь на питання про події у Китаї,
Греції, Індонезії…”. Відмічено слабе знання хронології та
недостатні знання з Конституції СССР [1, арк. 145].
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Таким чином, ознайомившись з деякими документами
архіву інституту за 1949 р., загалом можна прийти до висновку,
що діяльність інституту відповідала вимогам того часу, але ряд
питань залишаються актуальними і в наш час, зокрема щодо
профорієнтаційної роботи, забезпечення гуртожитком студентів
і житлом викладачів, а також відносно підтримки і допомоги з
боку місцевих органів влади.
У 1998 р. за тією ж поштовою адресою, яка значиться в
архівних записах вчительського інституту „г. Старобельск,
площадь Гоголя, 1” було відкрито Старобільський факультет
ЛДПІ імені Тараса Шевченка. Педагогічну освіту на
Старобільщині було успішно відновлено.
Джерела та література
1. Архів Старобільського державного вчительського інституту.
Дело №4. Переписка с Министерством высшего образования
СССР, УВШ при Совете Министров УССР и Министерством
просвещения УССР по Старобельскому учительському
інституту. – 01.01. 1949 г. – 31.ХІІ.1949. – 202 арк.
С. Г. Закірова
(Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського)
Перші проекти міських комунікацій повітового
Луганська на рубежі ХІХ – ХХ століть
Останнім часом в українській науці суттєво активізувався
інтерес до тематики повсякденної історії. За словами
С. Кульчицького, у вітчизняній історіографії у переважній
більшості історичних періодів проблематика повсякденності на
сьогодні залишилася „білою плямою” [1, c. 10]. Тож
актуальність теми пов’язана з потребою подальшого вивчення
повсякденної історії як великих міст, так і повітових містечок, а
також різнобічного і цілісного осмислення цього феномену.
Місто
Луганськ
–
адміністративний
центр
Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії, в якому
напередодні Першої світової війни мешкала 61 тисяча осіб.
Місто уявляло собою традиційне поселення, де виділялися нові
та старі райони заселення. Луганськ мав 7993 домоволодіння,
більшість з яких були будівлями з мергелю та дерева, а більше
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тисячі будинків були вкриті землею та соломою. З 198 вулиць
міста лише 17 вулиць центру мали тверде покриття [2, с. 610,
652]. Тож питання благоустрою та організації міської
транспортної комунікації наприкінці ХІХ століття виходили на
перший план.
Суттєве значення для розвитку та благоустрою міських
поселень на рубежі ХІХ–ХХ століть мали електричні станції, що
почали виникати на приватних підприємствах, а пізніше й у
державних та громадських установах. Електричне освітлення на
той час не було широко розповсюдженим явищем, утім
перспективність такої ідеї та її комерційна вигода не викликали
сумнівів.
У 1899 р. з дозволу Луганської міської управи у Луганську
підприємцем С. Уманським було розпочато будівництво та
експлуатацію електростанції, яка дозволила б замінити
освітлення приватних, а згодом і суспільних будівель [3, арк.17].
Пізніше у місті було влаштовано приватні електростанції
Я. Остроухова та В. Сухомлінова, однак із запуском більш
потужної міської електростанції, приватні були закриті. І хоча
загальні потужності генераторів приватних власників
поступалися
нововлаштованому
підприємству,
важливо
відмітити, що міська станція була відкрита лише у 1912 р., і
після ліквідації концесій мала змогу користуватися лініями
електропостачання,
що
були
збудовані
приватними
підприємцями міста.
Важливою складовою розвитку регіону стала активізація
транспортного сполучення у містах та на міжміських
маршрутах. Якщо до середини ХІХ століття панівною послугою
у цій сфері були послуги візника, то наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття до них додалися залізничні перевезення,
морські перевезення, автомобільний рух та початок експлуатації
такого засобу міського транспорту як електричний трамвай.
Поява нового зручного автомобільного транспорту
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття поступово почала
витісняти послуг візників. Спочатку власниками автомобілів
були лише заможні громадяни, оскільки новий вид транспорту
коштував дуже недешево. Проте згодом переваги більш
швидкого та комфортного перевезення відчули усі користувачі.
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Піонерами автомобільного руху у Луганську стали підприємці
Я. Макаров та Х. Фрейман, які у 1910 р. запропонували послуги
вантажного та пасажирського транспорту.
Завдяки діяльності підприємців наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття у містах регіону з’явився й електричний
трамвай. Ініціаторами новації ще у 1895 р. стали представники
Франко-Бельгійського акціонерного товариства, які за рішенням
міської Думи почали будівництво трамвайного сполучення у
Катеринославі. Через рік бельгійські підприємці викупили акції
французької частини та утворили підприємство „Бельгійський
трамвай” [4, с. 73].
Три роки потому ініціативу губернського міста продовжив
повітовий Луганськ. У липні 1899 р. міська Дума розглядала
клопотання інженера Г. Кульжинського про надання йому права
на влаштування та експлуатацію електричного трамвая у місті.
Вже у грудні того ж року Луганська міська управа заключила з
підприємцем договір про концесію на влаштування трамвайного
руху. Усі витрати було віднесено на рахунок концесіонера [3,
арк.15, 19].
Угода з підприємцем включала чіткі вимоги щодо
організації руху, часів роботи, плати за проїзд, кількість та
якість влаштованих зупинок, навіть пільг для окремих категорій
пасажирів. За умовами концесії будівництво трамвайної мережі
повинно було закінчитися за два роки. Однак у зв’язку з тим, що
підприємець ніс значно більші витрати, ніж передбачав
попередньо, по закінченню терміну концесії у 1902 р. він двічі
марно звертався до міської думи з проханням подовжити
підписаний у 1900 р. контракт. Важливо зазначити, що
наслідком розірваного договору став перехід задатку
підприємця розміром у 5 000 руб. до міської казни [5, арк. 40 зв.,
45 зв.].
Суттєве значення для формування мережі комунікації між
окремими частинами як регіону, так і загалом держави, стала
поява телефону. Оскільки плата за зв’язок була недешевою,
спочатку ним користувалися здебільшого власники рудників,
заводів, торговці та заможні громадяни, які й були зацікавлені у
поширенні спектру послуг.
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У 1902 р. Луганська міська дума розглядала два
клопотання про влаштування у місті телефонної мережі
загального користування від купців А. Вендеровича та
П. Авцина [5, арк. 12]. У наступному році договір на
організацію в місті мережі телефонного зв’язку був підписаний
із касимівським купцем П. І. Авциним. Показовими є умови
контракту, що як і в інших випадках нововведень з боку
підприємців, витрати повністю перекладали на підрядчика, але
при цьому встановлювали суттєві вимоги до нього: 1) у місті
повинні були бути влаштовані центральна та додаткові
телефонні станції; 2) зв’язок мав бути цілодобовим і якісним;
3) під час проведення підземних комунікацій концесіонер
повинен був привести територію у попередній належний вигляд;
4) підприємець мав постійно слідкувати за технічним станом
обладнання та покращувати його за новими технологіями;
5) концесію було надано на 18 років з відрахуванням на користь
міста 5% від абонплати, але не менш як 165 руб. на рік [6,
арк. 6–9]. При цьому плата за окремий апарат становила –
72 руб. на рік, зв’язок через телефоністку коштував 48 руб.,
встановлення додаткового телефону до вже існуючого номеру
обходилося споживачу у 10 руб. Проте існували і такі послуги,
що могли собі дозволити не тільки заможні, але й пересічні
мешканці міста.
Наступний
кроком
телефонізації
регіону
було
влаштування
міжміського
зв’язку.
З
1912
р.
у
Слов’яносербському повіті діяла повітова мережа, що
поєднувала
Луганськ
із
губернськими
містами
–
Катеринославом, Харковом, іншими значними населеними
пунктами регіону.
Отже, на рубежі ХІХ – ХХ століть у повітовому Луганську
почалося активне створення комплексу служб, здатних
забезпечити населення новими послугами комунікації. Дозвіл на
організацію комерційної справи видавали представницькі
органи, які встановлювали і певний розмір акцизного збору, що
повинні були сплачувати власники-підприємці, та мали
можливості тиску на власників бізнесу з метою збільшення
переваг для місцевих мешканців. Перші масштабні комунальні
проекти того часу – електричне освітлення, автомобільне
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сполучення, трамвай, телефонний зв’язок – загалом сприяли
активізації економічного життя регіону. І хоча не всі плани
підприємців були реалізовані, вони постійно створювали
атмосферу ділової конкуренції у регіоні і спонукали владу
робити власні кроки задля зростання мережі комунікацій.
Джерела та література
1. Кульчицький С. Чому треба вивчати повсякденне життя //
Історія повсякденності: теорія та практика”: матер. Всеукр.
наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р. /
[Упоряд.: Лукашевич О. М., Нагайко Т. Ю.]. – ПереяславХмельницький, 2010. – С. 10–11. 2. История городов и сел
Украинской ССР. Ворошиловградская область. В 26 т. Зав. ред.
В. М. Кулаковский. – К.: Институт истории АН УССР, 1976. –
727 с. 3. Перелік постанов Луганської міської Управи. –
Державний архів Луганської області. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 2.
4. Науменко І. М. З вершини століття: Короткий нарис історії
будівництва і розвитку електричного транспорту міста. –
Дніпропетровськ, 1997. – 118 с. 5. Постанови Луганської
міської управи за 1902–1903 рр. – Державний архів Луганської
області. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 40 зв., 45 зв. 6. Перелік
постанов Луганської міської Думи, журнали міської управи. –
Державний архів Луганської області. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 1.–
Арк. 6–9.
С. П. Каленюк
(краєзнавець, м. Радомишль)
Соцмісто Сєверодонецьк – нереалізований проект
На будівництві Лисичанського хімічного комбінату з 10
жовтня 1936 р. почала виходити газета “За стахановскую
стройку”. В газеті подано замітку “Новый солнечный город” про
місто, яке мають побудувати при Лисичанському хімкомбінаті.
Подаю фрагмент з описом міста мовою оригіналу.
„Основные жилые дома запроектированы 4-х этажные.
Внутри квартала расположены ясли, детские очаги, школы,
столовые. Ясли, детские очаги находятся в каждом квартале
города. Школы по одной на каждые два квартала. В каждом
квартале, в первых этажах жилых домов, будут магазины.
Внутри каждого квартала предусмотрены скверы, спортивные
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площадки для взрослых, площадки для детей. В состав города
входят сооружения для городского Совета, гостиница,
центральный
универмаг,
банк, сберегательная
касса,
центральный дом культуры, детский дом культуры, кино,
поликлиника, больница, техникум, профшкола, т.д.
Социалистический город Лисичанского Химического
комбината будет ярчайшее подтверждение безграничной
заботы нашей партии и ея вождя – любимого Сталина о
людях” [1].
Але реальний Сєверодонецьк, який виріс із селища
Лисичанського хімкомбінату, не дуже відповідає цьому опису.
Пошук причини такої різниці привів мене до організації, яка
розробляла проект генерального плану Лисичанська. Це
Державний інститут проектування міст УСРР “Діпромісто”,
утворений у вересні 1930 р. у Харкові. РНК УСРР зобов’язала
Діпромісто до 1 червня 1931 р. “закінчити складання ескізного
проекту планіровки” міста Лисичанська. Але “було відкладено
проектування нового міста Лисичанського тому, що до цього
часу не пощастило остаточно відібрати придатну дільницю
для будівництва нового міста” [2, арк. 9]. Місце не могли тоді
ще обрати, бо не визначилися з точним місцем розташування
хімкомбінату.
У вересні 1933 р. в управління будівництвом, яке
знаходилося в Лисичанську, прибув його керівник Забєльський
Олександр Дмитрович, а наказом по Наркомважкопрому від 29
грудня 1933 р. нарешті було затверджено майданчик для
хімічного підприємства на лівому березі Сіверського Дінця.
Перезимувавши, і відчувши силу весняної повені, яка вмить
знесла міст через Донець, Забєльський зрозумів, що селище
потрібно будувати не в Лисичанську, а на лівому березі, біля
комбінату. Кінними фаетонами і “лінійками” долати крутизну
правого берега у сніг і дощ було майже неможливо. І часу на
поїздки витрачалася багато. Тільки-но відшуміла повінь, як
головні сили будівельників було кинуто на спорудження
шосейної дороги з Лисичанська і залізничної гілки від станції
Рубіжна. Одночасно на піщаній рівнині почалося спорудження
бараків. Перші три каркасні бараки із очерету, обмазаного
глиною, і побілених, були побудовані по вулиці Б. Ліщини
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сучасного Сєверодонецька, де сьогодні стоять будинки 9 і 11. Це
квартал № 2. У цих будинках барачного типу до 1 травня
заселилися перші будівельники. Перший капітальний
двоповерховий будинок у кварталі № 1 (Ліщини, 7) почали
будувати в серпні, а заселили вже 6 листопада того ж 1934 р.
Генеральний
план,
розроблений
Діпромістом
(А. Станіславський, Л. Дмитрієвська) передбачав соцмістечко
хіміків у Лисичанську, на правому березі Дінця. А тут, на лівому
березі, неподалік від будівництва хімкомбінату, без проекту, вже
почало рости містечко хіміків. Як так могло статися?
Розробники проекту пізніше у своїй книзі дали відповідь
на це питання.
“Принципово неправильним з містобудівної точки зору
було створення нового міста Сєвєродонецька. Загалом місто
забудовано непогано, але вкладені кошти дали б значно більший
ефект, якби при розміщенні Лисичанського хімкомбінату в 1934
році було прийнято рішення, запропоноване Комісією по вибору
території, на підставі проробок Діпроміста про розселення
трудящих в м. Лисичанську, в здоровій, прекрасній місцевості.
Причиною будівництва нового міста, була відсутність коштів
на спорудження моста через р. С. Донець. Міст цей також
давно, як і комбінат, побудований, він потрібен був при будьяких умовах, однак РНК УРСР в той час погодилася з позицією
союзного відомства” [3, с. 59].
Архітектори, влада Лисичанська, керівництво області
наполягали на тому, що хіміки житимуть на правому березі, а на
роботу їздитимуть на лівий, де буде хімкомбінат. Раднарком
України підтримав їх і прийняв рішення про будівництво житла
хіміків на правому березі, в межах Лисичанська. От тільки
потрібно побудувати капітальний, бетонний міст, фінансування
якого не передбачалося. Начальник “Лисхімбуду” О.
Забєльський, який вже встиг переконатися у силі весняного
Дінця і в незручностях із подоланням високого правого берега,
наполягав на будівництві соцміста на лівому березі, ближче до
підприємства, тим більше, що на міст гроші не заплановані.
Забєльський розумів, що він будує хімічний комбінат, де
негативні результати аварії можуть проявитися за лічені
хвилини. Персонал має бути близько, а з Лисичанська у
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потрібний момент можна і не добратися. Тому він почав
будувати місто за два кілометри від комбінату, на тому ж березі.
Від перших бараків на розі вулиці Ліщини і бульвару Дружби
народів, які заселили перед 1 травнем 1934 р., почався відлік
Сєверодонецька.
Проект нового міста розробили, про нього й писала газета.
Він пройшов усі узгодження, але не був затверджений урядом.
Голова РНК П. Любченко у заключному слові теж відзначив
позитивні якості проекту. Коли ж підійшов час сказати, що
проект уряд приймає, несподівано Любченко висловлює
побажання ще розробити схему перспективного планування
розвитку фізкультури і спорту. Розробка такої схеми інструкцією
не передбачалася. Ці питання були висвітлені у пояснювальній
записці і графічно – у вигляді показаних на генплані стадіоні,
фізкультурних майданчиків шкільних територій, на майданчиках
парків і жилих кварталів. Однак, причину не затверджувати було
знайдено.
Схожа історія відбулася і з проектом планування
Ворошиловграда. На той час П. Любченко, передчуваючи
репресії, покінчив життя самогубством. Наступник П. Любченка
М. Бондаренко не приймав, півроку входив у курс справи, а тоді
був розстріляний. Того ж року проект мав приймати новий
Голова РНК Д. Коротченко. Автори книги розповідають, що
Коротченко планом був задоволений, але причину відмови не
вказали, написавши лише: “серед подій, які тоді відбувалися,
місця для затвердження проектів не знаходилося” [3, с. 78].
В кінці 1920-х рр. мріяли про перетворення
індустріальних міст на нові форми територіальної організації
населення – соціалістичні міста, міста-комуни. Однак вже
втілення перших проектів показало, що мрії нездійсненні. На все
непромислове будівництво СРСР на першу п’ятирічку
планувалося до 20 млрд руб. [4, с. 8]. А за підрахунками, тільки
для спорудження одного міста-комуни потрібно було витратити
5 млрд. крб. [5, с. 193]. Не вистачало коштів не лише на утопічні
плани соцміст, але на необхідний мінімальний благоустрій. Уряд
офіційно на словах підтримував казкові проекти реконструкції
старих і будівництво нових “соцміст”, але проекти не
узгоджував. А сталінські репресії, які почали наростати в
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середині 1930-х рр., “допомагали” керівникам нижчого рівня
зрозуміти, “що не слід поспішати приймати на себе
відповідальність за реалізацію проектів”.
Засновника міста Сєверодонецька О. Забєльського
арештували 13 липня 1937 р., завели “справу”, змусили зізнатися
у тому, що він був членом “антирадянської терористичної
організації правих на Україні”, 16 вересня винесли вирок, а 17
розстріляли. І досі сєверодончани не знають прізвища
засновника міста.
Сучасний Сєверодонецьк побудований вже за проектами,
розробленими після Другої світової війни.
Джерела та література
1. Эвальд. Новый солнечный город // За стахановскую стройку.
1936. 10 жовтня. 2. ЦДАВО. Фонд 1, опис 8, справа 52. Доповідь
РНК УСРР про будівництво нових міст Донбасу – Горлівки,
Краматорського, Кадіївки та Ворошиловського та про
реконструкцію існуючих міст. 3. Израилевич А. С.,
Новиков В. Н., Станиславский А. И. Планировка и застройка
населенных мест (опыт работы Гипрограда). У 2-х т. – К., 1990 –
Т.1. Довоенный период. 4. Милютин Н. А. Соцгород. Проблемы
строительства социалистических городов: Основные вопросы
рациональной планировки и строительства населённых пунктов
СССР. М.-Л.: ГИЗ, 1930 5. Гогохія Н. Т. Українське “соцмісто”
30-х рр. ХХ ст.: мрії та реальність // Вісник Луганського
державного педагогічного університету імені Т. Шевченка:
науковий журнал. 2003. № 6. С. 190–200.
А. О. Климов
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Юрій Темнік: краєзнавець за покликанням
(до 90-ліття від дня народження)
Відомий краєзнавець Луганщини Юрій Олександрович
Темнік народився в Луганську 17 жовтня 1929 р. Його мати,
Фаїна, була вихователькою в дитячому садку. Батько, Олександр
Темнік, закінчив Московський інститут харчової промисловості
ім. А. І. Мікояна й опікувався питаннями харової промисловості
Луганської області. З початком німецької навали, у жовтні 1941
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р., родину було евакуйовано спочатку до Удмуртії, у місто
Боткінськ, а потім до Караганди. Після звільнення Луганщини
від нацистських загарбників у березні 1944 р. родина
повернулася до Луганська, де Юрій блискуче, із золотою
медаллю, у 1947 р. закінчив середню школу.
Як і батько, він вирішив здобути вищу освіту у Москві.
Навчальним закладом було обрано чи не найпрестижніший виш
Радянського Союзу – Московське вище технічне училище ім.
М. Е. Баумана. Юнакові дуже хотілося стати розробником
ракетної техніки, але на цю секретну спеціальність зараховувала
не тільки приймальна комісія, а й органи НКВС. Через це Юрій
вступив до факультету „Машини і металургійне виробництво”,
про що потім ніколи не жалкував. Адже тут йому поталанило
навчатися у відомого ученого, лауреата Сталінської премії
Миколи Рубцова, який не тільки викладав технологічні процеси,
а й був фахівцем з історії металургії, автором ґрунтовної
монографії „Історія ливарного виробництва в СРСР”. Він
залучив допитливого юнака до вивчення історії металургійного
виробництва. Саме тоді до Юрія Олександровича потрапили
перші відомості про Луганський ливарний завод і внесок його
фахівців та майстерових у розвиток промисловості Російської
імперії.
За розподілом у 1953 р. Ю. О. Темнік починає працювати
на Алтаї, на Барнаульському верстатобудівному заводі. Вже
через рік перспективного інженера-металурга призначають
заступником, а згодом начальником цеху. Тут він знову
несподівано стикнувся із зацікавившою його темою – до цього
заводу у 1941 р. евакуювали Луганський патронний завод,
побудований у 1892–1895 рр. на місці на той час припинившого
існування ливарного заводу.
Попри швидке просування по службовій скалі Юрій
Олександрович сумував за малою батьківщиною й при нагоді, у
1956 р., стає працівником військово-промислового комплексу –
інженером Луганського заводу № 270, пізніше перетвореного на
Луганський верстатобудівний завод. Водночас його запрошують
до
викладання
за
сумісництвом
в
Луганському
машинобудівному інституті. Це допомогло йому здобути
навички лектора, спілкування зі слухацькою аудиторією, котрі
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знадобилися у майбутній краєзнавчій роботі. Однак
виробництво забирало усі сили, через перевантаження на заводі
викладацьку діяльність було припинено.
На заводі проявилися ґрунтовні знання Юрія
Олександровича, його організаторські здібності. На пенсію у
2004 р. він виходив у ранзі заступника головного металурга,
маючи почесне звання заслуженого машинобудівника України.
Працюючи на заводі він не залишав свого студентського
захоплення, використовуючи невеликий вільний від роботи час
для дослідження історії заводу і міста Луганська. Керівництво
підприємства, обізнане у краєзнавчому хисті Юрія
Олександровича, запропонувало йому створити до двохсотріччя
заводу принципово новий музей, ліквідувавши примітивний
старий. За короткий час разом зі своїм товаришем і однодумцем
конструктором, заслуженим машинобудівником України Юрієм
Яковичем Єгерєвим, також захопленим вивченням історії науки і
техніки, було створено великий музей історії підприємства із,
без перебільшення, унікальними фондами.
Щоб відтворити історію Юрій Олександрович працює в
архівах Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Луганська,
Російській державній бібліотеці. Зокрема, в Російському
державному архіві давніх актів було знайдено справу керівника
розпочатого у 1795 р. будівництва і першого директора
Луганського заводу шотландця Карла Гаскойна – величезний
600-сторінковий фоліант, у якому містилися унікальні документи
про сім’ю Гаскойнів, а також багато маловідомих і невідомих
фактів з історії Луганська. Власним коштом він ксерокопіював
чимало рідкісних книг, включених до фондів музею, серед яких
„Геогностическое обозрение Донецького горного кряжа”
Євграфа Ковалевського (С.-Петербург, 1829), „Спутник
механика-строителя” Іліодора Фелькнера (Харків, 1853),
„Чугунолитейное производство” Аполлона Мевіуса (Харків,
1859), „Сопротивление металлов и дерева резанию” Івана Тіме
(С.-Петербург, 1870), „Теория музыки. Ч. 1–2” Гесса де Кальве
(Харків, 1818).
Пошук і робота з необхідними для створення музею
документами і матеріалами, збір речей для експозицій дали
поштовх літературному хисту Ю. О. Темніка. У 2003 р. виходить
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друком підготована спільно з Ю. Я. Єгерєвим багато
ілюстрована, зі 140 малюнками, 18 портретами, 10 мапами,
книга „Каменный Брод. Очерки истории XVIII–ХІХ веков”, у
якій викладена історія поселення, котре стало найстарішим
районом Луганська й зіграло важливу роль в будівництві
Луганського заводу. Наступного року Юрій Олександрович
видає книгу „Столетнее горное гнездо. Луганский завод (1795–
1887 гг.)” про видатних інженерів та учених, які зробили
неоціненний внесок у створення і розвиток металургії і
машинобудування Донбасу. В цій, великій за обсягом роботі,
насиченій мапами, схемами, кресленнями, малюнками,
архівними матеріалами, портретами, вміщено оповіді про
шотландського інженера і промисловця Карла Гаскойна,
видатного державного діяча й фахівця гірничої справи Михайла
Федоровича Соймонова, видатного геолога, представника школи
гірничих інженерів Луганського заводу Євграфа Петровича
Ковалевського, гірничого начальника Луганського заводу,
доктора філософії Густава Гесс де Кальве, засновника металургії
Донбасу
Аполлона
Федоровича
Мевіуса,
інженера,
письменника, громадського діяча Іліодора Федоровича
Фелькнера, засновника інженерної школи машинобудівників
Росії Івана Августовича Тіме. Матеріали книги переконливо
свідчать про те, що гірничозаводська і металургійна
промисловість України й усього Півдня Росії починалася з
Луганщини.
У 2007 р. побачила світ книга Юрія Темніка „Первые
журналисты Донецкого края”. В ній він вмістив біографічні
нариси про Густава Гесс де Кальве, Ореста Шумана, Євграфа
Ковалевського, Анемподиста Носова, Іліодора Фелькнера та їх
публікації про Донбас у виданнях ХІХ ст. – „Украинском
вестнике”, „Горном журнале”, „Отечественных записках”,
„Новороссийском литературном сборнике”. Ця публікація
виявилася посмертною – 19 березня 2007 р. у 77-річному віці
Юрій Олександрович пішов із життя.
На початку ХХІ ст. музей, створений завдяки зусиллям Ю.
О. Темніка (фактично це був вже політехнічний музей),
опинився у вкрай важкому стані. Відкритий у 1995 р. він
проіснував тільки десять років. Спочатку змінилися власники
33

підприємства й у 2001 р. експозицію вимушено демонтували та
перемістили у інше, значно гірше приміщення. 2005 р. завод
своє існування припинив. Юрій Олександрович врятував
безцінні музейні колекції, всі вони були законсервовані й три
роки зберігалися у контейнерах і валізах. Завдяки цьому вже
після його смерті, у 2008 р., спадкоємцем став музей історії та
культури міста Луганська. Згодом діти Юрія Олександровича,
Михайло і Ганна, заснували благодійний фонд „Джерела”,
діяльність якого була спрямована на створення на основі
колекцій колишнього заводського музею історико-технічного
музею нашого краю. У доброчесній справі взяли участь
небайдужі краєзнавці, не залишилася осторонь й міська влада,
виділивши необхідне приміщення і допомігши у його
оздобленні. Спільними зусиллями такий музей було юридично
оформлено й у 2012 р., як державний, відкрито. Він став гідним
пам’ятником інженеру-металургу і талановитому краєзнавцю
Юрію Темніку.
Краєзнавчі розвідки Ю. О. Темніка
1. Темник Ю. А. Столетнее горное гнездо. Луганский завод
(1795–1887 гг.). – Луганск: „Шико”, 2004. – 530 с. 2. Темник Ю.,
Егерев Ю. Каменный Брод. Очерки истории XVIII–ХІХ веков.
Том 1. – Луганск: Янтарь, 2003. – 168 с. 3. Первые журналисты
Донецкого края / составитель и автор биографических очерков
Ю. А. Темник. – Луганск: „Шико”, 2007. – 288 с.
А. В. Кобзар
(Новопсковський краєзнавчий музей)
Новопсковський вимір
української трагедії 30-х років ХХ ст.
Історія Голодомору в Україні 1932–1933 рр. належить до
найбільш
актуальних
наукових
проблем
вітчизняної
історіографії, а також це найбільш досліджена тема, їй
присвячено десятки, сотні праць. Дослідники вже з’ясували
обставини, висловили обґрунтовані пояснення причин та
проаналізували наслідки цього злочину комуністичного режиму,
але немає одностайної думки про демографічні втрати
населення, кількість прямих й опосередкованих жертв [1–12].

34

У даній роботі піднімається питання демографічних втрат
саме у Новопсковському районі, а також означено проблеми та
перспективи дослідження.
Говорячи про Голодомор, ми починаємо рахувати
скількох українців було вбито голодом, політикою Сталіна, який
знищував противників радянського ладу. З іншого боку мав
місце саботаж селян до запровадження колгоспної системи
господарювання. Так, за архівно–кримінальною справою
№67495 16 жителів с. Макартетине Осинівського (сьогодні
Новопсковського) району Донецької області, 19 листопада 1930
р. було заарештовано, „як учасників „контр-революційного
куркульського угруповання”, яке здійснювало терористичні
акти над сільськими активістами”. 7 травня 1931 р. судовою
трійкою при колегії ДПУ УСРР Я. Ф. Крупа та І. П. Одарченко
на підставі ст. 54-8 КК УСРР були засуджені до розстрілу. Із
16 обвинувачуваних був виправданий Д. Є. Котишевський
[4, с. 130].
Темою підрахунку втрат України у Голодоморі 1932–
1933 рр. із 2007 р. займається Інститут демографії та соціальних
досліджень НАН України імені М. Птухи. За висновками
фахівців Інституту через Голодомор в УСРР загинуло 3 млн 941
тис. осіб. Непрямі втрати (дефіцит народжень) унаслідок
Голодомору в Україні в 1932–1934 рр. дорівнюють 600 тис. осіб
[2, с. 173].
Що стосується кількості втрат Новопсковщини в цій
трагедії точної цифри немає. Слід зазначити, що в цей період
пройшла реорганізація району: у лютому 1931 р. Осинівський
район було приєднано до Білокуракінського, а у квітні 1931 р.
центром району став Новопсков, так і виник Новопсковський
район. Білолуцький район в той час був самостійною
територіально-адміністративною одиницею. 17 листопада
1933 р. було створено Старобільську округу та відновлено
Білокуракінський район, до якого увійшло 19 сільрад зі складу
Новопсковського району. Приблизна кількість голодуючих та
померлих у селах Новопсковського району на кінець 1933 р.
складає 3994 людини, а саме по населеним пунктам:
Новопсков – 195, Шапарське – 190, Лизіне – 53, Целуйкове – 26,
Луб’янка – 12, Булавинівка – 94, Курячівка – 5, Новорозсош –
35

185, Павленкове – 121, Донцівка – 260, Осинове І – 178,
Осинове ІІ – 69, Рогове –178, Новобіла – 240, Литвинове – 104,
Миколаївка – 84, Піски – 210, Закотне – 295, Можняківка – 213,
Білолуцьк – 45, Степне – 104, Тишківка – 181, Трембачеве – 74,
Березівка – 122, Пантюхіне – 11 [1, с. 3].
За списками Національної книги пам’яті жертв
Голодомору в Україні у Новопсковському районі (сучасні межі)
померло 2828 осіб, із них: Білолуцька с/р – 34, Ганусівська с/р –
9, Донцівська с/р – 323, Заайдарівська с/р – 232, Закотнянська
с/р – 323, Кам’янська с/р – 89, Козлівська с/р – 26,
Можняківська с/р – 131, Новобілянська с/р – 236,
Новопсковська с/р – 99, Новорозсошанська с/р – 72, Осинівська
с/р – 362, Павленківська с/р – 185, Пісківська с/р – 214,
Риб’янцівська с/р – 201, Рогівська с/р – 118, Танюшівська с/р –
174 особи [10].
Встановити загальну кількість жертв Голодомору
неможливо, рахуючи по записах у книгах актів смерті.
Спеціальні підрахунки загиблих не велися. По багатьох
населених пунктах книги актів смерті не збереглися, або
збереглися лише частково, було виявлено у них численні
пропуски записів. Скільки не враховано смертей – невідомо.
Невідомо також, хто із занесених до цих книг, помер саме від
голоду. Причини смерті приховувалися. У семи сільських радах
взагалі причина смерті не вказана, в інших вказані: розлад
харчування, внутрішнє захворювання, катар шлунку, запалення
кишок, гостре запалення внутрішніх органів та ін. Не враховано
тих, хто втратив здоров’я у 1932–1933 рр. і помер наступного,
1934 р. Книги не враховують осіб, які, рятуючись від смерті,
покинули рідні домівки і померли дорогою, або в інших місцях і
не були внесені до відповідних документів. Ускладнює процес
підрахунку втрат той факт, що архів 1930-х рр. Новопсковського
району був переданий до Луганського обласного архіву. На
даний момент це унеможливлює нашу роботу.
Типовим прикладом терору було розкуркулювання, тобто
репресії проти певної частки селян, щоб залякуванням змусити
всіх інших подати заяву до колгоспу. Терор (у перекладі з
французької – жах) і тероризм спрямовані на демонстративність,
показовість. Хтось знищує, аби показати іншим, що буде з ними,
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якщо вони не змінять своєї поведінки у певному питанні.
Критерій відбору в “куркулі” був один – рівень заможності.
Заможні селяни більше, ніж інші, бажали зберегти приватну
власність, яка давала їм засоби для прожиття. Однак статус
незаможника не служив охоронною грамотою для тих, хто
пручався.
Таких
незаможників
репресували
як
“підкуркульників”. „Розкуркулені” селяни с. Заайдарівка, які
були розстріляні 27 квітня 1933 року: Шейко Іван Маркович 35
р., Шейко Марія Марківна 35 р., Шейко Марко 70 р., Шейко
Петро Тимофійович 25 р., Шейко Євдокія Марківна 34 р, Шейко
Раїса 5 р., Шейко Іван 3 р., Носова Олеся 69 р., Шестопалова 65
р., Шестопалова Марія 64 р., Могильний Петро Іванович 6 р.,
Могильна Марія Іванівна 10 р., Мордовець Марія Прокопівна 5
р., Образков Георгій Якович 57 р. [1, с. 4].
Тема Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду Українського
народу – ще не закрита, ми працюємо над нею і сьогодні.
Додатком до локальної історії, а саме Новопсковського виміру
української трагедії 30-х рр. ХХ ст., слугують джерела усної
історії, зафіксовані у письмових свідченнях, аудіо записах,
зокрема це спогади, інтерв’ю, щоденники, опитування, пам’ятні
книги. У Новопсковському краєзнавчому музеї діє постійна
експозиція, присвячена Голодомору 1932–1933 рр. на
Новопсковщині, на базі якої проходять тематичні екскурсії та
заходи.
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Я. І. Кукуленко
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Ворошиловградський педінститут у роки перебудови:
формування складу викладачів і студентів, навчальна,
науково-дослідна та громадсько-політична діяльність
Ворошиловградський педінститут у роки перебудови
готував кадри для освітніх закладів республіки, як і інші 28
педінститутів радянської України [10, арк. 79; 14, арк. 74]. 21
травня 1990 р. у зв’язку з перейменуванням м. Ворошиловград
на м. Луганськ відповідно педінститут став йменуватися
Луганським педінститутом імені Т. Г. Шевченка [22, арк. 153].
Керівництву вишу вдалося вирішити питання щодо
забезпечення вишу висококваліфікованими викладацькими
кадрами. На 1 січня 1986 р. тут працювали 418 штатних
викладачів, у т.ч. 9 докторів наук і 174 кандидати наук (якісний
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склад викладачів із науковими ступенями становив 44,3%, що на
0,9% було вище загальнореспубліканського показника) [8, арк.
36], на 1 січня 1987 р. – відповідно 409, 10 і 187 (48,2% і 3,5%),
на 1 жовтня 1989 р. – 476, 12 і 211 (46,8% і 4,7%) [18, арк. 79].
Водночас, негативом було те, що дві третини докторів наук
досягли пенсійного віку [18, арк. 75].
Викладачі періодично підвищували свою кваліфікацію.
Так, у 1988 р. різними формами підвищення кваліфікації були
охоплені 67 із 428 викладачів [19, арк. 67, 69].
У виші дбали про комплектування студентських рядів.
Для поліпшення якісного складу студентів у республіці було
запроваджено практику цільового адресного прийому у
педінститути за направленнями місцевих органів народної і
професійно-технічної освіти. Все ж деякі відділи народної
освіти несерйозно поставилися до адресного набору у
педінститути. Так, у 1986 р. з рекомендованих на навчання зі
шкіл краю на екзамени до місцевого педінституту не з’явилися
93 особи [1, с. 91]. У цьому ж виші мали місце випадки, коли
абітурієнти цікавилися гуманітарними науками, про що
зазначалося у характеристиці, а райвно рекомендувало їх на
природничо-географічний факультет, оскільки на філфак місць
вже не було [29, с. 90].
Зросла кількість спеціальностей, за якими готували кадри.
Так, у 1985 р. у виші впровадили двопрофільні спеціальності
„Історія, іноземна мова” [9, арк. 145], у 1986 р. – „Математика з
основами інформатики та обчислювальної техніки” і „Фізика з
основами інформатики та обчислювальної техніки” [7, арк. 98–
101]. У червні 1990 р. було відкрито спецфакультет з
перепідготовки педкадрів з вищою освітою для одержання
другої спеціальності „Українська мова і література”. Було
розроблено проект підготовки вчителів початкової військової
підготовки. Однак, у липні 1987 р. профільне міністерство,
висловилося про недоцільність відкриття цієї спеціальності
[13, арк. 31].
У зв’язку з розширенням спектру спеціальностей зріс план
прийому і, відповідно, кількість заяв. Якщо у 1986 р. план
прийому визначався у 875 місць, на які надійшло 2173 заяви від
бажаючих навчатися, то вже наступного року – відповідно 960 і
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2486 [27, арк. 114–121]. У 1989 р. педінститут посів друге місце
у республіці за конкурсним показником (3 особи на місце)
[21, арк. 82]. Водночас, у у виші мізерною була частка
студентів-колгоспників. У 1989 р. вона становила лише бл. 6%
[21, арк. 83].
На жаль, обмаль даних щодо контингенту студентів.
Відомо лише, що у 1985 р. тут студіювали 6466 студентів, у т.ч.
на стаціонарі – 3499 [5, с. 136–137].
Власне, це стосується і навчальної та громадськополітичної діяльності вишу. У центральних державних архівах
відклалася не значна кількість документів, які характеризують
життєдіяльність вишу у цих сферах. Навчання у педінституті
проводилося російською мовою, як і в ще 7 вишах [20, арк. 138].
У виші впроваджували нові навчальні дисципліни,
спецкурси, які мали шкільне спрямування. У цьому контексті
особливе місце належить 30-годинному курсу „Основ
педагогічної майстерності” [13, арк. 70]. Модернізувалися
методи навчання, зокрема почали використовувати навчальні
ігри. У Ворошиловграді застосовували систему ділових ігор,
моделюючи різні ситуації, що могли виникнути у роботі
вчителя. Серед них – „Педагогічна ситуація”, „Конструкторське
бюро” [28, с. 66]. Розширювалася комп’ютеризація навчального
процесу. У 1986 р. створили кафедру основ інформатики та
обчислювальної техніки [3, с. 32]. Серед іншого у березні 1990
р. на базі інституту провели республіканську предметну
олімпіади учнів шкіл та СПТУ з програмування [21, арк. 11–12].
Кращим студентам надавали іменні Ленінські стипендії
(загалом 4 стипендії), а також по одній стипендії Т. Г. Шевченка
і Н. К. Крупської [11, арк. 5–17; 14, арк. 164–165].
Частину викладачів вишу вводили до складу Державних
екзаменаційних комісій інших педвишів. Наприклад, у 1988 р.
вони екзаменували випускників 14 педінститутів. Водночас, до
Ворошиловграда для участі у ДЕКах прибули представники 10
педінститутів і наукових інституцій [15, арк. 93–124].
Більшу частину випускників розподіляли. Так, у 1988 р. у
Ворошиловградську область, зокрема, отримали розподіл 629
молодих спеціалістів з вищою освітою [16, арк. 8]. У 1990 р. до
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початку навчального року з різних причин не прибули за
призначенням 40 випускників педінституту [25, арк. 17].
Певну увагу у вишах приділяли науково-дослідній роботі.
Зокрема, у 1985 р. у виші створили галузеву наукову
лабораторію
нових матеріалів
для
акустоелектроніки
Міністерства електронної промисловості СРСР [12, арк. 73;
13, арк. 72]. У тому ж році спільно з НДІ захисту рослин СРСР
розробляли тему „Хімічні засоби захисту рослин”, яка
виконувалася спільно [7, с. 10]. У 1987 р. педінститут залучили
до виконання науково-дослідної програми „Трудова підготовка і
профорієнтація учнів загальноосвітніх шкіл у СПТУ” [6, с. 7].
Ворошиловградський
педінститут
мав
найкращі
показники серед педінститутів республіки щодо захисту
дисертаційних робіт. У 1987–1989 рр. було захищено 4
докторських і 34 кандидатських дисертацій [18, арк. 84]. Цьому
сприяло те, що виш мав аспірантуру, яка у 1991 р. мала 7
спеціальностей, на які виділили 15 місць, у т.ч. – 14 за денною
формою навчання [26, арк. 229–231].
У виші проводили республіканські тури предметних
олімпіад [4, с. 13]. Крім того, 10-11 березня 1989 р. на його базі
відбувся
республіканський
тур
олімпіади
студентівшевченкознавців педінститутів республіки „Т. Г. Шевченко і
сучасність” [17, арк. 51].
Що стосується громадсько-політичного життя, то у
першій половині 1989 р. у педінституті виникла ініціативна
група Спілки сприяння перебудови, а також осередок організації
„Екологічного руху” [2, с. 229–230].
Певних успіхів досягли студенти-спортсмени. Студент В.
Бризгін у 1988 р. став олімпійським чемпіоном [3, с. 48].
Водночас, дані про результати педінститутів УСРР у змаганнях
республіканських Спартакіад свідчать, що у виші не все було
так „райдужно”. Так, у 1985 р. спортсмени ворошиловградські
студенти у І групі посіли 11 місце із наявних 14 команд, у 1989
р. – 7-ме із 14 [24, арк. 39].
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(Лисичанський міський краєзнавчий музей),
М. В. Кулішов
(Національна спілка краєзнавців України)
Лисичанська штейгерська школа
Рапорт керівника Луганського ливарного заводу
Летуновського Миколи Миколайовича,
сина Миколи
Терентійовича, колишнього керівника округу з 1853 по 1861 рік,
повідомляє, що на підставі пункту 6 інструкції Лисичанської
Штейгерської школи, школа відкрита 1 вересня 1873 р. і з того
дня розпочато викладання в класах [1, с. 4]. Указ про відкриття
школи був підписаний 21 травня 1872 р. російським
імператором Олександром II. Наведемо імена всіх начальників
округу Луганського ливарного заводу, складеного нами, вони
допоможуть орієнтуватися майже в столітній історії заводу.
Начальники гірничого округу Луганського ливарного
заводу (1796–1887): Гаскойн Карл (Чарльз) Карлович (1796–
1806 рр.), Нілус Яків Харитонович (1806–1822 рр.), Гесс де
Кальве Густав Густавович (1822–1826 рр.), Ільїн Іван
Васильович (1826–1835 рр.), Мевіус Федір Павлович (1835–1840
рр.), Бекман Валеріян Олександрович (1840–1847 рр.), Фелькнер
Федір Іванович (1847–1853 рр.), Летуновський Микола
Терентійович (1853–1861 рр.), Мевіус Аполлон Федорович
(1861–1865 рр.), Фелькнер Іліодор Федорович (1865–1871 рр.),
Летуновський Микола Миколайович (1871–1875 рр.),
Подимовский Станіслав Леопольдович (1875–1879 рр.),
Зеленцов Іван Ілліч (1879–1880 рр.), Данчич Дмитро Васильович
(1880–1885 рр.), Пушковский Микола Олександрович (1885–
1887 рр.).
З прийняттям рішення про відкриття школи почалися
пошуки приміщень і будівель, зручних для навчального
процесу. І такий будинок було знайдено: під приміщення школи
і під квартиру інспектора були пристосовані велика кам’яна
казенна будівля в центрі села Лисичанська, що раніше до цього
слугувала складом хлібних припасів для робітників казенних
рудників.
Згодом до школи були зараховані всі будівлі, що належали
до казенного заводу (чавуноливарного) і копалень:
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одноповерховий кам’яний будинок, поруч з будинком
померлого священика Павла Фірсова, в якому мав квартиру
управитель заводу; двоповерховий кам’яний будинок, де
квартирував доглядач казенних рудників; одноповерховий
кам’яний будинок, розташований поруч з садибою купця
Миколи Гладкого, власника шахти „Прасковья”, ЛисичанськоДонецького кам’яновугільного рудника в районі балки Дурний
яр.
У 1877 р. інспектором школи був призначений гірський
інженер Дмитро Васильович Данчич – особистість вельми
неординарна. Він запропонував побудувати теслярну майстерню
та кузню для практичних занять, пристосувавши для цієї мети
нижній поверх будинку, де до цього розміщувались контора та
шпиталь. Після роботи на посаді інспектора (керуючого) Данчич
був призначений начальником Луганського округу, але був
пізніше переведений до Катеринослава.
У 1881 р. будинок керуючого заводом був
переобладнаний під інтернат і квартири викладачів. Наступного
року керуючий школою Люціан Якович Зальцгебер (колезький
радник), дещо по-іншому говорить про будівлю, яку зайнято
школою: „будівля, де нині міститься школа, пристосована була
з провіантського магазину”.
У 1903 р. були побудовані 2 кам’яні будівлі майстерень, в
одній розмістилася кузня на 12 горнів і збірно-слюсарне
відділення, в іншій – теслярська майстерня на 20 учнів, з
окремою кімнатою для складу дерев’яних виробів. Старі
майстерні на першому поверсі двоповерхового будинку були
переобладнані під лаборантську і квартири сторожів. Одночасно
з майстернями побудована була лазня для учнів (в радянський
період ХХ століття в цих будівлях розміщувалася швейна
фабрика, пізніше – контора зеленого господарства, після чого в
1988 р. все це було демонтовано за ветхістю).
Вся територія школи була обнесена кам’яною аркадою.
У 1906 р. зі східного боку збудовано будівлю керуючого
школою, поруч з будівлею, де раніше містилися старі майстерні.
Зі східного боку будівлі школи була зроблена прибудова, для
креслярської та фізичного кабінету, уздовж класів зроблений
довгий коридор для прогулянок учнів, влаштований
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мінеральний кабінет і особлива курилка для учнів. Варто
відзначити, що до школи приймалися молоді люди всіх станів,
не молодше 15 і не старше 20 років, курс навчання
чотирирічний.
Куріння – не найстрашніший порок в житті, який могли
собі дозволити „школярі”-штейгери, забавно-страшний випадок,
про який писав журнал „Гірничозаводський листок” за 1904 рік:
„3 червня учень 2-го класу Лисичанської штейгерської школи –
Желткевич стріляв з револьвера в викладача тієї ж школи –
П. Д. Сергєєва, рана дуже серйозна, положення Сергєєва в
небезпеці. Желткевич заарештований” [2]. Що ж сталося?
Управитель школи Л. Я. Зальцгебер, зробив зауваження учневі
2-го класу за носіння оксамитового околиша на кашкеті, що не
відповідало формі. Желткевіч обурився і відповів, що не має
наміру підкорятися вимогам керівника школи. У той же день він
був виключений зі школи. Після цього Желткевич на ринку,
благо ринок був поруч, купив револьвер і прийшов у школу з
вимогою отримання свідоцтва за закінчення першого класу.
Йдучи по коридору запитав, де керуючий, учні підказали, що він
в екзаменаційному залі, зайшовши в зал, Желткевич вистрілив.
Іспит приймав Петро Данилович Сергєєв, викладач математики,
який підміняв хворого керуючого.
Сергєєв вижив, і ще довгих 20 років читав математику. А
після смерті його поховали у будівлі школи, на могилі
встановлено меморіальну плиту, і кожен з нас може покласти
квіти на могилу такого стійкого викладача. А Зальцгебер
незабаром помер, від водянки, в липні того ж 1904 р., і
похований на старому Лисичанському кладовищі з усіма
почестями від його рангу. Ім’я Желткевича більше в історії не
згадувалося.
Водопровід до школи і шкільної лазні був підведений в
1906 р.
У 1910 р. школа набула того вигляду, до якого ми вже
звикли: чотири просторих класу, довгий протягом усіх класів
коридор, дуже місткі фізичний і мінералогічний кабінети,
бібліотека, канцелярія, учительська, приймальня лікаря і
невелике приміщення під аптеку.
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У цьому ж році, за клопотанням начальника гірничого
управління півдня Росії, єпархіальним єпископом затверджений
комітет з будівництва домової пришкільної церкви на зібрані
благодійні кошти. До кінця року школі належало 19 будинків: 2
шкільних приміщення, 2 майстерні, баня, 8 надвірних будівель,
6 житлових будинків. Велика заслуга в цьому в цьому гірського
інженера Миколи Михайловича Добриніна. Що нам відомо про
нього?
Добринін Микола Михайлович, гірничий інженер,
випускник Санкт-Петербурзького гірничого інституту, з 10.01.
1904 по 14.01.1906 рр. асистент Катеринославського вищого
гірничого училища, викладав будівельну механіку 14 січня
1906 р. призначений керуючим Лисичанської штейгерської
школою, титулярний радник, відзнак не мав. Для нашого міста
він запам’ятався як краєзнавець, випустив в 1910 р. книгу
„Исторические и статистические заметки о Лисичанской
штейгерской школе за все время ее существования (1872–
1910)”.
Інспектори-керуючі
школою:
Білоусов
Михайло
Дмитрович з 11 січня 1873 р. по грудень 1874 р., Яковлєв
Володимир Васильович з лютого 1875 р. по 3 вересня 1876 р.,
Муфель М. П. з 25 жовтня по лютий 1877 р., Данчич Дмитро
Васильович з березня 1877 р. по листопад 1880 р., Білоусов
Михайло Дмитрович з 12 січня 1881 р. по 1 липня 1886 р.,
Курбановский Володимир Миколайович з 1 липня 1886 р. по 20
жовтня 1889 р., Сакс Леонтій Олександрович з 22 жовтня по 2
квітня 1895 р., Зальцгебер Люциан Якович з 24 липня 1895 р. по
17 липня 1904 р., Левицький Євген Львович з 23 серпня по 14
січня 1906 р., Добринін Микола Михайлович з 14 січня 1906 по
1917 р.
Керуючий і доглядачі Лисичанського рудника: Томас
Ропер 1795 р., Адам Сміт, Василь Пиленко, Гавриїл Микитович
Козин 1817 р., Олександр Кузьмич Анісімов, Олександр
Борисович Іваницький, Василь Іванович Соколов, А. І. Олів'єрі,
Павло Олександрович Вагнер, Микола Павлович Версилія,
штабс-капітан Кочержинський 1865 р.
Раніше згаданий управитель школи Данчич Дмитро
Васильович, в „Гірничому журналі” за 1882 р. опублікував
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статтю про учнівську штольню [3], єдину, напевно, в історії
розвитку гірничої освіти у вугільній промисловості. Далі
поміщаємо повний текст статті:
„С основания Лисичанской штейгерской школы
(Екатеринославской губернии, Бахмутскаго уезда, село
Лисичанск), практические занятия учеников рудничным
искусством производились в Лисичанском руднике (шахта
"Дагмара"). В виду возможной продажи в частные руки или
отдачи в арендное содержание этого рудника, а также в виду
однообразия занятий в шахте "Дагмара", по ходатайству
моему, в 1879 году отведен для школы особый участок земли,
заключающий в себе несколько пластов каменного угля.
Здесь предполагалось средствами школы и учениками, как
рабочей силой, заложить рудник, в котором ученики могли бы
иметь разнообразную и многостороннюю практику.
Участок земли около 10 десятин, выбранный для рудника
Лисичанской штейгерской школы, находится на правом берегу
реки Северского Донца и граничит с одной стороны наделами
сельских обывателей, с других же стороны примыкает к
казенной земле Лисичанского рудника и завода.
Отвод участка в этом месте сделан потому, что в
площади его заключаются три рабочих пласта каменного угля,
которых можно достигнуть и пересечь, благодаря местным
условиям, штольней, сравнительно незначительной длины;
последнее обстоятельство, при ограниченных средствах
школы, чрезвычайно важно, так как позволяет вести добычу
угля без водоотливных и подъемных машин, устройство
которых потребовало бы значительных единовременных
затрат. В течении нескольких месяцев пройдено было 28
сажень, т. е. до пласта каменного угля № 1; но отсутствие
средств на крепление, прокладка рельсового пути и проч.
заставило приостановить работы, тем более, что по той же
причине штольня закреплена была плохо и продолжать работы
было не безопасно.
Таким образом дело устройства собственного рудника
при штейгерской школе чуть ни погибло в самом зародыше, но,
благодаря счастливому случаю, а именно приезду в Лисичанск
бывшего управляющего Министерством Государственных
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Имуществ князя Ливена, этому делу суждено было
осуществиться. Его Светлость осмотрел штольню и сознавая
важность разумно веденной практической подготовки для
учеников школы—будущих мастеров горного дела, приказал
отпустить немедленно тысячу рублей на устройство рудника,
поручив мне, без предварительного составления сметы, для
сокращения времени, сейчас же, по получении денег,
приступить к осуществлению проектированных мною работ,
которые в настоящее время частью уже приведены в
исполнение. В летнее время ученики обязательно должны
производить на участке школы различные разведочные работы
и проходить разведочные выработки, как-то: шурфы,
небольшие штольни, рвы, зухорты, а также в песчаном грунте
берега реки горизонтальные и вертикальные выработки
забивной крепью.
В летнее же время ученики обязаны проходить на
участке разведочные буровые скважины, так как в
распоряжении администрации школы имеется полный буровой
инструмент, для бурения до 25 сантим. Программа занятий
учеников штейгерской школы рудничным искусством
следующая: каждый ученик II и III классов, под
непосредственным присмотром штейгера, занимается один
раз в неделю, в продолжении 5-ти часов в руднике и на
поверхности изучением собственно приемов работ: лопатной,
кайловой, порохострельной и проч., работая как простой
рабочий известный урок, и один раз в неделю под присмотром и
ответственностью ученика IV класса (по очереди) входит в
состав рабочей артели, состоящей исключительно из учеников,
занимаясь очистной добычей угля, при чем на обязанности
артели лежит добыть известное количество угля, доставить
его на поверхность, закрепить очистные выработки, пройти
штреки, положит рельсы и проч.
Имея свой рудник, устроенный по вышеприведенному
плану (рис. 4), ученики школы, в продолжении курса учения,
будут иметь полную возможность изучить, работая
собственноручно,
все
работы
(лопатную,
кайловую,
порохострельную, клиновую, кирковую и проч.), ознакомиться с
употреблением инструментов и проходкой выработок в
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разнообразных породах. Входя же в состав рабочей артели и
год руководя этой артелью, они основательно изучат несколько
видов столбовой и потолковоуступной выемок, затем
познакомятся на практике с устройством проветривания,
откаткой, освещением, механическим обогащением и
коксованием угля, разведочными работами, бурением и проч.;
далее, приняв во внимание солидный и целесообразно
приноровленный теоретический курс учения, можно думать,
что они приобретут основательное знакомство со съемкой
геодезической и маркшейдерской; наконец не подлежит
сомнению, что благодаря практическим занятиям, в
продолжении 4 лет, плотничным и кузнечным искусством и
летним экскурсиям на соседние рудники, Лисичанская
штейгерская школа, при настоящих её средствах, даст вполне
искусных и практически подготовленных мастеров по
каменноугольному делу в России и явится вместе с тем лучшим
и образцовым ремесленным училищем нашего отечества” [3].
Джерела та література
1. Исторические и статистические заметки о Лисичанской
штейгерской школе за все время ее существования (1872–1910).
– Лисичанск: Типография „Труд” Г.Р. Прилихеса, 1910. – 82 с. 2.
Покушение на П. Сергеева, преподавателя Лисичанской
штейгерской школы // Горнозаводской листок – 1904. – С. 6929.
3. Данчич Д. В. Заметка об устройстве рудника для
практических занятий учеников Лисичанской штейгерской
школы / Горн. Инж. Д. Данчича // Горный журнал. – 1882. –
№ 2. – С. 232–239.
Д. В. Лук’яненко
(Старобільська ЗОШ І–ІІ ст. № 1)
Учень Тараса зі старобільським корінням
Досить парадоксально і пафосно звучить те, що Великий
Кобзар має історичний зв’язок з історією Приайдарщини.
Впливова і заможна сім’я землевласників Старобільського
повіту зіграла значну роль в житті Т. Шевченка, а Кобзар
залишив вагомий слід в історії цих сімей. Йтиметься про зв’язок
сім’ї Суханова-Подколзіна з Т. Шевченком.
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Слід вказати, що першим дослідником у цій темі став наш
земляк, кандидат історичних наук М. Т. Вихватенко. Його нарис
був виданий в журналі „Вісник ЛНУ” [9] і в місцевій пресі, але
завдяки додатковим матеріалам є можливість більш широко
поглянути на вищезазначену сім’ю.
Використовуючи книгу „Економічні примітки на
Старобільський повіт 1804 рік” маємо можливість дізнатися де
були маєтки Подколзіна і Суханова. Катерина Іванівна
Суханова, надвірна радниця, володіла слободою Смолянинове
по обидва боки річки Ерік, в 42 верстах від Старобільська (в бік
Новоайдару). У слободі була кам’яна церква, панський будинок,
млин, гуральня (виробництво спирту), проживало близько 500
осіб. Належало їй і село Піщане в рові Великий Суходіл, в 35
верстах від міста у бік Бахмуту. В селі проживало близько 100
осіб [6, с. 19–22].
Зараз в нашому районі розташовано село Суханівка. В
книзі В. І. Висоцького „Історичні аспекти топонімів
Луганщини” вказується, що село виникло наприкінці XVIII
століття і належало Ю. Г. Суханову, назву отримало завдяки
власнику [2, с. 178]. В матеріалах фольклорних експедицій ЛНУ
вказано, що Суханівка – це іменник-гідронім [3, с. 16]. Маємо
можливість зазирнути крізь час в маєток Суханових середини
ХІХ ст. В селі розташований панський маєток. Біля панського
дому знаходились три кам’яні баби, привезені з Бахмуту. В селі
існував ставок, навколо якого побудовано 50 будинків. Мешкало
в селі біля 300 людей. Сім’я утримувала великі отари овець,
володарем значився надвірний радник Гаврило Гаврилович
Суханов. Всього в руках Суханових, наприкінці ХІХ століття,
було 48 тисяч десятин землі в Старобільському повіті (вони
мали землі і в Воронезькій губернії) [5, с. 20]. Суханови займали
досить активну життєву позицію. З документів відомо, що в
1825 р. Суханов очолює дворянське зібрання Старобільського
повіту. З 16 січня 1875 р. Суханови отримали диплом на
спадкову дворянську гідність. На родовому гербі було зазначено
вислів „Зломлюсь, але не зігнусь” [1, с. 4].
Про Подколзіних в згаданій книзі за 1804 р. зазначається,
що капітану Івану і ротмістру Максиму Подколзіну належить
скотоводська ферма та хутір Анпілов. Село розташоване в 80
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верстах від Старобільська. Тепер це біля с. Новобіла
Новопсковського району [6, с. 19–22]. Максиму належить
с. Казинка Воронезької губернії.
Набагато більше про Подколзіних можна знайти в
„Козацьких списках 60-х рр. ХVІІІ ст. Еліта Слобідської
України”. Серед Подколзіних згадуються Андріан (Андрій),
Максим, Павло, Іван.
Андрій займався військовою справою, він служив
сотником в Ізюмському полку. Згодом його перевели в
Острогозький полк. Вказується, що Андрій зі старшинських
дітей. Чин сотника отримав у жовтні 1747 р., а на службу
прийняли в 1728 р. в чині підпрапорного. Зазначено, що Андрій
може писати, гідний подальших військових звань і нагород.
Записано, що він командує Каменською сотнею за відсутності
сотника Тимошенкова.
В списках 1762 р. значиться Іван Подколзін. Він вступив
до служби в 1761 р. до Острогозького полку. Походить із
старшинських дітей. Грамоті навчений, може писати. Призваний
на службу, де отримав чин під прапорного. Зазначено військове
старання та відсутність військових доган. Про підпрапорного
Івана говориться, що в 1766 р. він залишив гусарську службу,
маючи великий перелік відряджень. В його сім’ї ростуть два
сини – дворічний Максим та трирічний Іван.
Підпрапорний Павло Подколзін, зі старшинських дітей,
вступив на військову службу в 1759 р. до Острогозького полку.
Він знає як писати, доган не мав, рекомендується до наступного
військового звання. В 1760–1764 рр. служить в канцелярії при
кінному кірасирському заводі, виконуючи роботу комісара.
Згадується Яків Подколзін, капітан 1 рангу, та Єфим, в чині
надвірного радника. Саме їм даровано дипломи на спадкову
дворянську гідність. Сім’я Подколзіних в 1810 р. отримала свій
родовий герб, з зображенням корабля, якоря та шпаги [4, с. 68–
74].
Дві, настільки потужні родини, об’єдналися через весілля,
взявши подвійне прізвище Суханов-Подколзін. Вони отримали
герб, поєднавши два свої родові герби.
Завдяки Вікіпедії із сім’ї Суханових-Подколзіних відомо
про Гаврила Гавриловича. Він народився в 1850 р. У чині
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генерал-майора служив камергером при царській сім’ї (1890).
Брав участь у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр. Кавалер
багатьох нагород. Займав місце почесного мирового судді
Старобільського повіту. Саме завдяки йому Подколзіни
отримали подвійне прізвище. Він в 1882 р. одружився з
Подколзіною Євдокією Івановною. Пішов з життя у 1900 р., все
нерухоме майно заповів місту Павловськ Воронезької губернії.
Посмертно присвоєно звання генерал-лейтенант [8].
Нас цікавить постать рідного брата Гаврила, Бориса
Гавриловича Суханова-Подколзіна (1847–1904). Борис та його
брат Гаврило були приписані до Старобільського повіту. В
військовій справі він дослужився до звання полковника. Службу
проходив в лейб-гвардії. Після цього з родиною (сестра,
дружина, дві доньки та син) мешкав в с. Велика Казинка
Воронезької губернії. Панський будинок знаходився серед рощі,
біля знаходився ставок з лебедями, в саду прикрашали статуї.
Борис збирав бібліотеку, мав свій книжковий знак. В бібліотеці
знаходився автопортрет Т. Шевченка з написом „СухановимПодколзіним”.
Вплив Шевченка сказався на ставленні до оточуючих.
Борис надавав посильну допомогу, дарував подарунки на свята,
відправляв безкоштовні продуктові обози та навіть викупав
птиць з кліток. Про нього склали прислів'я: „Ти мистивий
Філарет та збирач жебраків”.
В суспільному житті Борис був відомий як учень Тараса
Шевченка. Хлопчиком він брав уроки малювання у Кобзаря.
Шевченко намалював Бориса на декількох малюнках. Існують
портрети обох братів виконані Кобзарем. З малюнками
трапилась майже детективна історія. Вони зникли з Києва в
1932 р., і з’явились в Росії в 2009 р.
Б. Г. Суханов-Подколзін назвав свої спогади „Що
пригадалось про Тараса Шевченка”. Вперше їх було
опубліковано в журналі „Киевская старина” в 1885 р. під назваю
„Спогади про Шевченка його випадкового учня”. Про свою
працю він написав так: „Мої спогади про Т. Г. наробили мені
свого часу чимало неприємностей. До друку вони потрапили
незалежно від мене ... Буду пригадувати епізод мого дитинства,
не мудруючи лукаво… Буду згадувати добру, чудову людину, від
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якого бачив одну лише любов і привітну ласку”. Це дуже
захопливі спогади, серед яких автор дає можливість дивитися на
Кобзаря очима старобільчан, тому для нас ці спогади мають
величезне значення. Спогади існують в Інтернет-версії, але, на
жаль, спеціально не надруковано жодного примірника.
Сподіваюся зберегти спогади про Т. Г. Шевченка – це посильна
задача для нас та велика пам’ять для наступного покоління.
Джерела та література
1. Афанасьевский С. Г. Рассказы об истории Старобельска. –
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Исторические аспекты топонимов Луганщины. – Луганск :
Шлях, 1999. – 196 с. 3. Старобільщина : Матеріали
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Что вспомнилось о Тарасе Григорьевиче Шевченко [Електроний
ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/shevchenko/
vosp79.htm. 8. Лукьяненко Д. Ученик Тараса // Телегазета. –
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Т. І. Мартинко
(Рубіжанська спеціалізована
школа І–ІІІ ступенів №7),
М. Парамоненко
(Рубіжанська спеціалізована школа
І–ІІІ ступенів №7, слухач ЛОМАНУМ)
Який же дар дістали ті, що так дітей учити вміють
(про педагогів Луганщини та Донеччини)
„Намагатися залишити після себе більше знань і щастя,
ніж їх було раніше, покращувати та примножувати
отриманий нами спадок – ось над чим ми повинні трудитися”,
– ці влучні слова Даніеля Дефо сказані нібито про родину
педагогів, що починали педагогічну діяльність у Донбасі,
одному із найпотужніших регіонів нашої країни. Школу (в
широкому розумінні) розглядали як виконавицю ідеологічновиховних, навчальних та інших завдань.
У другій половині 1930-х рр. відбулись якісні та кількісні
зміни в середовищі педагогів. Перші десятиліття існування
радянської влади мали значний прогрес, що, в свою чергу,
сприяло розв’язанню найважливішого завдання культурного
відродження нації – здійснення загального початкового
навчання на базі українізації освіти.
Понад 90 років минуло з початку народження педагогічної
династії. А сумарно педагогічний стаж ця родина має майже 150
років. Початківцем стала Шабес (Хоменко) Ганна Михайлівна,
що народилась 29 серпня 1919 р. Під впливом вимог суспільства
18-річна Ганна у липні 1937 р. закінчила Орджонікідзевську
(Єнакієво)
педагогічну школу,
шкільний відділ,
за
спеціальністю „Учитель 1–4-х класів”.
Друга світова війна стала перешкодою для подальшої
роботи у школі. Бо на першому місці стали проблема виживання
в умовах німецької окупації. А ставлення фашистів до всього
слов’янського, зокрема українського, було негативним.
Акцентом став геноцид української культури як чинника
знищення української нації. Для окупантів підрив системи
освіти вважався одним із головних завдань. Це було практично
втілено у життя: фактично були ліквідовані вищі школи,
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залишалась чотирикласна початкова, у якій вводились німецька
мова, платна форма навчання.
Після визволення Донбасу, з 1943 по 1944 рр Ганна
навчалась у Артемівському учительському інституті ім.
Н. Крупської за спеціальністю „Природознавство і географія”. З
1960 по 1963 рр. продовжила навчання у Луганському
державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка за
спеціальністю „Географія” і отримала кваліфікацію та звання
учителя географії старших класів.
Тривалий час працювала у Ново-Кіндрашівській школі
№ 31. Тут Шабес Ганна Михайлівна – провідний географ. В
міру вимоглива, чудово викладаючи свій предмет, вона
заохочувала учнів любити географію. Її навчальний кабінет був
найкращим в області. Продовжувала трудову діяльність, до
виходу на заслужений відпочинок, з 1966 по 1975 рр. у
Київській школі № 88. Останні роки життя проживала у
Рубіжному, померла у 2014 р.
Зінова Ірина Данилівна, народилась у 1919 р. Маючи
середню освіту, з березня 1944 р. була прийнята учителем 1–4
класів у Житловську початкову школу і працювала в ній до 5
серпня 1974 р. Не одне покоління учнів, батьків вдячні Ірині
Данилівні за віддану працю в екстремальних умовах повоєнного
лихоліття.
Парамоненко Володимир Михайлович народився у 1939 р.
З 1957 р. навчався в Луцькому педагогічному інституті, а
закінчував освіту в Донецькому педагогічному інституті. У
1962 р. почав працювати на посаді учителя української мови та
літератури у Малоільїнівскій школі (Донецька область). Після
служби в армії (1962–1964 рр.) працював у Рубіжанській
середній школі № 4 учителем української мови, літератури та
історії. З 1967 по 1974 р. Володимир на партійній роботі:
навчався у Вищій партійній школі, працював інструктором у
Рубіжанському міськомі партії, завідувачем партійним
кабінетом на хімзаводі „Зоря”. До педагогічної діяльності
повернувся в якості заступника директора та викладача історії
Рубіжанського хіміко-механічного технікуму ім. Є. ПорайКошиця у 1977 р. Свої професійні обов’язки Володимир
успішно поєднував із краєзнавчою діяльністю. Він є
55

співавтором книги про Рубіжанський хімічний комбінат. Його
краєзнавчі рукописи використані при створенні розділу „Місто
на піску” у комунальному закладі „Міський музей”
Рубіжанської міської ради. На жаль, трагічний випадок обірвав
життя Володимира Михайловича у 1996 р.
Парамоненко Надія Миколаївна народилась у 1943 р. Всі
випробування війни та післявоєнні труднощі разом із близькими
витримала гідно. В дитинстві бачила скільки страждань та
фізичного болю принесла війна, мріяла стати лікарем. Та не
судилось. По закінченню школи у 1960 р. пішла навчатись
школу фабрично-заводського навчання при Луганській
взуттєвій фабриці. Через рік вже працювала на підприємстві
розкрійником взуття. Працювала і навчалась у Луганському
державному педагогічному інституті імені Тараса Шевченка з
1962 по 1968 рр. за спеціальністю „Біологія і хімія”, отримавши
кваліфікацію і звання учителя біології та хімії середньої школи
З 1966 р. починається педагогічна діяльність Надії
Миколаївни у середній школі № 4 м. Рубіжного. А через два
роки відкривається середня школа № 7 і там продовжує
працювати молодий учитель хімії та біології. Колеги добре
пам’ятають Надію Миколаївну. Учитель фізики, заступник
директора школи з навчально-виховної роботи Пономарьова
Алла Гаврилівна розповідає: „Я познайомилась з Надією
Миколаївною у 1975 р. Вона серед колег виділялась особливо:
приємна, промениста посмішка, модна зачіска, стильний одяг,
що було прикладом для всіх, своєрідна ікона стилю. Роботу
вчителя
поєднувала
із
громадською
діяльністю:
комсомольською, профспілковою”.
За результатами атестації у 1981 р. Надія Миколаївна
однією з перших у колективі отримала звання „Старший
учитель”. У 1985 р. її призначено директором школи. На цій
посаді Надя Миколаївна перебувала до 2000 р.
„За цей час, як директор, проявила найкращі ділові якості
у відповідності з вимогами часу. – продовжує спогади Алла
Гаврилівна. – Відкривались перші класи з денним перебуванням,
облаштовані необхідним обладнанням: спальні, майданчики для
прогулянок та ігор. У 80-ті роки відбувалась комп’ютерізація
шкіл. У нас теж було відкрито перший комп’ютерний клас.
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Сьома школа завжди була на висоті, але це скоріш
стимулювало досягати більшого. У 1989 р. школа отримує
новий статус: спеціалізована художньо-музичного профілю. І
знову переобладнання: класи для індивідуальних занять музикою,
ритмікою. Працювали у дві зміни бо не вистачало кабінетів для
занять музикою. Тут працювали кращі викладачі ДШІ. На
високому рівні велась гурткова робота: зразковий оркестр
народних інструментів, хор, ансамблі, танцювальний
колектив”.
Після виходу на пенсію Надія Миколаївна продовжувала
працювати учителем біології до 2008 р., зберігаючи вищевказані
якості. Для вчителів, учнів, батьків завжди була доброзичлива,
врівноважена, делікатна, вимоглива та справедлива. Вона для
всіх була зразком шляхетності, інтелекту, жіночої вишуканості.
За часи керівництва школою, за потребою часу, змінювався ії
профіль. Як адміністратор, мала неперевершені якості:
об’єктивність, справедливість, вимогливість, творчий підхід до
справи. Звичайно, за сумлінну працю у 1990 р. нагороджена
медаллю „Ветеран праці”, має велику кількість подяк із
занесенням у трудову книжку. На жаль, важка хвороба забрала
від нас таку прекрасну людину, чудового педагога.
Парамоненко Олена Вікторівна. Олена – онука
І. Д. Зінової
та
невістка
Н.
М.
Парамоненко
та
В. М. Парамоненка. Така відстань у часі та суспільно-політичні
зміни не розірвали невидимої стрічки, що поєднує маленьку
Житлівську школу, Ново-Кіндрашівську та СШ № 7 в умовах
Нової української школи. Закінчила Олена Слов’янський
педагогічний інститут та прийшла працювати учителем
початкових у СШ № 7 тендітною дівчиною у 1991 р. З перших
днів зарекомендувала себе цілеспрямованою, зацікавленою,
ініціативною, комунікабельною вчителькою. Для Олени школа
як рідний дім. Тут вона зустріла свою долю, стала мамою,
продовжує працювати над удосконаленням педагогічної
майстерності: вивчає психологію, нові тенденції сучасної
педагогіки. Це потрібно для роботи в умовах НУШ у першому
класі, з котрим у цьому році почала працювати Олена.
Вона „палає” на роботі. Ретельно готується до кожного
уроку, цікаво проводить „Ранкові зустрічі”, руханки. Свій
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професійній рівень підвищує на семінарах, тренінгах, вебінарах
„Інтерактивна наука в освіті: граємося чи навчаємося?”,
„Використання ігрових практик під час уроків у початковій
школі” тощо. Олена сучасний учитель. Її інтелект, делікатність,
виваженість, риторика, врешті-решт, краса – справжній бренд
для учнів, батьків та вчителів. Бажаючих вчитися у Олени
Вікторівни завжди більше, ніж вона може собі дозволити у
межах одного класу. А ті, хто є учнями з нетерпінням чекають
улюблену вчительку ще на шкільному подвір’ї. Колектив школи
дуже пишається, що працює разом з таким талановитим
педагогом.
Працю вчителя ні з чим не можна порівняти. Ткач уже
через годину бачить плоди своїх турбот. Орач, сівач, хлібороб
через кілька місяців милується колосками і жменею зерна,
вирощеного в полі. А вчителеві треба працювати роки, щоб
побачити предмет свого творіння. Адже найбільше щастя для
вчителя – бачити у своїх учнях продовження себе.
О. В. Набока
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Краєзнавча робота кафедри історії України ДЗ
„Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”
Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної
української історичної науки є збільшення уваги науковців до
проблем, пов’язаних із регіональною історією, досконале
вивчення якої справедливо визнано одним із провідних
напрямків формування суспільного середовища, якому близькі
цінності національного державотворення. У цьому контексті
вельми актуальними стають різноманітні дослідження історії
Луганського краю у контексті загальноукраїнської історії та
широке впровадження їх результатів у освітню сферу та галузь
популяризації краю.
Виходячи з вищеозначеного, викладачі та співробітники
кафедра історії України ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка” вважають виконання
завдання з розвитку луганського краєзнавства та регіоналістики
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одним з пріоритетних. Реалізуючи його, кафедра ставить собі за
мету таке:
1. наукове осмислення та докладне дослідження тих чи
інших аспектів історії Луганського краю;
2. популяризація різноманітних історико-архітектурних
та історико-культурних пам’яток Луганщини, формування її
„бренду” на основі висвітлення тих чи інших історичних
регіональних подій.
Що стосується наукової складової краєзнавчої роботи
кафедри протягом останніх років, насамперед, варто згадати
важливий науковий доробок к.і.н., асистента кафедри Ольги
Андріївни Забудкової, яка нещодавно захистила кандидатську
дисертацію у якій докладно розглянута діяльність синдикатів у
процесі становлення та розвитку промисловості Донбасу у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Спираючись
переважно на архівні матеріали, Ольга Андріївна всебічно
вивчила обрану тему, висвітливши низку важливих питань, які
раніше були майже не досліджені українськими науковцями.
Вже зараз Ольга Андріївна взялася за дослідження нової
актуальної проблематики, пов’язаної із історичним розвитком
Луганського краю у роки Національно-визвольних змагань
1917–1921 рр.
Досить динамічно розвивається і студентська наука. Під
науковим керівництвом О. А. Забудкової та О. І. Бублик
студенти готують наукові праці та доповіді з краєзнавчої
тематики. Результати наукових пошуків студенти апробують на
різноманітних наукових заходах та конкурсах регіонального та
українського масштабу.
Реалізація другої мети передбачало проведення
різноманітних культурно-просвітницьких заходів. За 2017–
2018 рр. було організовано та проведено такі заходи:
1. участь у розробці та реалізації проектів радіостанції
„49-та паралель” (м. Сєвєродонецьк) „Європейська Луганщина”
та „Крокуємо разом”, у яких популяризувалися різні аспекти
історії Луганщини (2017 – 2018 рр.);
2. публікація серії краєзнавчих статей науковопопулярного характеру у місцевих періодичних виданнях
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„Східний фарватер” (м. Сєвєродонецьк) та „Телегазета”
(м. Старобільськ) (2018–2019 рр.);
3. спільно із доцентом кафедри соціології та філософії
К. М. Котеленець та ініціативною громадською організацію
„Inventors”, участь у організації та проведенні науковопопулярного заходу „Махновська столиця”, який був
реалізований у межах відзначення Дня міста Старобільськ (29
вересня 2018 р.);
4. спільно із керівництвом ІІМВСПН, участь у організації
та проведенні навчально-виховного заходу для студентів
інституту „Махновські місця Старобільську” (2 жовтня 2018 р.),
який передбачено зробити щорічним та традиційним;
5. регулярні просвітницькі зустрічі із представниками
громадськості Старобільщини для обговорення актуальних
проблем історичного розвитку краю у Луганській обласній
універсальній науковій бібліотеці;
6. активна участь у організації та проведенні щорічної
Всеукраїнської науково-практичної конференції „Луганщина:
краєзнавчі розвідки” (Старобільськ, 2016–2019 рр.);
7. регулярне поповнення експозиції музею ЛНУ імені
Тараса Шевченка. У цьому процесі хотілося б відзначити роль
викладача кафедри, к.і.н., доцента О. І. Бублик.
Протягом 2019 р. передбачається також реалізація таких
краєзнавчих проектів:
1. квітень 2019 р. – проведення науково-популярної
екскурсії для студентів ІІМВСПН козацькими містами
Сватівщини, зокрема – до пам’ятки „Козацька вежа” та мілового
печерного комплексу біля с. Преображенне;
2. червень 2019 р. – спільно із Інститутом археології НАН
України (археолог – Сергій Теліженко) проведення
археологічної експедиції у м. Старобільськ з метою дослідження
місцевої неолітичної стоянки.
Краєзнавча робота кафедри історії України відзначена
нагородами. Так, за активну участь у проведенні урочистих
заходів з нагоди Дня міста Старобільськ 29 вересня 2018 р.
завідувач кафедри, д.і.н, О. В. Набока отримав „Подяку”
Старобільської міської ради.
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У листопаді 2018 р., за реалізацію заходів з краєзнавчої та
патріотичної тематики О. В. Набока, разом із директором
ІІМВСПН А. В. Бадером отримали „Почесну відзнаку
Львівської обласної ради „100-річчя від дня проголошення
Західно-Української Народної республіки”, яка вручалася
провідним науковим та суспільним діячам Луганщини та
Львівщини у межах реалізації співробітництва у різних сферах
між областями.
О. В. Сухорада
(Новопсковський краєзнавчий музей)
Вклад дворянської сімʼї Клевезаль
у розвиток освіти і культури на Новопсковщині
Сьогодні повертаються цілі пласти нашої духовної історії,
які протягом майже всього ХХ ст. перебували в забутті. В
радянській історіографії, а відповідно і в краєзнавчій літературі,
діяльність представників дворянства висвітлювалась виключно з
класових позицій і оцінювалась негативно. В основному
досліджувались питання класової боротьби, революційних
рухів, соціалістичного будівництва. Тому в буремні роки ХХ ст.
переважна більшість історичних джерел, що стосуються
діяльності „класово-чужих елементів” була знищена. Сучасним
дослідникам доводиться відновлювати по крихтам сторінки
життя несправедливо забутих діячів минулого.
Окремих праць з даної тематики не існує. Є загальна
праця по історії дворянства Харківської губернії, яка написана в
кінці ХІХ століття „Краткий очерк истории Харьковского
дворянства” Л. В. Ілляшевича з апологетичних позицій [3]. В
наш час написані нариси місцевих краєзнавців, присвячені
окремим особистостям. Метою даної праці є узагальнення
відомостей про вплив дворянської родини Клевезаль на
культуру та освіту Новопсковщини [1–7].
Приблизно у 1829 р. на території нинішньої
Новопсковщини було розміщено Псковський кірасирський полк.
Офіцери полку, виходячи у відставку, отримували наділи з
казенних земель і ставали місцевими поміщиками.
До таких належить і родина Клевезаль. Як же дворянська
родина з суто німецьким прізвищем потрапила у Писарівку? Як
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зазначається в „Іменному покажчику до дворянських
родовідних книг Харківської губернії (1786–1919 рр.)” в реєстрі,
за номером 486 знаходиться прізвище поручика Кірасирського
полку Клевезаля Роберта Федоровича, отож офіцер
кірасирського полку після відставки отримав землю в цих краях
[6, с. 128].
Родина Клевезалів була високоосвіченою з прогресивними
поглядами. Відомо, що старший син Роберта Федоровича, Федір
Робертович (1851 р.н.) навчався у Харківському Технологічному
інституті, був письменником та публіцистом. За вільнодумство,
ще студентом в 1874 р. він був заарештований за зберігання
заборонених творів. У Петропавлівській вʼязниці пробув до
1876 р., а потім був висланий з Петербургу під нагляд поліції до
родини в село Писарівка [5]. Повернувшись в родину, він
зайнявся мирними справами і дослужився до колежзького
радника. В 1904 р. у віці 53 роки він помер і був похований на
цвинтарі поруч з полковою Свято-Миколаївською церквою [5].
Активну життєву позицію займала і його дружина Елеконіда
Георгіївна Клевезаль, як згадується в журналі Старобільського
земства за 1909 р., в заяві Елеконіди Георгіївни до повітових
земських зборів про прохання прийняти від неї тисячу
карбованців в паперах третього 5% внутрішнього займу 1908 р.
для заснування стипендії імені її покійного чоловіка Федора
Робертовича, при Ново-Псковському Олександрівському
ремісничому училищі. За проценти від капіталу вона попрохала
навчати учнів з села Писарівка [2].
Прохання Елеконіди Георгіївни було задоволене. За
ініціативою Е. Г. Клевезаль було відкрито в 1896 р. безкоштовну
бібліотеку в Новопскові, вона стала її першою завідуючою на
громадських засадах. Елеконіда Георгіївна звернулась за
допомогою до Санкт-Петербурзького комітету та домоглась
виділення коштів від Старобільського земства на будівництво
приміщення бібліотеки [1]. Також Елеконіда Клевезаль
товаришувала з ботаніком і географом, професором
Харківського університету Красновим А. М. Він згадує про те,
що Елеконіда Георгієвна „надала йому експонати викопних
рослин” [4, с. 5]. Вона листувалась з основоположником
геохімії, біогеохімії та радіології академіком В. І. Вернадським
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Також була у дружніх стосунках з видатним істориком
Д. І. Багалієм та його дружиною Марією Василівною [1, с. 29].
Сім’ї Клевезаль село Писарівка завдячує побудовою
школи. У фондах Новопсковського краєзнавчого музею зберігся
документ, виписка з журналу Старобільського земства за
1909 р. [2].
Символічно, що будівництво і сучасного приміщення
Писарівської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів в певній мірі
пов’язане з іменем Клевезалів. Коли на початку 90-х рр.
минулого століття постало питання про будівництво нового
приміщення школи, то на подвірʼї старої школи місця не
вистачило. За щасливим збігом обставин поряд зі школою була
садиба, яка належала бабусі директора школи, на початку ХХ ст.
цю земельну ділянку під садибу виділив своєму наймиту Федір
Робертович Клевезаль. На тому місці збудували приміщення
нової школи. Дарча на цю садибу, передана нащадками,
зберігається в фондах Новопсковського краєзнавчого музею.
Другий син Роберта Федоровича – Микола Робертович
Клевезаль (1853 р.н.), теж розділяв погляди старшого брата.
Навчаючись у Харківській гімназії, брав участь у 1874 р. в
харківському революційному гуртку. Був звинувачений
поліцією в пропаганді проти імперії (Справа 193-х) та купівлі
через брата Федора заборонених книг. Справа по ньому була
вирішена в адміністративному порядку із встановленням за ним
таємного спостереження. Після закінчення гімназії він вступив
до Медично-хірургічної академії в Санкт-Петербурзі [5].
Третій син поручика кірасирського полку Володимир
Робертович Клевезаль (1856 р.н.) пішов шляхом батька – став
військовим-кавалеристом, закінчивши в 1879 р. Миколаївське
кавалерійське училище у Санкт-Петербурзі. Він згадується в
„Алфавітному списку полковників російської армії”, виданому в
1907 р. В 1896 р. служив ротмістром лейб-гвардії Кірасирського
її величності імператриці Марії Федоровни полку. Генералмайор з 1912 р., кавалер орденів Св. Станіслава 2-го ступеня
(1902 р.), Св. Анни 2-го ст. (1909 р.) і Св. Володимира 3-го ст.
(1912 р.). Про дружбу Володимира Клевезаля з великим князем
Михайлом Олександровичем у своїй книзі „Великий князь
Михаил Александрович” згадує В. М. Хрустальов [7].
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Четвертий син Роберта Федоровича, Євген Робертович
Клевезаль (1861 р.н.) закінчив Санкт-Петербурзьку Медичну
академію за фахом лікаря-психіатра. Розпочав свою медичну
практику в Тверській губернії та пропрацювавши кілька років
повернувся в батьківський маєток у Писарівку, де продовжив
медичну практику лікаря-психіатра. Євген Робертович був
непересічною людиною, зокрема, у 1889 р. в своєму саду
проводив метеоспостереження, які продовжувались до 1898 р.;
надавав медичну допомогу жителям Писарівки та навколишніх
сіл, хуторів [5]. У 1896 р. переїздить до Харкова, де працює в
губернській психіатричній лікарні, відомій тоді, як „Сабурова
Дача”. Також відомо з „Книги памяти жертв политических
репрессий. Челябинская область”, що Євген Робертович
працював директором Троїцької психколонії в Челябінській
області, Троїцького району Осиповської с/р 05.11.1941 р. був
арештований за контрреволюційну діяльність, але 02.02.1942
відпущений за браком доказів.
Дворянський рід Клевезалів проявляв живий інтерес до
краю, де вони жили, і проявляли активність буквально в усіх
аспектах культурно-просвітницького життя. Та на жаль, з
приходом більшовиків на Новопсковщину частина сімʼї
загинула, а їх заслуги були забуті.
Сьогодні, коли над нами не тяжіють ідеологічні догми і
обмеження, ми знову повертаємося до свого минулого. Це лише
перша спроба узагальнити наші знання про деяких діячів
минулого, чий внесок в культурний розвиток нашого краю
довгий час замовчувався або заперечувався.
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Вулицями Старобільська: погляд у минуле
У побудові Української незалежної держави чи не
найважливішу
роль
відіграють
завдання
формування
національної самосвідомості та історичної пам’яті українського
народу. В їх реалізації виступає краєзнавство. Як відомо, високі
поняття „батьківщина”, „національна гідність”, починаються
саме із знання рідного краю, історії села чи міста, вулиці,
домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її
дитинство.
Історична назва вулиці є не менш цінною пам’яткою
історії, культури, національних традицій народів, ніж
архітектурні пам’ятники, берестяні грамоти, фольклор, живопис,
старовинні ікони.
Останнім часом зростає науковий інтерес до вивчення
історії Старобільщини, а зокрема дослідження назв вулиць
перлини Приайдар’я. Так, І. Є. Мірошниченко докладно описав
назви вулиць старого міста [3], Д. Лук’яненко розкрив поняття
топоніміки населених пунктів Старобільщини [2, с. 13],
В. Романов займався дослідженням назв вулиць міста над
Айдаром [5, с. 38].
Тема дослідження історії міста ще недостатньо вивчена,
тому на сьогоднішній день вона є актуальною та
перспективною. Адже, той, хто не знає минулого не гідний
майбутнього.
Про що можуть розповісти ті чи інші назви вулиць, які
даються не випадково? Спробуємо розібратися, хто і чому стає
об’єктом цих назв.
Кожна з них, як жива істота, має власне ім’я і вік, тільки
їй властивий характер. Є вулиці старі і молоді, прямі і звивисті,
затишні і не дуже, упорядковані і занедбано-непривабливі. У
будівлях, які формують вулицю, на багато років, деколи на
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століття як би застигає талант і майстерність їх творців.
Потрібно відзначити, що на ті часи місто було сплановано дуже
талановито, просто, красиво і зручно. Вулиці закладалися
рівними лініями, паралельно одна одній, їх перетинали такі ж
вулиці, які йшли паралельно [4, с. 15].
У назвах вулиць і площ таїться історія міста. У старому
місті було багато назв вулиць, які підкреслювали його природну
красу. Були Вербова, Озерна, Заливна, Айдарська (Фрунзе). А
Садових було три – Велика Садова, Садова (К. Лібнехта) і Мала
Садова. І це не випадково. Адже в XVIII–XIX ст. територія між
вулицями Кірова та Третього Інтернаціоналу, а також між
останньою і Айдару була засаджена фруктовими садами.
Великий сад Склярова був і в нинішньому Червоному містечку.
І все ж місто розвивалося як торгове, купецьке. На чотири
традиційні щорічні Старобільські ярмарки з’їжджалися купці з
усього півдня тодішньої Росії – з Воронежа, Харкова, Ростова,
Богучара, Таганрогу, Луганська, Полтави і навіть з Москви.
Статус торгового міста був закріплений в назвах вулиць і площ
міста. Одна з центральних вулиць звалася Комерційна (вул.
Комунарів). У місті була Перша Торгова і Друга Торгова площі
які займали територію від Покровського собору до берега
Айдару і від вул. Айдарська (Фрунзе) до Малої Дворянської
(Володарського) [3].
Багато років Старобільськ формувався і був духовним
центром великого повіту Харківської губернії. Далеко за
межами міста і повіту були відомі Кафедральний Покровський
собор,
церква
святого
Митрофанія,
жіночий
Святоскорбещенський монастир з двома прекрасними храмами
– Святої Животворящої Трійці і Трипрестольним собором,
Миколаївська церква, єпархіальне училище. У місті знаходилася
Старобільська єпархія. У 1900 р. в повіті було 78 церков, а в них
було 838 церковнослужителів. Тому найдовша вулиця звалася
Монастирською, площі між Кафедральним Покровським
собором і друкарнею Башлая (потім швейна фабрика),
єпархіальними будинками (потім венлікарня) і магазинами
Склярова називалася Соборною, а вулиця, яка вела від Соборної
площі до Миколаївської церкви, теж називалася Соборною
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(Урицького). Звичайно ж, була і Попівська вулиця (нині
Муранова).
У Старобільську жило багато представників дворянського
стану. У 1904 р. тут проживало 124 спадкових і особистих
дворян. У місті був Будинок дворянського зібрання (нині
Ощадбанк), Концертний дворянський зал Д. Поповича (нині
районна прокуратура). Цілком природно, що в назвах вулиць
наявність цього стану знайшло своє відображення. У місті були
Велика Дворянська вулиця (Пролетарська) і Мала Дворянська
(Володарського), які перетиналися між собою. Остання була
колись дуже красивою вулицею. Вона тягнулася через центр
міста від Олександрівської гімназії до Миколаївської церкви
через центр до високого берега Айдару. І була улюбленим
місцем відпочинку городян [5, с. 41].
У старому повітовому місті не могло не бути вулиць і
площ, які увінчували пануючих осіб. У 1856 р. за рішенням
Синоду була зведена церква на честь померлого імператора
Миколи I. А площа з південного боку між храмом і вулицею
Класичною (Жовтнева) назвали Миколаївською. Так назвали
вулицю, яка йшла повз храм з північного боку (Леніна).
Назви багатьох вулиць старого міста відбивали рід занять
городян. Одна з великих вулиць звалася Ковальською (Трудова).
Напевно тому, що в кінці її на березі річки була велика кількість
ковальських майстерень. Були вулиці Орна, Лікарняна
(пл. Гоголя),
Гончарна
і
навіть
М’ясний
провулок
(вул. Пушкіна). З появою театру Д. Поповича на Великій
Садовій, провулок, який веде від Монастирської до театру,
назвали Театральним. Існує він до сих пір, як пам’ять того, що
колись в Старобільську був міський драматичний театр і як
надія на те, що, можливо, ще буде.
Пройшли століття. За цей час з’явилися нові квартали і
вулиці. Їх назви відображають зовсім іншу епоху. Але для тих,
хто живе в Старобільську і любить своє місто, не тільки цікаво,
а й життєво необхідно знати його історію, його минуле, про
який так ємко і захоплююче можуть повідати забуті назви
вулиць рідного міста [3].
Та життя не стоїть на місці. Так, в 2015 р. у Старобільську
було перейменовано 40 вулиць, кварталів та провулків. Це було
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зроблено на останній (57-й) сесії міської ради шостого
скликання перед самими виборами.
Тепер городяни звикають до нових назв. У місті дві
центральні вулиці, які раніше носили імена Комунарів і Леніна.
Тепер вони відповідно називаються просто – Центральна і
Слобожанська. Більшість нових назв носять нейтральний в
ідеологічному відношенні характер. Так, вулиця Фрунзе тепер
називається Айдарська, вулиця Котовського – Аграрна, III
Інтернаціоналу – Велика Садова, Пролетарська – Миру. При
перейменуванні широко використовувалися імена українських
письменників і поетів. Вулиця Куйбишева стала вулицею
Бориса Грінченка, вулиця Крупської – вулицею Сосюри, вулиця
Жукова – вулицею Лесі Українки, вулиця Карла Маркса –
вулицею Ольги Кобилянської, вулиця Червоноармійська –
вулицею Василя Стуса. Квартал Пархоменко тепер отримав ім’я
Івана Савича, поета і письменника, почесного громадянина
Старобільська. Вулиця Урицького отримала ім’я Івана
Михайловича Світличного. Він після війни закінчив
Старобільський учительський інститут і все його творче життя
пов’язане з краєм над Айдаром. Локальна пам’ять піднята на
поверхню, актуалізована, що в цілому сприятиме збереженню
історії міста [1].
Вважаємо, що дане дослідження має перспективи
науково-дослідницької роботи, бо воно не вичерпує всіх
аспектів розглянутої проблеми. Подальшого вивчення
потребують такі питання як утворення нових назв вулиць та
кварталів Старобільська, перспективи подальшого розвитку
архітектури міста в цілому.
Джерела та література
1. В городе Старобельске переименовано 40 улиц, кварталов и
переулков [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://slb.org.ua/?p=6192. 2. Лукьяненко Д. Что в имени твоем /
Д. Лукьяненко // Телегазета. – 2008. – № 8. – С.13
3. Мирошниченко И. Улицы старого города [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://livestb.ru/sites/default/files/
file_upload/ulici.pdf. 4. Мирошниченко И. Е., Бутков В. А.
Старобельск: Путеводитель / И. Е. Мирошниченко, В. А. Бутков.
– Донецьк: „Донбас”, 1986 – 32 с. 5. Романов В. Старобельск.
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История в рассказах, очерках, фактах, легендах и мифах /
В. Романов. – Вид-во „Интернет-ресурс”, 2019. – 200 с.
Л. О. Хіхлова
(Луганський обласний краєзнавчий музей)
Панченко Сергій Григорович –
педагог, орнітолог Луганщини.
Зоолог, український і казахстанський орнітолог, відомий
своїми роботами з вивчення птахів Центрального і Північного
Казахстану, птахів сходу України, активний популяризатор ідей
охорони рідкісних і зникаючих видів фауни Луганської області.
З початку шістдесятих років – провідний орнітолог Луганської
області, створив сучасну експозицію Зоологічного музею
Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Народився 29 червня 1928 р. в с. Олександрівка
Алтайського району, Алтайського краю.
1930 р. – сім’я переїхала в станицю Талгар Алма –
Атинської області.
1943 р. – закінчив середню школу № 5 в ст. Талгар.
1943–1945
рр.
–
навчався
в
Талгарському
сільгосптехнікуму на відділенні бджільництва.
1945–1946 рр. – працював на дослідній станції
бджільництва, після чого вступив на біологічний факультет
Казахського державного університету.
1951 р. – закінчив університет і вступив до аспірантури в
Інститут зоології АН Казахської РСР (його керівником став
видатний орнітолог СРСР Долгушин Ігор Олександрович).
1954–1956 рр. – працював зоологом в відділі особливо
небезпечних інфекцій Республіканської санепідемстанції при
Мінздраві Казахської РСР.
1956 р. – захистив кандидатську дисертацію („Водні птахи
Центрального Казахстану”), обраний доцентом, а потім
затверджений завідувачем кафедри зоології Семипалатинського
педінституту (1956–1963) [2, c. 28].
1963 р. – переїзд до Луганська, обирається за конкурсом
на посаду доцента кафедри зоології Луганського педінституту
[2, c. 30].
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Панченко Сергій Григорович привіз до Луганську і свою
особисту колекцію тварин, яку збирав ще зі студентських років.
Експонати фауни Казахстану поповнюють експозицію музею:
тушки та опудала птахів та дрібних ссавців, роги марала тощо.
В інституті знаходився один з найстаріших у вишах
України зоологічний музей, заснований відомим зоологом та
екологом Іваном Сахном. Музей існував з 1934 р. як кабінет
зоології, з 1938 р. – як оформлений підрозділ з прикріпленими
співробітниками (перший завідувач – Людмила Титаренко).
В 1960-ті рр. всі експонати знаходилися в головному
корпусі навчального закладу, в аудиторіях 403 та 404. У
післявоєнні роки (1945–1968 рр.) поповнення експонатів
відбувається завдяки польовим практикам та дослідженням, що
на ті часи проводилися майже по всій території Радянського
Союзу.
1968–1994 рр. – С. Г. Панченко завідувач кафедри зоології
(відповідно, й музею).
1972 р. – завдяки С. Г. Панченко музей отримує нові
вітрини і переміщується в новий корпус інституту, на його 5-й
поверх.
Експозиція музею включала 4 окремі зали, у тому числі
зали безхребетних, нижчих хребетних (амфібії, плазуни), птахів,
ссавців. При музеї є колекційні фонди, у тому числі колекція
вологих препаратів та остеологічна колекція [1, c. 107–108].
Сергій Григорович добився створення постійної базистаціонару для наукової роботи і проведення польових практик
студентів-біологів в с. Ново-Ільєнці, розробив та вніс до
програми навчання практикум „Виготовлення зоологічних
навчальних посібників”, на якому студенти засвоювали основи
таксидермії і закріплювали їх на польових практиках, де
здобувалася більша частина матеріалу.
Завдяки цьому відбувається активне поповнення музею
опудалами, тушками, вологими препаратами та скелетами, які
виготовляли студенти і викладачі, частину експонатів
передавали до шкіл Луганська та області [2, c. 32].
У 1980-ті рр. С. Г. Панченко вів активну роботу з обміну
та поповненню фондів зоомузею з Московським університетом
(з В. Є. Флінтом) та іншими вишами.
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З Куби до Луганська завдяки обмінам потрапила колекція
черепашок молюсків з Тихого та Атлантичного океанів
[1, c. 109].
Панченко С. Г. був справжнім учителем – наставником
для своїх учнів.
Створив трудолюбиву, працездатну команду спеціалістів
та однодумців, що захоплювалися зоологією і мали
таксидермічні навички.
З 2002 р. новим завідувачем зоомузею став учень
С. Г. Панченко, орнітолог, таксидерміст Сергій Павлович
Литвиненко.
Ніколи не забував Сергій Григорович і свого вчителя –
Ігоря Олександровича Долгушина, всі роки вів з ним листування
[2, с. 46].
С. Г. Панченко – керівник і учасник ряду проектів,
спрямованих на збереження та розширення природнозаповідного фонду сходу України, зробив великий внесок в
обстеження і створення філіалів Луганського природного
заповідника [2, c. 22, 40].
За що би не брався С. Г. Панченко– завжди доводив діло
до кінця і робив все з любов’ю.
За сумлінну працю нагороджений знаком „Отличник
соцсоревнования”, грамотами Міністерства освіти України.
За результатами наукових досліджень його творчий
доробок складає понад 130 наукових і публіцистичних праць з
питань фауністики, екології та міграції птахів, впливу
антропогенних чинників на фауну, охорони тварин, охорони
навколишнього середовища, авіаційних проблем орнітології, з
методики викладання зоології, таксидермії і зоогеографії
[2, с. 22].
Помер Сергій Григорович 20 березня 2011 р. в Луганську.
23 листопада 2012 р. в Луганському національному
університеті ім. Тараса Шевченка відбулася науково-краєзнавча
конференція „День зоологічного музею”, присвячена 40-річчю
створення С. Панченком експозиції Зоологічного музею ЛНУ в
новому корпусі університету.
В 2018 р. виповнилося 90 років з дня народження
С. Г. Панченка. Луганський обласний краєзнавчий музей
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відкрив в залі природи міні-виставку, в якій експонуються фото,
особисті речі Сергія Григоровича. Їх надала його донька
Уварова Галина Сергіївна.
Джерела та література
1. Євтушенко Г. О. Історія формування Зоологічного музею
Луганського національного університету / Г. О. Євтушенко //
Зоологічні колекції та музеї: збірник наукових праць / за ред.
І. В. Загороднюка. – Київ, 2014. – С. 107–112. 2. Панченко С. Г.
Птицы Луганской области / С. Г. Панченко. – Харьков:
Коллегиум, 2016. – 324 с.
Л. В. Чекмарьова
(Красноріченський ЗЗСО I–III ступенів)
Історія ішла життєвими стежками
Мальовниче селище Красноріченське Кремінського
району, що на Луганщині, розкинулося над річкою Красною. Як
і кожен населений пункт воно має свою історію.
Офіційно
роком
заснування
Кабаннього
(нині
Красноріченське) є 1702 р., але археологічні дані свідчать, що
територія краю була освоєна людиною ще за часів пізнього
палеоліту (40–13 тис. років тому). Більш заселеною територія
краю стала в епоху міді-бронзи (3–1 тис. до н.е.), коли
з’являються чисельні скотарсько-землеробські племена. Наукові
дослідження, проведені завідувачем Луганським відділом
Східноукраїнської філії Інституту археології Національної
академії наук України К. І. Красильниковим, підтвердили
проживання племен катакомбної культури (3–2 тис. до н.е.) у
нашому краю [2, с. 136].
Перша письмова згадка про цей населений пункт
датується 1702 р. На річці Красній, поблизу Кабаннього броду,
донськими козаками було засновано поселення під назвою
Кабанній Юрт [4, с. 10]. В цей Юрт дончаки приймали втікачів з
міст Белгородського розряду, які втікали на Дон від служби та
непомірних податей. Після того, як у 1765 р. царський уряд
ліквідував слобідські козацькі полки, Кабаннє стало
адміністративним центром Преображенського полку. Відомо
також, що під час російсько-турецької війни у 1735 р. Російське
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командування розмістило драгунські та піхотні полки у
Кабанньому [3, с. 432].
Утікаючи з Дону, у липні 1772 р. в Кабанньому перебував
Омелян Пугачов, який йшов на Бендери в пошуках „вільного
життя”.
У 1790 р. в Кабанньому був збудований новий дерев’яний
храм Покрова Богородиці. А у 1799 р. у Новокабанньому був
освячений храм в ім’я Вознесіння Господнього [3, с. 430].
Напроти села Кабаннього, на лівому березі річки Красної,
утворилося нове поселення – Новокабаннє. У Кабанньому
проживало 3360 душ (1689 чоловіків і 1671 жінка).
1810 рік. В Кабанньому проживає 1485 жителів (764
чоловіків і 721 жінка). У цей час казенні слободи були
перетворені на військові поселення, а їх мешканці – державні
селяни, були переведені до стану військових поселенців.
Кабаннє було приписане до військового поселення Сватової
Лучки. Відтоді все їхнє життя йшло за встановленим
регламентом. За найменше відхилення від нього селян суворо
карали. Під час епідемії холери у 1848 р. в Кабанньому померло
420 осіб, а у 1849 р. від цинги – 200 осіб.
За адміністративною реформою у 1879 р. Кабаннє стає
волосним центром Харківської губернії і входить до складу
Куп’янського повіту. В цей час у Кабанньому налічувалось 785
дворів, де проживало 2587 чоловіків, 2460 жінок. У селі було 40
вітряків, торгувало 5 крамниць, діяло 2 церкви, кожного тижня
проводилися базари, за рік було проведено 3 ярмарки. Мешканці
займалися бондарством, гончарством, теслярством, ковальством
[3, с. 433].
З 1894 р. розпочинається будівництво Катерининської
залізниці напрямком Лисичанськ-Харків, що мала пройти через
Кабаннє. А 19 грудня 1895 р. перший потяг прибув на станцію
Кабаннє. Для збільшення вантажних перевезень у 1898 р. була
прокладена друга колія залізниці напрямком Куп’янськЛисичанськ. Через злиденне життя жителі з Кабанської волості
йшли на заробітки, а ті, що залишались, займалися перевезенням
хліба на залізницю в Катеринославську губернію, звідки
привозили сіль, алебастр, рибу тощо. Інші працювали на
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сукновальні, яка була збудована кабанськими підприємцями
братами Єгоровими.
У 1905 р. німецьким колоністом Германом Міллером був
збудований чавуноливарний завод „Малоросія” і 8 липня на
заводі була проведена перша плавка металу. Завод виготовляв
сільськогосподарські машини та інвентар. Тут працювало понад
100 осіб [3, с. 434].
У Кабанньому працювала трирічна народна школа,
відкрита ще в 1867 р., яку відвідували близько 90 учнів. Заняття
проводив один учитель. До 1909 р. в Кабанньому не було
жодного медпрацівника, хворих лікували знахарі [3, с. 433].
Лише в 1910 р. у селі відкрито фельдшерський пункт. На
початку 1913 р. в слободі Кабаннє проживало 7591 осіб.
З квітня 1918 р. територія краю була окупована австронімецькими військами, а в червні 1919 р. війська Денікіна
захопили Кабаннє. Під час окупації діяли партизанські загони,
які радо зустріли у грудні 1919 р. частини 11-ої і 4-ої
кавалерійських дивізій Першої Кінної армії, що визволили
Кабаннє від денікінців.
На початок 1928 р. в Кабанському районі проживало
46920 осіб, працювало 30 шкіл, в яких навчалося 3460 учнів,
працювало 82 вчителя, діяло 8 сільбудів і хати-читальні. В
1929 р. був організований перший колгосп „Нове життя”. Він
мав 2 тис. десятин орної землі, 80 коней, 50 пар волів, плуги,
борони, косарки.
У 1930 р. внаслідок укрупнення районів Кабанський район
був об’єднаний з Новоастраханським і утворився один район –
Рубіжанський.
У 1932 р в Кабанньому збудовано середню школу,
реконструйовано клуб на 200 місць. Село було електрифіковане
і радіофіковане. З 1940 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР
від 10 серпня районний центр із Рубіжного перенесено в
Кремінну, до складу Кремінського району входило і Кабаннє.
Ніч з 21 на 22 червня 1941 р. стала для мешканців
Кабаннього пам’ятною на все життя. Війна перервала спокійний
ритм і поставила складні питання. З вересня 1941 р. район
знаходився у прифронтовій зоні: розпочалась евакуація,
будівництво оборонних рубежів. Завод ім. Фрунзе
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переключився на випуск воєнного спорядження та снарядів. На
базі місцевої лікарні створено шпиталь. У селі були розташовані
військові частини.
10 липня 1942 р. Кабаннє окуповане німецьким та
румунськими загарбниками. Активно працювала партизанська
група Т. П. Стожка. Протягом 7 місяців партизани провели 18
бойових операцій. Вони відбили в окупантів понад 300 голів
худоби, спалили 2 комори з зерном, яке окупанти хотіли
вивезти, і 12 скирт сіна, висадили в повітря 3 мости через річку
Красну тощо. 30 січня 1943 р. Кабаннє було звільнено 52-ою
Шумлянсько-Віденською Двічі Червонопрапорною, ордена
Суворова дивізією [6, с.16].
Указом Президії Верховної Ради УРСР село Кабаннє у
1957 р. віднесено до категорії селищ міського типу. У селищі
почалась відбудова. В першу чергу на повну силу запрацював
завод імені Фрунзе (колишній „Малоросія”). Продукція
заводчан користувалось великим попитом у 20 країн світу.
Працювали Кабанський цегельний завод, колгосп „Іскра”. У
1966 р. в центрі селища побудована нова школа, набагато
поліпшилось медичне обслуговування населення.
У 1973 р. селище Кабаннє перейменували у
Красноріченське. Сьогодні Красноріченське – сучасний
населений пункт. Та найбільше багатство селища – його люди,
які пишуть історію своєї малої батьківщини, щоб зберегти її для
нащадків.
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ІСТОРІЯ ЛУГАНСЬКОГО КРАЮ ОЧИМА
МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
К. Баженова,
(слухач ЛОМАНУМ)
Шлях до свободи моїх земляків,
шістдесятників Івана та Надії Світличних
Історія опору тоталітаризму і боротьби за права людини
тісно пов’язані з іменами наших земляків Світличних. Саме
вони визначали моральний клімат українського інакодумства
1960-х. Як згадують очевидці, сам І. Світличний випромінював
світло, до якого зліталися інші. Одні його називали „архітектор
шістдесятницького руху”, „двигун руху шістдесятників”, інші –
„світло у темряві”, „носій любові”, або ж „доброокий”. Іван
Олексійович був душею самвидаву, найвидатнішого досягнення
1960-х [5]. Творчість Івана Світличного як критика, поета,
перекладача, була головною зброєю у важкій боротьбі із
системою. Більшість його творів створено у неволі, і тому
дійсно слово було головним! Творчість Надії представлена
публіцистичними статтями, інтерв’ю, спогадами, листами,
виступами на радіо „Свобода”. За свою громадянську позицію,
нескореність, Світличні зазнавали репресій та гонінь, ставали
політв’язнями.
Метою нашого дослідження є вивчення ролі і значення
діяльності наших земляків Івана та Надії Світличних у русі
шістдесятників, дисидентів, у процесах протистояння
тоталітарній, партійній системі.
Вивченням дисидентства як соціального явища в історії
України займалися не лише професійні історики, а й
безпосередні учасники дисидентського руху. Насамперед, варто
виділити діяльність Левка Лук’яненка, якого можна назвати
„незгасаючим вогнем” всього дисидентського руху, одного із
засновників Української Гельсінської групи, а також В’ячеслава
Чорновола, одного із засновників руху шістдесятників,
редактора „Українського вісника”, самвидавного журналу, в
якому
писали
хроніку
українського
національного
спротиву [7; 8].
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Дослідженню проблем дисидентства взагалі, його
складності та неоднозначності, зв’язку із духовною традицією
української інтелігенції і загальнолюдськими цінностями
присвячені наукові дослідження О. Бажана, Г. Кас’янова та
багатьох інших науковців [1; 3; 4]. Вивченню феномену Івана і
Надії Світличних присвячена наукова діяльність Коцюбинської
Михайлини Хомівни та Неживого Олексія Івановича, за
упорядкування яких у 2008 р. вийшла книга „Іван Світличний.
Надія Світлична. З живучого племені Дон Кіхотів”. Величезний
пласт спогадів про І. Світличного міститься у книзі „Доброокий.
Спогади про Івана Світличного” (1998 р.), упорядниками якої
стали дружина Леоніда та Надія Світличні [2; 5; 6].
Дисидентський рух зародився у 1960-х рр. у Радянському
Союзі як форма виступу проти існуючого державного ладу та
політичного режиму в країні. Його поява була певною мірою
викликана десталінізацією та новою політикою М. Хрущова.
Розвивалось дисидентство трьома напрямами: правозахисне,
релігійне та національно-орієнтоване, але характерною рисою
усіх трьох напрямів була боротьба за національні інтереси
українського народу. Дисиденти відкрито засуджували
шовінізм, імперську політику центру, форсовану русифікацію.
Першими, хто висловив свої претензії до влади зі сторінок
своїх творів були шістдесятники. Шістдесятники – нове плідне
покоління письменників, до якого належали Ліна Костенко,
Василь Симоненко, Іван Драч, Іван Світличний, Євген
Сверстюк, Микола Вінграновський, Алла Горська, Іван Дзюба
та багато інших. Походили вони з різних куточків України, хоча
діяли переважно в Києві та Львові. Вони активно виявляли себе
не лише під час хрущовської відлиги, а й значно пізніше.
Дитинство Івана і Надії пройшло як у більшості
селянських дітей періоду становлення радянського режиму,
створення колгоспів та голодомору 1933 р. Іван народився
1929 р., Надійка у 1936 р. Мама для того, щоб якось
прогодувати родину, наймитувала на Донбасі. У 1943 р. Іван,
намагаючись підірвати фашистські машини, втратив пальці рук.
У 1947 р. закінчивши школу із золотою медаллю, вступив до
Харківського державного університету ім. Каразіна на
факультет української філології. Вчився добре, займався
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науковою діяльністю, але на кафедрі не залишили через
самостійність мислення і незалежну поведінку.
Іван працював у школі один рік, але через хворобу
залишає її. У 1952 р. вступає до аспірантури Інституту
літератури АН УРСР ім. Шевченка, з 1955 р. працює зав.
відділом критики журналу „Дніпро”. У цьому ж році перша його
публікація. Згодом працює молодшим науковим співробітником
Інституту літератури, відповідальним секретарем журналу
„Радянське літературознавство”. З 1965 р. заборона на
професійну діяльність та друкування, але все ж друкується під
чужими прізвищами.
І як згадувала Надія, саме брат Іван був для неї
прикладом, взірцем, і в дитинстві і в подальші роки, бо за
братовими слідами вступила до Харківського університету на
його філологічний факультет, через рік після випуску брата [5].
Так само як і Іван, Надія працювала в школі, згодом у бібліотеці
та різних ще місцях. У 1964 році переїхала до брата у Київ і
повністю поринула у самвидавничу діяльність, поширювала
нецензуровані вірші М. Осадчого, публіцистику Є. Сверстюка,
І. Дзюби, В. Чорновола, вірші М. Вінграновського, І. Драча,
Л. Костенко, перефотографовувала архів В. Симоненка, їздила з
його магнітофонними записами віршів по Харківщині і
Луганщині, виступала на вечорах із творами самвидав них
творів. За що й була арештована у 1972 році, відбувши заслання
у таборах суворого режиму у Мордовії до 1976 року [6].
Саме Іван Світличний стає живим містком між Східною і
Західною Україною, між Києвом і Львовом [5]. Іван одним із
перших здійснив творчий зв’язок із діаспорою – подружжям
Гевриків із США, Вірою Вовк (Бразилія), Зіною Геник –
Березовською (Прага), Анною-Галею Горбач (Німеччина).
…Дивне відчуття усвідомленої єдності [5, с. 9].
Після хрущовської відлиги, навесні 1963 р. – нищівна
критика І. Дзюби, І. Світличного. Заборонено працювати за
фахом, Іван багато перекладає. 1965 р. – перший арешт,
звинувачення за статтею 62 Кримінального кодексу, у 1966 р.
звільнено як соціально безпечного. А в 1972 р. – другий арешт,
звинувачення у антирадянській агітації і пропаганді. 27–29
квітня 1973 р. закритий суд над Іваном і вирок – 7 років таборів
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суворого режиму та 5 років заслання у Пермській області.
Незважаючи на важку хворобу нирок, туберкульоз, носові
кровотечі намагався працювати разом з усіма. Голодував 56
днів, протестуючи проти безправ’я. У 1981 р. інсульт,
інвалідність І групи. І тільки у 1983 р. І. Світличного звільнено.
Всього 12 років таборів.
Надія у 1976 р. надіслала заяву до ЦК КПРС „про відмову
від громадянства… наймогутнішого, найдосконалішого
концтабору” [5]. 1978 року виїхала до США – за списком із
вісімнадцяти дисидентів, за яких клопотався сенатор Едвард
Кеннеді. До 1985 р. видавала „Вісник репресій в Україні”,
працювала як перекладач і редактор в Українському інституті
Гарвардського університету, у видавництві „Пролог”, журналі
„Сучасність”, у 1990-х рр. – в Українському музеї у Нью-Йорку.
Понад 10 років вела цикл передач на радіо „Свобода” про героїв
руху опору, в’язнів сумління. Виступала на Сахаровських
слуханнях у Вашингтоні, стала ініціатором і засновником
Музею шістдесятництва.
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Т. Бривко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Партизанський рух на початковому етапі Другої
світової війни на території Донбасу
Історія України ХХ сторіччя має багато трагічних
сторінок, які впродовж сучасної історії мають суперечливі
дослідницькі теми. Однією з таких тем є рух опору в тилу
окупаційних військ під час Другої світової війни і зокрема під
час радянсько-німецької війни 1941–1945 рр., якій присвячено
чимало наукових праць. Сам підпільно-партизанський рух через
багато чинників став відігравати роль стратегічного фактору у
перемозі над німецько-фашистськими військами [1].
Скрутне становище на фронтах і загроза окупації значної
частини України призвели до розуміння, що ефективним
засобом стримування і виснаження сил агресора мала б стати
партизанська боротьба в тилу ворожих військ на окупованій
території, про що свідчив досвід більшовиків часів
громадянської війни [2]. Це фактично призвело до негайного
створення розгалуженої мережі підпільних організацій та
партизанських загонів.
За екстремальних обставин 29 червня 1941 р. було
ухвалено директиву РНК СРСР і ЦК ВКП(б) партійним
організаціям прифронтової смуги про перебудову всієї роботи
на воєнний лад. Один з пунктів Директиви містив вимогу “у
зайнятих ворогом районах створювати партизанські загони й
диверсійні групи для боротьби із частинами ворожої армії, для
розпалювання партизанської боротьби скрізь і всюди, для
знищення мостів, доріг, псування телефонного й телеграфного
зв’язку, підпалу складів тощо”. Директива вимагала створювати
“нестерпні умови для ворога і всіх його посібників,
переслідувати і знищувати їх на кожному кроці, зривати всі їхні
заходи” [2].
18 липня 1941 р. зазначена директива була доповнена
постановою ЦК ВКП(б) про організацію боротьби в тилу
ворожих військ, що зобов’язала партійні організації надати
партизанській боротьбі “найширший розвій і бойову
активність” [2].
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Згадані документи обґрунтували ідеологію партизанської
боротьби, та надали їй безкомпромісного характеру й
безжального ставлення до нацистських окупантів та їхніх
посібників, яких рекомендувалося “переслідувати і знищувати
на кожному кроці” [2]. Окрім того, ставилося завдання рішуче
чистити власні лави “від шкурників і дезертирів”, не
зупиняючись перед крайніми заходами [3].
Партійні органи діяли в тісному контакті зі структурами
НКВС–НКДБ, які мали виконували основну технічну роботу з
організації боротьби на окупованій території. [4, c. 230].
Таким чином, на початку війни вище радянське
керівництво заклало основи організованого партизанського руху
на окупованій території СРСР, політичний та ідеологічний
контроль над яким взяла на себе комуністична партія.
Перші партизанські загони, які створювалися вліткувосени 1941 р., були швидше військовими підрозділами, які
діяли у відриві від основних сил діючої армії. Вони одержували
завдання здійснювати рейди в найближчому тилу супротивника,
намагаючись внести максимальну дезорганізацію в управління
військами. Переважно вони складалися із співробітників органів
внутрішніх справ. Дещо пізніше, коли до створення
партизанських формувань долучилися місцеві партійні комітети,
до складу загонів, які перекидалися за лінію фронту або
залишалися на окупованій території, входили насамперед
представники партійного та комсомольського активу [4, c. 232].
В цілому ж напередодні окупації у регіоні була
сформована
досить
розгалужена
мережа
підпілля:
Ворошиловградський та Сталінський обкоми КП (б)У, 74
міськкоми та райкоми, 137 нелегальних партійних осередків;
усього для підпільної роботи в тилу ворога було залишено 1275
комуністів.
Проте, як показали перші місяці війни, для організації
широкомасштабного й ефективного партизанського руху ні
партійно-радянське керівництво СРСР, ні органи держбезпеки,
ні військове командування виявилися фактично не готовими.
Досить багато створених партизанських загонів так і не змогли
розпочати своєї діяльності. Виявилося, що однією з помилок, які
значно ускладнювали дії партизанських загонів в умовах
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Донбасу, була орієнтація на створення великих формувань, що
змусило проводити їх реорганізацію безпосередньо під час
бойових дій.
Окрім того, однією з причин провалу комуністичного руху
Опору в Україні на початковому етапі війни стала політична
позиція більшості населення. У перші місяці війни в Україні
занадто мало знайшлося людей, готових свідомо ризикувати
своїм життям, захищаючи надзвичайно непопулярний
комуністичний режим. Більшість українського населення або
займала вичікувальну позицію, або демонструвала неприкриту
ворожість до радянського режиму [4, c. 238].
Труднощі організації боротьби у ворожому тилу
ускладнювалися поспішністю та формалізмом у доборі кадрів і
підготовці їх до діяльності в нелегальних умовах, закладанні
матеріально-технічної бази партизанських загонів, створенні
конспіративних квартир, налагодженні засобів зв’язку.
Принципи конспірації під час створення підпільних
організацій і партизанських загонів у деяких районах грубо
порушувалися. Організація зв’язку була надто непрофесійною.
Рації з ряду причин не працювали. Система зв’язкових і способи
здійснення зв’язку через них ретельно не продумувалися.
Конспіративні та явочні квартири в багатьох випадках не
відповідали своєму призначенню [4].
Таким чином спостерігається явище, коли багато погано
підготовлених і недосвідчених підпільників і партизанів,
зіткнувшись на початку окупації з гітлерівськими каральними
органами, які мали великий досвід боротьби з комуністичним
рухом, не витримали всього тягаря непередбачених труднощів.
Траплялися випадки саморозпуску партизанських загонів, а
низка підпільних організацій зазнала непоправних втрат від
зрадництва й репресій окупантів. Це відразу ж негативно
позначилося на ефективності боротьби в тилу ворога.
В активний партизанських рух включалися й воїни, які
тікали з таборів для військовополонених. Число тих, хто,
різними шляхами уникнувши фашистського полону, не
припинив боротьби, було значним. Тисячі військовослужбовців,
які не змогли пробитися за лінію фронту „до своїх”, були
резервом
партизанських
формувань,
вони
зміцнили
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партизанський рух і зсередини, і ззовні. Погано згуртовані,
ненавчені партизанські сили під впливом досвідчених воїнів
набували вигляду та якості бойових одиниць із командуванням,
по-військовому організованою штабною роботою, розвідкою,
різними службами, дисципліною, внутрішнім розпорядком
тощо.
Це зіграло значну роль у становленні й активізації
підпільно-партизанського руху не тільки на Донбасі, а й на
території усієї України.
Окремо слід назвати й пасивну форму руху опору
німецько-фашистським загарбникам мирного населення що
існувала. Мирне населення здійснювала індивідуальну допомогу
військовополоненим, або радянським воїнам чи партизанам.
Прикладів цього можна навести безліч. Так під час боїв у
1941 р. доглядали й ховали від німецької влади важко
пораненого лейтенанта А. Я. Доценка, подружжя М. І. та В. І.
Лоленків, Ф. В. Терещенко й Ф. Ф. Цимбал. Інші мешканці міста
Сніжного Донецької області – Чернявська Людмила
Олександрівна та Чумак Марія Іванівна – допомагали
військовополоненим втекти з таборів й перейти лінію фронту
[5].
Таким чином, ми бачимо, що зародження партизанського
руху
на
тимчасово
окупованій
території
Донбасу
характеризувався директивними вказівками радянського уряду й
партії із певним формалізмом у ході формування підпільнопартизанських загонів й груп, що в свою чергу призводило не
тільки до великих втрат, а й фактичної відсутності бойової
активності. Особливістю першого етапу було у більшості
випадків і нейтральним, чи ворожим ставленням мирного
населення до радянського підпільно-партизанського руху на
Донбасі.
Джерела та література
1. Україна партизанська. Партизанські формування та органи
керівництва ними (1941–1945 рр.): Наук.-довід. вид. / Авт.упоряд.: О. В. Бажан, А. В. Кентій, В. С. Лозицький та інш.;
Редкол.: В. А. Смолій та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2001. –
319 с. 2. Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в
Україні в роки Великої Вітчизняної війни: Матеріали
83

Міжнародної наукової конференції, м. Корюківка, 14 грудня
2011 р. / Чернігівська обласна державна адміністрація,
Український інститут національної пам’яті. Упоряд.: С. В.
Бутко, Р. І. Пилявець. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 144 с.
3. Центральний державний архів громадських об’єднань
України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 520. Арк. 89–112. 4. Патриляк І. К.,
Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба
нового концептуального погляду / [І. К. Патриляк, М. А.
Боровик]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.
5. Центральний архів громадських об’єднань. Ф. 5000. Оп. 1,
Спр. 63а. Арк. 2
І. Верховод
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченко)
Луганщина у спогадах
українських військовослужбовців в 1918 р.
У своїй доповіді мені хотілося б розглянути історію
Донбасу у вирі революційних подій столітньої давнини крізь
призму спогадів військовослужбовців. Тема є актуальною
враховуючи нинішню ситуацію у вигляді війні на Сході
України. Тож цікаво детально розглянути цей період для того,
щоб мати можливість проводити паралелі із сьогоденням.
Як відомо у 1917–1918 рр. Україна стає на шлях
державотворення і відразу ж стикається з проблемою
військового конфлікту з більшовиками, які взимку 1918 р.
захоплюють Київ. За таких обставин делегація Української
Народної Республіки 9 лютого 1918 р. у Бресті укладає мир із
Центральними Державами, а вже 18 лютого, згідно з умовами
додаткового договору, німецько-австрійські війська разом із
загонами армії УНР починають похід нашою країною задля
звільнення її від більшовиків. Після переходу під їх контроль
Харкова (6 квітня) починається звільнення східних регіонів
країни. Про цей період українські військовослужбовці
неодноразово згадують у своїх спогадах, які і були
проаналізовані. Було розглянуто спогади 7 військовослужбовців
Запорізького корпусу Армії УНР, які, власне, і знаходилися в
1918 р. на території нашого краю.
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Загалом спогади описують три етапи перебування
військовослужбовців на території південної Слобожанщини та
Донбасу протягом 1918 р. Протягом весни, на першому етапі,
українські військові із німецькими союзниками звільнили ці
території. У другому, більш-менш мирному, армійці охороняли
кордон протягом літа. Третій, власне кажучи, це відступ вояків
після початку Директорією антигетьманського перевороту
восени.
Звільнення сходу навесні 1918 р. здійснювала т. зв.
„Слов’янська” група Запорізького корпусу під керівництвом
генерал-хорунжого Армії УНР, старшини Гайдамацького коша
Слобідської України Володимира Сікевича, який докладно
описує цей похід у своїх мемуарах. 24 квітня війська
„Слов’янської” групи звільняють станцію Ковпакове (суч.
Антрацитівський район Луганської області). На той момент
селище було прикордонним, за ним починались землі Війська
Донського, на які владні кола УНР претензій не мали. В.
Сікевич згадує: „Ми тут простояли два дні і пропустили німців
за наш кордон. Відпочивши як слід і зібравши зі станції Зверово
(сучасна Ростовська область РФ), куди ми з розмаху докотились,
всі наші війська і весь залізничний склад в числі 14 потягів, 23
паротяги, телефони і телеграф, ми дістали наказ від генерали
Грекова дальше станції Колпаково не йти, бо то вже Донщина,
а нам чужих земель не потрібно! Ми виступили на призначені
місця: Дорошенківці – в Бахмут; Гайдамаки – в Славянськ і
Микитівку; Богданівці – в Дебальцево; а панцерники – в
Крематорівку (нині Краматорськ). Мій штаб розташовувався у
Микитівці” [7, с. 49].
Звільнення йшло по усіх напрямках і мало не тільки
символічну, а й економічну мету. 28 квітня Богданівський полк
звільняє Дебальцево. Було захоплено 1000 вагоні навантажених
вугіллям і 16 паровозів. За мету було поставлено вивезти вугілля
в пункти України що його потребували. Сотник 4-го
Запорізького полку ім. Богдана Хмельницького Борис
Григорович Монкевич згадує: „Залишивши Дебальцево, ворог
заняв позицію за 6 верст од нього на станції Чернушене (нині
Чорнухине, Попаснянський район Луганської області), а що його
там турбували наші роз’їзди то він увільнив і цю станцію.
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Взагалі відступ більшовиків мав жахливий вигляд: вони втікали
в ріжних напрямах, а головна їх сила тікала на станцію
Колпаково” [5, с. 220].
Після гетьманського перевороту Запорізький корпус
продовжив службу вже в складі армії Української Держави.
Наприкінці травня його було перекинуто на патрулювання
кордонів Харківської губернії. Сотник Січових Стрільців 2-го
Запорізького полку Іван Антонович Андрух описує ці події так:
„При кінці липня Запор. Корпус одержав наказ вирушити до ст.
Сватова, звідки пішим порядком мав відійти в Старобільський
повіт на охорону демаркаційної лінії. Корпус числив тоді
загального стану не більше шести тисяч (6000) та всякого
майна назбиралося більше як на 15 ешелонів. Маса жінок
волочилася за полками і штабами, а безконтрольність в
постачаннях доводила до великих надужить та безкарних
продажей. Стрільці, бачучи це, реагували як можна було, за що
стягали на себе лише ненависть” [1, с. 8].
Також із його слів ми дізнаємось про конфлікт Січових
Стрільців із командиром 1 куреня полку Зілінським. Останній,
за словами І. Андруха, змушував стрільців грабувати мирне
населення, подавав рапорти у штаб полку називаючи Січових
Стрільців бандою, і вимагав її розпуску. Конфлікт Січовиків із
Запорожцями дійшов до командира дивізії П. Болбочана, який і
займався його вирішенням [2, с. 15–16].
Відомості про наш край і охорону кордону містять й
спогади підполковника Армії УНР, старшини 1-го Українського
панцерного дивізіону військ Центральної Ради Степана
Сергійовича Самійленка. Ми дізнаємось про його перебування
влітку 1918 р. на річці Айдар. Вона тоді уявляла з себе кордон
між більшовиками і українцями, який кордон був умовним:
обидві сторони вільно переходили його. Ось як він описує
стосунки з місцевим населенням тут: „Чудова була місцевість:
по той бік Гайдара рівнина, а по нашому боці крейдяні гори. Ми
скоро поперезнайомились з селянами: вечорами сиділи на
колодках, жартували з місцевими дівчатами, співали,
розважались. Добре тоді було на селах – просто не вірилось, що
навколо буяє революційна війна” [6, с. 68]
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У травні на охорону кордону переводять і 1-ий кінний
полк Чорних Запорожців. Спогади про це залишив командир
підрозділу Дяченко Петро Гаврилович. Він розповідає про
прибуття до Сватової Лучки (нині Сватове) для заміни німців і
охорони кордонів. В цей час більшовицькі загони здійснюють
чисельні рейди на українську територію. Військові змушені
відповідати тим же: „З кінцем травня більшовицькі відділи
кінноти силами до чоти, а часом і більші почали прориватися
на наші тили і грабувати людність, вбивати священиків,
учителів та інших. Полковник Болбочан наказав своїй кінноті
відповісти тим самим. У цих наскоках у скорому часі була без
конкуренції 2-га чота, яка робила рейди на 50 км на ворожі
тили” [3, с. 23].
Справжні жахом війна стала для бунчужного 3-ї сотні
полку Чорних запорожців, скульптора Валентина Івановича
Сім’янцева. Він був у Сватовій Лучці кілька разів: навесні,
влітку і восени при відступі з Харківщини. Саме тоді війську
було віддано наказ про бомбардування Великого Бурлуку, що на
Харківщині, – рідної слободи Валентина: „Так на війні мусить
бути – це розум, а хіба його на все вистарчить? А от Василь,
малий брат, та біга десь там на вулиці; або батько, – чогось
якраз у Волосній Управі. А мама, сестри, та й увесь наш
Бурлук? Ні-до-чо-го не додумався – ніби роздво’ївся, але не
тріснув. Але цю проблему „зняв з порядку денного” наказ про
відміну бомбардування мого Бурлуку” [8, с. 87].
Восени 1918 р. все сильніше в середовищі українських
військових стає незадоволення гетьманською владою, яка
ніколи не користувалася їх повною підтримкою. Розглянемо
випадок із спогадів сотника полк імені Костя Гордієнка
Маслівця Григорія Миколайовича: „А гетьман тим часом
навіть їсти не дає ні людям, ні коням... Такий стан потривав
ціле літо, відбулися жнива, надходила осінь 1918 року. Майже в
усіх старшин та козаків одяг та білизна і взуття зносилися. Не
помагали вже пильні руки зичливих дівчат та молодиць, що тих
наших вояків обпирали, латали їм сорочки, нашивали латки на
штанах. Час робив своє, надходила холодна осінь, а полк голий і
босий” [4, с. 129].
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Показовим є й те що, на момент присяги Українській
Державі, яку Запорізький корпус складав у серпні 1918 р., коли
військові повторяли слова священика, вони пропустили слова
„боронити ясновельможного пана гетьмана” [4, с. 135]. Тому
не дивно, що восени, коли почалося протигетьманське
повстання на чолі з Директорією, Запорізький корпус підтримав
його.
Таким чином, спогади є цікавим та цінним джерелом із
вивчення історії Луганщини періоду революції 1917–1921 рр.
Спогади показують життя військових, їх стосунки з місцевим
населенням, настрої, що, безумовно, допомагає осмислити цей
складний і драматичний період історії нашого краю.
Джерела та література
1. Андрух І. Січові стрільці у корпусі генерала Натієва. Літопис
„Червоної Калини”. 1930. № 4. С. 5–8. 2. Андрух І. Січові
стрільці у Натієва. Літопис „Червоної Калини”. 1930. № 5.
С. 15–17. 3. Дяченко П. Г. Чорні запорожці. Спомини
командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР.
К. : „Стікс”, 2010. 448 с. 4. Маслівець Г. М. Гордієнківський
кінний полк. За державність : збірник матеріялів до історії
Війська
Українського.
1964.
Ч.
10.
С.
129–153.
5. Монкевич Б. Г. Слідами Новітніх Запорожців. Похід
Болбочана на Крим. Нью-Йорк : „Видавнча секція”, 1956. 288 с.
6. Самійленко С. С. Охорона кордону ХарківщинаВороніжчина. Літопис українського Донбасу. Донбас в часи
визвольних змагань 1917–1921 років / упор. Ю. Косенко. Ічня:
ПП „Формат”, 2018. С. 68–71. 7. Сікевич В. В. Під Барвінковим.
Літопис українського Донбасу. Донбас в часи визвольних
змагань 1917–1921 років / упор. Ю. Косенко. Ічня: ПП
„Формат”, 2018. С. 33–57. 8. Сім’янцев В. І. Сватова Лучка.
Літопис українського Донбасу. Донбас в часи визвольних
змагань 1917–1921 років / упор. Ю. Косенко. Ічня: ПП
„Формат”, 2018. С. 87–88.

88

В. Клименко
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
Італійська пропагандистська діяльність на окупованих
територіях під час військових кампанії на Східному фронті
У зв’язку з розсекреченням величезного масиву
документів в обласних архівах тих регіонів України й Росії, де
воювала 8-ма Італійська армія (“АРМІР”, Armata Italiana in
Russia) розширилася джерельна база дослідження фашистського
“нового порядку”. Завданням нашої наукової розвідки є спроба
комплексного вивчення пропагандистської діяльності, що
проводилася серед особового складу військ 8-ї Італійської армії і
мирного населення на території нашого краю.
Матеріали про пропаганду, що велась командуванням
італійської армії та Міністерством Народної Культури Італії
(далі
– „МінКульПоп”)
знаходимо у дослідженнях
Дж. Скотонні, Г. Веттераззо, Н. Трангалія. Ми використовували
документи інтенданстської служби 8-ї армії (внутрішні накази
та розпорядження стосовно наведення „нового порядку” на
окупованих територіях), періодичні видання: щотижневик La
Domenica del Corriere та журнал „Оборона раси”, репортажі та
хроніки боїв Giornale Luce Cinecittà.
З початку кампанії в CРСР особливу роль у моральній
підготовці армії та тилу мала пропаганда в різних її проявах. У
першу чергу Верховне командування Італії готувало своїх
солдат до звичайної війні проти армії противника, а не проти
народу. Значною мірою різниця між моральним станом
італійських військ від їх німецьких союзників полягала в
наступному: якщо вермахт був інструментом „війни на
знищення” в руках нацистського керівництва, будучи готовим
виконати „злочинні директиви” Гітлера, то частини італійської
Королівської Армії вели традиційну війну. Це зобов’язувало
італійців слідувати військовому кодексу честі і дотримуватися
встановлених норм по відношенню до окупованого мирного
населення [1].
Бойовий дух солдат і офіцерів італійської Королівської
Армії відрізнявся від бойового духу Вермахтa: збройні сили
Італії переживали втрату власного престижу через поразки в
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Північній та Східній Африці і невдалої кампанії проти Греції.
Для виправдання зовнішньополітичних цілей та залученням
підтримки
Муссоліні
використовував
увесь
арсенал
пропагандистської машини Італії.
Для
виконання
головної
мети
ідеологічного
обґрунтування походу на Схід, „МінКульПоп” фашистської
Італії проводило пропаганду, щоб викликати підтримку
християнства і католицької церкви і, таким чином, виховувати
дух народу проти більшовизму [4].
Засоби масової інформації фашистської Італії не
використовували гасло Гітлера про боротьбу за „життєвий
простір”, a передусім наголошували на раніше застосованих
антибільшовицьких постулатах „клерикального фашизму” з
месіанськими закликами до „битви християнської Європи проти
атеїзму” і до „звільнення Росії від безбожників-комуністів”.
Італійський ідеологічний арсенал складався з різних засобів, що
застосовувалися в розробці образу „східного ворога”: з одного
боку, „Хрестовий похід” проти Імперії Зла і „війна цивілізацій”,
з іншого боку – мотиви гітлерівської „расової війни” і
антисемітизму.
На територіях розгортання 8-ї армії управління
економікою залишалося під контролем Третього рейху. У
ситуації прямого підпорядкування німців за окупованою
територією в їх розпорядженні були трофеї, здобуті підлеглими
італійськими військами. Ставлення до італійських союзників
було чітко відображене в самій структурі командування: „Штаб
АРМІР включав у себе відділ пропаганди, що складався з 40
чиновників. Управління ж військовою економікою складалося
лише з 12 офіцерів і не могло функціонувати, так як відповідно
до Конвенції, тому італійські війська не мали права на
експлуатацію місцевих ресурсів” [5]
Зміст італійської пропаганди зазнає змін навесні 1942 р.,
напередодні відправки 229 тис. військовослужбовців 8-ї
італійської армії на територію нашого краю. У прагненні до
зміцнення ідеологічної основи війни на Сході журнал
фашистського режиму „Оборона раси” присвячує російському
більшовизму спеціальний випуск, де запозичує образ ворога з
теорії націонал-соціалізму, яка проголошувала біологічну і
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соціальну неповноцінність слов’янських народів. Влітку 1942 р.
військова пропаганда обіцяла італійським дивізіям легку
перемогу проти більшовизму і підкреслювала, що дії АРМІРа
прославляють фашистську армію. Так гасло „Походу Європи
проти Анти-Європи” широко використовувалося в агітаційних
матеріалах, підготовлених для 8-ї італійської армії (листівки,
газети і т. і.). У них підкреслювалася суміш ідеології та
релігійної риторики пропагандистсько-психологічного впливу
на армію. Вони передбачали створення страшного „образу
ворога”. З цією ж метою на територію Східного фронту
найпопулярніші періодичні видання Італії направляли своїх
репортерів для висвітлення ходу військових дій [6].
Італійським солдатам і офіцерам рекомендувалося не
довіряти місцевим жителям. Так командир Альпійського
корпусу, генерал Наши, своїм військам радив бути уважними і
дотримуватися обережної поведінки, організовувати систему
бойового чергування для запобігання нападів партизан і актів
саботажу з боку цивільного населення [3].
Що стосується відносин з населенням, то для генерала
Капіцці, командира дивізії „Равенна”, їх просто не існувало. На
його думку „Військові не повинні ходити по околицях і
показуватися в селах поза межами служби”. Він наказував
своїм офіцерам переконуватися, щоб солдати дивізії не ходили
без вагомої причини в безпосередній близькості від приватних
будинків місцевих жителів і забороняв входити до їх осель [2].
У свою чергу інформаційне бюро 2-го армійського
корпусу попереджало про шпигунство партизан і передавало,
що італійське командування підтверджує і розширює список
діючих правил, встановлених раніше в районі Дону німецькими
владою. Дійсно, відбувалися часті випадки агресії та акти
саботажу, вчинені партизанами і мирним населенням. Доказом
цього є напади партизан на поодинокі вантажівки, які відбулися
28 липня 1942 р. опівночі [3].
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А. Кривульчак
(Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж)
З історії села Мусіївка, що на Міловщині
Міловщина, неозора, порізані косими балками, здиблені
пагорбами, начебто і зовсім непривабливі місця. Але далеко від
рідних місць завжди згадуєш степове різнотрав’я з пряним
запахом чебрецю та із сизоокою ковилою, місця які не сплутаєш
ні з чим на світі, і скупі фарби цього степу, мінливі разом з
капризами не дуже-то затишного клімату.
Мілове – порівняно молодий населений пункт в
Луганській області. Перші згадки про нього в літературі
стосуються кінця XІX ст. Заснування селища пов’язане з
завершенням у 1872 р. будівництва залізничної лінії Воронеж –
Ростов-на-Дону Південно-Східної залізниці. На новій магістралі
виник роз’їзд, а потім станція Чорткове. Спорудження залізниці
викликало підвищений інтерес до земель, що ними вона
проходила. Кілька десятків родин заснували поблизу станції
хутір Міловий, назва хутору походить від назви невеликої річки
Мілової, яка бере початок у крейдяних відкладах, що залягають
досить високим пасмом [1, с. 530].
Точну дату заснування села Мусіївка зараз, напевне, не
можна встановити. Але відомо, що з давніх-давен наш край
приваблював поселенців, хоча тут були необжиті степи.
Археологічні розкопки 1971 р. в сусідньому селі Калмиківка, а
також у нашому селі в 1976 р. свідчать, що в епоху бронзи (І–ІІІ
тис. до н.е.) по наших степах кочували скотарські племена. Наші
землі були свідками великого переселення народів в ІV–VІІ ст.,
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боротьби кочових племен за володіння територією. Згодом в
Дике поле стали приходити селяни, козаки, рятуючись від
польсько-литовського та московського гніту. Постійних
поселень вони спочатку не мали, але вже із середини ХVІІ ст.
виникають поселення, обнесені земляними валами і укріплені
частоколом [3, с. 7].
Як свідчать історичні документи, основні поселення по
річці Комишній з’явилися в другій половині ХVІІІ ст. (хутори
Зориків, Чечень, Бондарів, Бараників та інші) [3, с. 8].
Поселення Мусіївка з’явилося трохи пізніше, тобто ближче до
кінця ХVІІІ ст. або в перші роки ХІХ ст. Як розповідали
старожили, підставу поселенню поклав якийсь Мусій зі своїм
сімейством (звідси і пішла назва села). Він прийшов з боку
Стрілецького степу і поселився в землянці, викопаній на лівій
стороні за течією річки Комишної. Поступово до нього стали
приєднуватися інші поселенці [2].
Cело все більше розширювалося, збільшувалася
чисельність населення. Вже на топографічних картах 1850 р.
село значилося як слобода Мусієнкова, що свідчило про більшу
кількість населення, чим в сусідніх населених пунктах, які були
на карті: х. Калмиків (нині Калмиківка) і х. Зелеків (Зелеківка)
[3, с. 11].
Наприкінці ХІХ ст. в селі все більше ставало заможних
людей. Про це свідчило те, що на пагорбах з правого боку села
з’явилося 17 вітряних млинів, або вітряків, як їх називали, які
належали більш заможним селянам. В кінці 90-х рр. ХІХ ст. в
центрі села з’явився двоповерховий маєток місцевого багача
Кулібаби. На воротах його будинку були зображені дві фігури
левів, це означало, що він був купцем другої гільдії. Люди
ставилися до нього з недовірою. Його великий статок
пояснювали тим, що він, нібито, був пов’язаний з нечистою
силою, а також тим, що він знався із злодійськими
угрупованнями, які переховувались в ростовських лісах та крали
худобу у жителів навколишніх хуторів і сіл, а вночі по глухих
степах переганяли великі стада в райони станиць Шептухово,
Мальчевку, Міллерово [2].
У 1903–1905 рр. в селі з’явилося декілька сімей
переселенців з Полтавської губернії (Фуга, Курицькі), а також з
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Таврії (Романенко), яких в селі так і називали – тавричани.
Найпоширенішими прізвищами серед корінних жителів були –
Моісєєнко, Пройдисвіт, Топчий, Шпірко, Лисенко, Ляшенко,
Тищенко, Сидоренко, Овчаренко, Сусоєв, Чубарь, Протоковило
та інші. Серед назв вулиць найбільш прижилися Кирилівка (на
якій жило сімейство діда Кирила) і Ягорівка (де жив з сім’єю
Єгор) [2].
Деякі сім’ї відселялися на х. Березовий (по назві струмка
Березового, що впадає в річку Комишну), їх місцеві жителі
називали конюхами. Так на відстані 7 км від села розростався х.
Березовий, пізніше перейменований в хутір Кирносове [2].
Офіційно наше село в ті далекі часи входило до складу
Стрільцівської волості Старобільського повіту Харківської
губернії [1, с. 532].
В 1900 р. в нашому селі вперше дяк і його дружина
(прізвища не встановлені) набрали учнів у школу. Навчали вони
приватним шляхом всього 12 дітей, для цього знімали будинок у
місцевого заможного селянина Чубаря [2].
У 1905 р. в село був призначений новий священик
Шишлов Павло Антонович. При його сприянні в селі була
побудована дерев’яна церква з дзвіницею. Як розповідали
старожили, спів церковного дзвону був чутний на всю річку
Комишну [2]. Церква була освячена в день Святої Трійці. З тих
пір і по теперішній час день Святої Трійці є храмовим святом
для жителів нашого села.
За клопотанням нового священика був куплений
дерев’яний будинок для школи у селянина Чубаря. Рішення про
купівлю будинка було прийнято на зборах Мусіївської громади.
Так було засновано церковно – приходську школу, а трохи
пізніше в цьому ж приміщенні було відкрито 4-річну земську
школу. Приблизно в той же час недалеко від школи була
відкрита хата-читальня. Навчання в школі велося російською
мовою. Основні предмети – Закон Божий, математику, письмо –
викладали вчителі Куприйов Марк Федотович (уродженець
Стрілецького конезаводу) та місцевий житель Карпенко І. М.
Більшість селян жили бідно, тому не всі діти могли відвідувати
школу, і основна маса дітей, як і раніше, залишалася
неписьменною [2].
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На лівому березі річки, в одному з мальовничих куточків
з’явився багатий маєток якогось Івана Марковича. Люди його
поважали. Мабуть, він був дуже прозорливою людиною, бо
розпродав все своє майно і зник з села задовго до революції.
Згодом, коли утворився колгосп, в його маєтку тривалий час
розташовувалася молочнотоварна ферма.
Життя селян в ті часи було нелегким. На території
тодішнього Старобільського повіту в 1886 р. було всього 6
лікарів [1, с. 842]. В перше десятиліття ХХ ст. на території
сьогоднішнього нашого району була лише одна лікарня на 15
ліжок та 3 фельдшерських пункти, в яких працювали 1 лікар і 3
фельдшери. Найближчим до Мусіївки був пункт фельдшера в
с. Баранниківка, у якому працював відомий далеко за межами
свого села фельдшер Пилип Іванович, учнем якого, до речі, став
майбутній хірург Міловської ЦРБ Іозефі Володимир
Володимирович.
У грудні 1919 р. в Мусіївці була встановлена Радянська
влада. Важким тягарем на плечі тодішніх мешканців села лягли
тривожні роки революції та громадянської війни. В село
неодноразово приїздила банда Марусі (що орудувала в районі с.
Бараниківка), яка грабувала населення і вирізувала окремі сім’ї.
Старожили говорять, що через село на своїх тачанках проїжджав
і Нестор Махно [2].
Потім почалися розкуркулення і колективізація. На три
частини розкололося тоді село, розпочиналася братовбивча
громадянська війна. Але, незважаючи на все, у 1929–1930 рр. на
території села все ж таки було організовано два колгоспи. У
південній частині села – колгосп „Більшовик”, в північній
частині – колгосп ім. „Третьої п’ятирічки”. На території х.
Кирносове було утворене три колгоспи: „Червона нива”, ім.
Чапаєва, ім. Крупської.
У 1920–1930-х рр. боролися не тільки з неписемністю, а й
з релігією. Розгорталася антирелігійна компанія, яка знищувала
священнослужителя як соціально, так і фізично. На селі замість
батюшки головним ставав голова партійного осередку, а на
місці колишньої церкви був побудований сільський клуб. Були
організовані заняття лікнепа (ліквідація неписьменності). В
колишній хаті-читальні був відкритий пункт фельдшера. Стала
95

функціонувати Мусіївська сільська рада, сільська кооперація
(сільпо) [4]. Починалося інше, нове, нелегке життя з новими
випробуваннями, втратами і досягненнями.
Джерела та література
1. Історія міст і сіл Української РСР : В 26 т. Луганська область
/ АН УРСР. Ін-т історії ; Голов. редкол. : П. Т. Тронько (голова)
та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 940 с.
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А. Кутняхова
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
Економічний та культурний розвиток
Старобільщини у XIX – на початку XX століття.
Серед чарівної природи Східної України, на лівому березі
ріки Айдар розташувалося невелике містечко Старобільськ,
відоме в давні часи як слобода Стара Біла, яка у ХVІІІ ст.
отримала нинішню назву, герб та статус повітового містечка.
Старобільськ славиться своєю історією та легендами, які
швидше за все мають певне підґрунтя. Старобільск
забудовувався як центр ремесла і торгівлі Слобідської України і
зберіг до сьогодні свій неповторний архітектурний та
історичний вигляд. Старобільщина належить до самого
Східного регіону України і саме на нашу землю падає перший
промінь сонця.
У першій половині XIX ст. ремеслом і торгівлею
займалось міщанське населення. Серед нього виділялася
заможна верхівка, якій належали 2 салотопні заводи і
пивоварня, 37 вітряків і водяний млин. Торговці, що мали свої
лавки, продавали вино, посуд, залізо, сіль та інші товари
широкого вжитку [1, с. 844].
Важливу роль в житті міста відігравали щорічні ярмарки,
що проводилися 1 січня, 1 травня, 29 червня і 10 жовтня. Сюди
приїжджали купці з Москви, Тули, Харкова, Воронежа, Ізюма,
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Куп’янська, Валуйок та з інших міст. В центрі міста було цілих
дві Торгові площі: перша Торгова площа була на території
нинішнього парку культури між Покровським собором і річкою
Айдар, а друга Торгова площа займала східну половину
нинішнього стадіону і частину вулиці Пролетарської. На
ярмарках велася торгівля великою рогатою худобою, кіньми та
продуктами сільського господарства. Щорічно на ярмарках
продавалося до 2 тис. голів великої рогатої худоби, 25 тис.
овець, 1 тис. коней та 15 тис. четвертей пшениці [1, с. 844].
Що стосується населення, то станом на 1834 рік в
Старобільську проживало 795 чоловіків і 590 жінок, в т. ч. 45
дворян, 160 обер-офіцерів, 20 служителів церкви, 108 купців,
348 міщан, 534 казенних поселенців та 170 дворових людей. В
місті було 4 кам’яних і 266 дерев’яних будинків [1, с. 844].
В ті часи місто було сплановано талановито, просто,
зручно та красиво. Всі вулиці Старобільська починались біля
річки або виходили до неї.
У 1816 р. в місті було відкрито повітове училище і
церковнопарафіяльну школу, а в 1817 році – пошту і лікарню. В
повітовому училищі, яке розраховувалось на 60-80 учнів, у 1834
році навчалося 15 дітей дворян, 14 – купців, 15 – міщан, але
нажаль переважна більшість дітей із бідних сімей і кріпаків
лишалася поза школою [1, с. 844].
Селяни Старобільського повіту за реформою 1861 р.
звільнилися від кріпосної залежності з середнім наділом, що не
перевищував 3 десятини на ревізьку душу. Звісно, що найкращі
землі лишалися в руках поміщиків [1, с. 844].
Також великим тягарем лягли на плечі селян викупні
платежі. Якщо в 1854–1859 рр. середня ціна 1 десятини землі в
Старобільському повіті становила 14 крб. 80 коп., то після
реформи (1861 р.) селяни повинні були платити за надільну
десятину від 30 до 46 карбованців. І тому, в багатьох селах
селяни відмовились підписувати уставні грамоти. Почались
селянські заворушення. І вже на початку травня 1861 року
повстали селяни с. Олександрівни, а слідом за ними повстали й
інші села. Але за наказом губернатора в Старобільськ було
послано дві роти Одеського піхотного полку для того, щоб
придушити селянські повстання, що вони і зробили [1, с. 844].
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В пореформений період стало посилюватись класове
розшарування міського населення. Збагачувалась буржуазна
верхівка, а дрібні ремісники розорювались. У Старобільську на
1870 рік було збудовано 3 сальносвічкові і 3 салотопні заводи,
та паровий млин. У місцевих торговців було 52 лавки і 6
заїжджих дворів для тих, хто приїздили на ярмарки. Також
налічувалося приблизно 378 дрібних ремісників. Всього ж в цей
час у місті проживало до 13 тис. чоловік. Переважна більшість
з них знаходилася в нестерпно важких умовах [1, с. 845].
На кінець XIX століття багато селянських господарств
були розорені. Так, в руках куркулів, які становили 14% селян
Старобільського повіту, було зосереджено 43% надільної і
майже вся купча земля. Куркульські господарства володіли 48%
тяглової сили. Щороку більше ніж 10 тис. батраків працювало
в їх господарствах [1, с. 845].
За даними земської статистики в 1905 році 74,4%
селянських господарств волості мали від 0,5 до 3 десятин землі;
8,65% дворів взагалі не мали худоби, 23% мали корів, 18,26% не
мали робочої худоби. Селяни, що страждали від малоземелля,
експлуатації поміщиків і куркулів, були змушені залишити свої
маленькі наділи і шукати роботу на капіталістичних
підприємствах Донбасу, на Дону і Кубані. В 1903 році на
промисел в інші губернії з повіту пішло 30,872 чоловіка
[1, с. 845].
У першому десятиріччі XX століття Старобільськ лишався
торговим центром. Промислові підприємства, які почали
виникати, були місцевого значення. У 1900 році в місті
налічувалось близько 30 дрібних лавок, 14 мануфактурних, 7
бакалійних, 8 шорних та залізоскоб’яних крамниць, 6 заїжджих
дворів, 1 готель і 7 пивних. Щороку проводилось ярмарки, на які
привозились товари і з інших губерній. Найбільшими ярмарками
були весняний (Миколаївський) і осінній (Покровський), річні
обороти яких досягали 10 млн. карбованців. Особливим попитом
користувалась торгівля хлібом [1, с. 846].
Головне місце займали пекарні. Старобільськ славився
хлібобулочними виробами. У місті було 9 пекарень. Вони були
невеликими і спеціалізувалися на випічці окремих видів хліба.
Так, пекарня Ліня випікала житній, Немченко – пшеничний,
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білий та сірий, Грека – здобний хліб і торти, Семикіна –
пампушки і великі бублики, Грачова і Колобова – бублики, сушки
і сухарі, Александрова – багато видів пряників і печива [2].
Славилось
місто
і
майстрами-швейниками.
У
Старобільську було 14 швейних майстерень і майже стільки ж
шевських і шапкових. Тут можна було замовити будь-який одяг,
взуття та головні убори [2].
Йшов Старобільськ попереду інших повітових міст
губернії і в розвитку культури. Працював драматичний театр,
який побудував і утримував власник нотаріальної контори
Досифей Маркович Попович. Він же утримував і Концертний
зал для дворянства (нині будівля прокуратури). Наше місто було
першим в губернії, в якому з’явився кінематограф „Фурор”
(пізніше кінотеатр ім. Чкалова). Його побудував у своєму
торговому комплексі купець М. В. Руднєв. Такі місця могли
відвідувати лише привілейовані особи, оскільки вхідна плата
була досить високою. На все місто була тільки одна (з 1898 р.)
безкоштовна масова бібліотека [2].
За даними 1909 р. в Старобільську працювали чоловіча
гімназія, відкрита в 1882 р., жіноча прогімназія і жіноче
початкове училище. В них навчалися діти багатих, а переважна
більшість дітей бідних батьків лишалась поза школою. Згідно з
офіційною статистикою, в першому десятиріччі XX ст. 66%
дітей шкільного віку у Старобільську не мали можливості
навчатися [1, с. 847].
Охорона здоров’я в Старобільську була на низькому рівні,
бо не забезпечувала потреб населення міста й повіту, оскільки
його обслуговувала лише одна амбулаторія, де працював
фельдшер. Аж в 1906 р. була відкрита повітова лікарня на 25
місць, де працювало 10 медпрацівників, але медичного
обладнання все ж не вистачало. Проте й у таких умовах лікарі,
докладаючи великих зусиль, допомагали хворим. Так, за
ініціативою лікаря-окуліста Василя Шафрановського в
Старобільську організовується очний стаціонар на 10 ліжок. З
усіх кінців повіту сюди з’їжджались хворі. В умовах звичайної
земської лікарні Шафрановський робив найскладніші операції,
повертав людям зір [1, с. 847].
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Отже, варто відмітити, що в кінці XIX – на початку XX ст.
на Старобільщині відбувався значний розвиток торгівлі і
ремесел, відкривались учбові заклади та з’явилась лікарня. Але
в той же час відбувалось класове розшарування міського
населення, де одні люди збагачувались, а інші розорювались.
Все ж таки, це не завадило Старобільську залишитись центром
ремесла і торгівлі, знаменитого своїми великими ярмарками.
Джерела та література
1. Історія міст і сіл Української РСР : В 26 т. Луганська
область / АН УРСР. Ін-т історії ; Голов. редкол. : П. Т. Тронько
(голова) та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 940 с.
2. Мирошниченко
И.
Старобельщина
–
жемчужина
Приайдарья. – Луганск: ООО „Виртуальная реальность”, 2011. –
252 с.
Н. Меженська, О. І. Бублик
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Історія села Морозівка Міловського району
Морозівка – село, центр сільської ради, до якої входять
села Морозівка, Шелестівка, Зоринівка. Морозівка розташована
на півночі Міловського району, у долині річки Комишної, за 25
км від районного центру та за 10 км від залізничної станції
Зоринівка. Село Шелестівка, яке входить до складу
Морозівської сільської ради засноване у ХVІІ с. козаком
Шелестом. Село Зоринівка – виникло у ХІХ ст. на основі станції
Зоринівка Південно-Східної залізниці Російської імперії.
Відомо, що у найдавніші часи на території нашого краю
проживали в епоху бронзи - кіммерійці, згодом скіфи, а в часи
„великого переселення народів” окрім сарматів, тут проходили
гуни, готи, угри, хазари, авари, болгари. Згодом господарями
степів стають печеніги, на зміну їм приходять половці, і нам
залишилося нагадування про них, матеріальні пам’ятки –
„кам’яні баби”. У 13 ст. сюди прийшли племена монголо-татар і
стали кочовими господарями цієї території, яка від Волги до
Криму спустіла і стала називатися Диким полем. Свідченням
цьому є записи посла Італії, мандрівника Плано Карпіні [6]. І
після падіння Золотої орди в 1480 р., в степах спокою немає, але
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він і далі приваблював кочівників своїм різнотрав’ям у долинах
рік, яке забезпечувало корм коням. Уособиці між самими
татарами викликали пожежі в степу, на який тепер претендували
кримські татари.
У ХVІ – на поч. ХVІІ ст. Правобережна і Центральна
Україна стогнали під ярмом Речі Посполитої і саме сюди на
Слобожанщину втікали селяни звідти. Знаходили тут притулок і
козаки із Дону, які втікали від царської немилості за участь у
козацько-селянських повстаннях та заколотах. За свідченням
Д. Багалія, одного з ґрунтовних дослідників історії
Слобожанщини, сюди йшли втікачі з Чернігівщини і
Правобережжя. Селяни втікали і поодиноко і цілими сім’ями, а
деколи і всім селом, полишивши все, чи забравши нехитрий
домашній скарб прямували в Дике поле [1].
В 1620 р. за наказом московського царя Михайла
Федоровича було створено унікальний документ „Книга
Большого Чертежа”. І тепер на південних окраїнах Московської
держави були в центрі уваги три шляхи: Муравський, Ізюмський
і Кальміуський – річки на них, татарські перевози і перелази,
якими татари йшли в Русь. У першій половині ХVІІ ст. почала
діяти Білгородська лінія (800 км), що простягалася від Полтави
до Воронежа, створена самою природою і людьми, і яка
захищала цю землю. Московський уряд не чинив перепон, бо
розраховував на переселенців як на охоронців південних
кордонів своєї держави.
Датою заснування Морозівки офіційно вважають 1690 рік,
але в історичних джерелах знайти точну дату складно, і все ж
історико – краєзнавчі відомості твердять, що у ХVІІ ст.
починається освоєння земель Дикого поля козаками. За
легендою саме у ХVІІ ст. на березі річки Комишної оселився
козак Мороз, як підтвердження цього – велика кількість людей,
які проживають у селі на прізвище Мороз [3].
Чорноземна родюча земля притягувала до себе
поселенців. Окрім того, навколо села знаходилися ліси –
Орловий, Сухий і Босий. Через село протікає річка Комишна по
обидва береги якої розкинулося село протяжністю 3 км.
У 1770 р. староста Морозівської громади, яка налічувала
більш ніж 7 тисяч громадян, попросив благословення на
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будівництво храму у святого Тихона Задонського (монастир м.
Задонська Воронезької губернії Російської імперії) [4]. У 1820 р.
було побудовано храм на честь трьох святителів – Василя
Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста.
У 1872 р. завершено будівництво залізничної гілки
Вороніж – Ростов-на-Дону Південно-Східної залізниці, яке
стимулювало розвиток краю. У зв’язку із цим виникло нове
поселення Зоринівка, а також швидкими темпами розвивалася
торгівля, зокрема перевезення продукції та збут продуктів
сільськогосподарського виробництва у центральні губернії
Російської імперії, в Новоросійськ, на Поволжя [2, с. 531].
Жителі
села
Морозівка
займалися
сільським
господарством, зокрема вирощували зернові культури, бобові,
займалися тваринництвом, вирощували дрібну домашню птицю,
варили пиво і ін. На початку 1900-х рр. у селі були засновані
товариства по спільному обробітку землі, які об’єднували 15–20
осіб [5].
На початку ХХ ст. с. Морозівка входила до Марківської
волості Старобільського повіту Харківської губернії. У період
революційних подій 1917–1921 рр. село переживало разом із
своїми сельчанами важкі випробування. Морозівка, як і весь
край декілька разів переходили із рук в руки, так з вересня і по
грудень 1917 р. села краю були під владою білогвардійського
уряду Каледіна, згодом більшовиків, які також боролися за
владу, і наприкінці квітня 1918 р. наступ австро-німецьких
військ на землі Міловщини. У листопаді німці залишили край,
але до середини грудня 1919 р. тут хазяйнували денікінські
війська [3].
25 грудня 1918 р. жителі сіл Морозівка, Шелестівка,
Зоринівка, Кабичівка і хутору Веселого повстали. Йшли вони з
сокирами та вилами. Громадянська війна прокотилася селами
забравши життя десятків сельчан, і в пам’ять про загиблих
односельців за кладовищем було встановлено кам’яний
обеліск [2].
На початку грудня 1919 р. розпочався наступ Червоної
армії на Донбас і знову край у вирі збройної боротьби і
протистояння між червоноармійцями та денікінцями аж до
жовтня 1920 р. У січні 1921 р. у краї було встановлено
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Радянську владу, яка розгорнула активну діяльність по
впровадженню більшовицької політики. У грудні 1929 р. у
Морозівці був створений перший колгосп „Комунар”, у 1930 –
він став імені ХVІІ партійного з’їзду, а у 1937 р. – колгосп
„Сталінська Конституція”. Головою колгоспу став Мєдвєдєв
Олексій Тимофійович [2].
У 1930 р. Морозівський храм пережив занепад у зв’язку з
гоніннями на православну церкву та священнослужителів.
Довгий час тут знаходився склад добрив, зерносховище [3]. У
тому ж 1930 р. жителі села побачили перший трактор „Форзон”,
що проїжджав селом. А перші трактори „Жовніри” з’явилися у
селі в 1937 р. Насіння для посіву в перший рік мали своє:
ячмінь, овес, квасоля, кукурудза. Перший врожай був гарний і
колгосп виконав поставки зерна державі. Отримали зерно і
колгоспники. Розплачувалися з селянами-колгоспниками
продуктами і збіжжям. Трудодень коштував 25–30 копійок. У
1938 р. було засновано Морозівську сільську раду [3].
22 червня 1941 р. 405 морозівчан пішли захищати
Вітчизну від німецько-фашистських загарбників, 136 із них
загинули, 285 були нагороджені орденами та медалями. У липні
1942 р., під час сінокосу, до села вступили німці і почали
встановлювати свої порядки. Керували новими порядками в селі
італійці і румуни.
Визволення
України
від
німецько-фашистських
загарбників розпочалося з Міловського району, а саме 16 грудня
1942 р. силами Південно-Західного фронту у результаті
Сталінградської операції було визволено Морозівку [5]. І тільки
23 січня було визволено м. Старобільськ, перше місто України.
Джерела та література
1. Багалій Д. Історія Слобідської України. – Х. : Дельта, 1993. –
256 с. 2. Історія міст і сіл Української РСР : В 26 т. Луганська
область / АН УРСР. Ін-т історії ; Голов. редкол. : П. Т. Тронько
(голова) та ін. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1968. – 940 с.
3. Матеріали шкільного музею Морозівської ЗОШ І–ІІ ступеню.
4. Озерной И. Г., Фетисова Г. В. Меловщина – воронцовый край
степной. – Луганск, 2000. – 47 с. 5. Озерной И. Г. Меловое –
восточный порог Украины. – Луганск, 2005. – 57 с. 6. Рубрук В.,
Карпини И. П. История Монголов / Путешествие в восточные
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страны. – СПб. : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 232 с. [Електр.
ресурс]. – Режим доступу : https://runivers.ru/lib/book3078/9693/.
А. Овчаренко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
До історії Біловодського селянського повстання
1918–1919 рр.
Сторіччю Біловодського селянського
повстання присвячується

Довгий час збройні конфлікти революції 1917–1921 рр.
подавалися в книгах і фільмах як героїчна боротьба за
встановлення радянської влади. За офіційною версією часів
Радянського Союзу часто розмивався трагізм подій того часу,
які складно оцінювати однозначно. Доповідь присвячується
одному з епізодів революції на теренах сучасної Луганщини –
Біловодському селянському повстанню. Інформації про цю
подію доволі багато, але її розпорошено по різних архівах та
дослідженнях, переважно радянських часів. Ми хотіли б ще раз
звернути увагу на ті трагічні події межі 1918–1919 рр. на
Біловодщині.
У листопаді 1918 р. Директорія УНР підняла повстання
проти Павла Скоропадського, очільника Української Держави,
куди входили і території сучасної Луганщини. Користуючись
моментом східний сусід – Всевелике Військо Донське на чолі з
генералом Петром Красновим – почав анексію Слобожанщини.
Це стосувалося й Біловодська, куди було введено козацьке
військо. Паралельно з т.зв. „білими” боротьбу за регіон вели
т.зв. „червоні” – більшовики.
В листопаді 1918 р. козацький генерал Олександр
Фіцхелауров почав в Біловодську мобілізацію в Донське
військо. Ніхто з селян не хотів служити, тому комендант віддав
наказ: зібрати всіх чоловіків відповідного віку, а за його
невиконання грозив розправою. Селяни 12 грудня 1918 р.
відповіли масовими виступами та розігнали організаторів
мобілізації. У відповідь на покарання з боку козаків,
хвилювання серед селян продовжилися. Найжорстокіше цей рух
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проявився 25–27 грудня. Підмога повсталим прийшла 3 січня
1919 р., коли до Біловодська підійшов Перший Воронезький
полк Всеросійської надзвичайної комісії (ВНК). З учасників
повстання був сформований ескадрон під командуванням Я.
Хорунжого [4]. Втім спалах насильства на Біловодщині, який
розпочало повстання, цим не завершився, на чому хочеться
зупинитися докладніше.
3 січня 1919 р. до Євсузької волосної управи слободи,
приїхали два офіцери Донської армії і стражник колишньої
гетьманської Варти з вимогою надати коней і чоловіків з
лопатами для очищення дороги від снігу. Однак місцеві
чоловіки їх вбили і відтягнули на кладовище [5]. У ті роки
подібні випадки були типовим явищем. „Там, де селянам в
полон потрапляли офіцери, – писав учасник подій, – повстанці
розпоряджалися їх життям з жахливою жорстокістю, що
нагадує гайдамаччину” [3, с. 129].
Про події в Євсузі дізналися в командуванні 12-го
козачого полку, командир якого наказав „навести в слободі лад
і покарати вбивць” [5]. Лад навели згідно із „законами
військового часу” – було розстріляно 7 селян [2, с. 209].
У відповідь почалася нова хвиля повстанського руху, яка
по черзі накривала села Біловодщини. У сусідній Литвинівській
волості в Різдвяну ніч з 6 на 7 січня кілька жителів села
Литвинівка на чолі з І. Лисенком захопили волосну управу,
заарештували, а потім розстріляли волосного старшину
М. Гніденка, писаря Д. Ісакова і двох охоронців Варти
[1, с. 285].
8 січня Я. Хоружий організував черговий виступ проти
козаків. У той же день, відповідно до спогадів Л. Кузоятова та І.
Попова, „група Миколи Пелиха з хутору Царівка… озброївшись
„обрізами” заарештувала адміністрацію Лимарівського кінного
заводу, роззброїла і вбила керуючого конезаводу генерал-майора
А. Чапліна. Потім ця група захопила осавула начальника
гарнізону Біловодська, капітана Свенілкіна, двох козаків і п’ять
вартових на чолі з начальником Біловодської волосної „варти”
Пугача. Всіх захоплених розстріляли "під Очкуровкой"
(с. Семикозівка), а тіла опустили під лід річки Деркул” [5].
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Тими ж днями були вбиті священики: благочинний
Євсузької волості Іоанно-Предтеченської церкви, настоятель
Миколаївської церкви Біловодська – нібито за співпрацю з
козаками. Справжня трагедія з елементами криміналу
розігралася 11 січня біля хутору Третьяківка, де було
розстріляно санний обоз, в якому їхали колишній військовий
начальник Старобільського повіту полковник Лебедєв, його
дружина і дочка. Всіх, крім кучера, вбили, а тіла пустили під лід
річки Деркул. Тіло полковника Лебедєва і невпізнане тіло жінки
(чи то дружини, то чи дочки) спливли під час весняного паводку
і були поховані на кладовищі села Новодеркул [5]. Красновці,
мабуть, вели розслідування цієї невиправдано жорстокої
розправи над сім’єю полковника Лєбедєва і в ході розслідування
розстріляли старосту Третьяківки Логвина Паталаху і жителя
села Максима Гниду [6, с. 104].
Тоді ж було вбито одного з провідних організаторів
кінно-заводської справи на Півдні Росії, керуючого
Деркульського конезаводу полковника Сергія Леонідовича
Носовича. Обставини цієї трагедії до наших днів маловідомі. У
1959 р. учасник подій В. Жабко вперше розповів про те, що
після вбивства „військового начальника Старобільського повіту
Лебедєва, полковник Носович вирішив помститися за нього
повстанцям, але його теж убили за селом Данилівкою” [5].
Носович був убитий в ніч на 23 січня 1919 р. По панівній версії
його вбили жителі сіл Третьяківки і Попівки.
Загадковою була й загибель старшого лісничого
Деркульського лісництва колезького радника (полковника)
Костянтина Івановича Юницького. Є три версії цього злочину.
За першою Костянтин Іванович був убитий і пограбований
десятником лісництва, якого за це судив місцевий ревтрибунал і
який виправдовувався типовою для того часу фразою: „Я вбив
ворога революції!”. Друга версія говорить про бандитський
наліт, жертвою якого і став Юницький. Бандити нібито вивели
Юницького вглиб лісу, роздягали і вбили.
За третьою версією, що базується на спогадах жителя
с. Нижня Бараниківка С. Яблуненка, К. Юницького, як і
С. Носовича, розстріляв загін із колишніх учасників
Біловодського повстання (жителів Попівки і Городища) як
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царських офіцерів. Це збігається зі свідченнями учасника
повстання І. Санжарова про те, що „після повстання
сформувався кінний загін, яким керував Яків Хоружий. Цей
ескадрон брав участь в ліквідації всіх попів і антирадянських
елементів” [5].
Але біловодський історик В. Степанов вважає, що навряд
чи місцеве населення мало пряме відношення до вбивства
Носовича та Юницького. Так 14 січня осавул Растєряєв
доповідав, що „в ніч з 30 на 31 грудня „банда червоних”
чисельністю до 40 осіб зайняла Деркульський завод,
заарештувала керуючого, забрала 10 коней і повела всіх у село
Попівка. За клопотанням службовців кінного заводу керуючого
Носовича звільнили. Носович бачив, що понад 100 „червоних” на
санях рухалися в бік Городища” [5]. Цей факт був кимось
навмисне перекручений і став основою для поширення чуток
про „звіряче вбивство Носовича мужиками сусідніх сіл”, це дало
привід стверджувати про причетність до цього селянповстанців.
Дійсно, один з батальйонів Воронезького полку ВНК під
командуванням Старобільського чекіста К. Шевкопляса 21 сiчня
„пройшов через Деркульський кінний завод в сторону Городища,
Богданівки і Великої Чернігівки” [5]. У цей же час в
Стрілецькому конезаводі, селах Бараниківка та НижньоБараниківка знаходився 12-й Донський козачий полк. У будьякий момент полковник Носович і полковник Юницький могли
бути звинувачені більшовиками в сприянні козакам Краснова,
що, скоріш за все, і сталось. А жителі Третьяківки, Попівки і
Городища до цих вбивств не причетні, оскільки говорити про
ідеологічне наповнення Біловодського повстання було б
невірно. Посталі селяни не були прихильниками більшовиків, як
це висвітлювали пізніше радянські дослідники.
Так в перший місяць 1919 р. кривава хвиля обопільного
терору накрила наш край. Переміг „червоний” терор, який
надалі захлеснув радянську країну і не помилував ані „ветеранів
революції”, ані „героїв громадянської війни”.
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А. Сикало
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Історія церкви Успіння Пресвятої Богородиці
(с. Осинове Новопсковського району Луганської області)
У середині квітня ми дізналися жахливу новину: в Парижі
загорівся Нотр-Дам-де-Парі – одна з найбільш відомих
архітектурних пам’яток і символ Франції. Гірко, що часто люди
розуміють цінність пам’яток тільки тоді, коли їх втрачають.
Тому чудові архітектурні пам’ятки, що нас оточують,
обов’язково
потребують
постійної
уваги.
Так,
у
Новопсковському районі нашої області є архітектурна пам’ятка
унікальна для нашого регіону – Успенська церква Пресвятої
Богородиці. Саме про неї я хочу розповісти.
Село Осинове довго було не лише адміністративним, а й
духовним центром Новопсковського краю. Свого часу тут було
збудовано і діяло три церкви – Свято-Успенська, Михайлівська
та Вознесенська [6, c. 92]. До наших днів зберіглася лише одна –
Успенська, яка є найстаршою пам’яткою в районі і однією з
найдавніших в області.
Офіційною датою побудови церкви вважають 1802 р.
[7, c. 20]. Втім, ця дата не остаточна. Відомий краєзнавець Ганна
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Фоменко стверджує, що побудована вона була ще в 1756 р., а
потім в кінці XVIII ст. перебудувалась, а в офіційні документи
увійшла тільки остання дата – 1802 р. [3]. Враховуючи, що
церква будувалась не один рік, тому що кілька років будували
один фундамент, можна з упевненістю сказати, що церква
належить до XVIII ст.
Спочатку вона була дерев’яною, потім її побудували з
вапняку. А вже не пізніше середини XVIII ст. був збудований
кам’яний Успенський храм з трьома боковими вівтарями. Про
це свідчив напис на Євангелії храму [3]. Через те, що спочатку
церква знаходилася між річкою Айдар і його притокою
Кам’янкою, вона була під постійним рухом ґрунту, тому будівля
стала руйнуватися і у 1791 р. мешканці села змушені були
відбудувати храм заново. Храмобудівнича грамота, яку видав
Преосвященний Інокентій Воронезький, свідчить: „На прохання
Біловодського округу слободи Осинової Успенську церкву, за її
пошкодженням у фундаменті, стінах і склепінні розібрати.
Нинішню її частину Успіння Божої Матері, з двома бічними
вівтарями Святого Архистратига Михайла і Святого Миколи
Чудотворця з кам’яною будівлею знову побудувати, а третій
бічний вівтар в ім’я святих апостолів Петра і Павла, до
спорудження нової церкви, залишити для богослужіння” [3].
Щодо стилю будівництва церкви, то її починали будувати
в стилі бароко. В той час цей стиль культивувала Катерина II.
Ознаками цього стилю є багатство, розкіш, химерні форми.
Закінчували будівництво вже в стилі класицизму, запозичений в
античному мистецтві. Класицизм прагне до гармонії і суворої
чіткості форм. Його впроваджував в життя син імператриці
Павло I.
Тож церква Успіння Пресвятої Богородиці являє собою
кращий зразок церковного зодчества епохи бароко і класицизму
нашого краю. Дослідник Степан Платонов стверджував:
„...церков подібного архітектурного стилю було три у всій
Російській державі – у Москві, Острогозьку Воронезької
губернії і в селі Осинове” [3].
Окремо слід зупинитися на авторові проекту церкви. Про
нього відомо мало. Вважається, що це був тульський майстер
Кудрявцев, який навчався у кращих зодчих Москви. Він зумів
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поєднати в своєму творінні красу від бароко і гармонію ліній від
класицизму. Майстер прикрасив будівлю декоративними
елементами і ліпниною. Стіни оточив фризом у вигляді стрічки.
Тридцятиметровий купол підноситься над головою без колон. І
святі, намальовані на ньому невідомим живописцем, немов
парять в небі над людськими головами. Деякі розписи церкви
збереглися ще з XIX ст. Зовні ж відвідувачів зустрічає фасад з
дорійських портиків з нішами [1]. Об’єднання двох напрямків
мистецтва створили неповторний і монументальний ансамбль,
особливо оригінальний для сільського храму.
Так описує зовнішній вигляд церкви історик-краєзнавець
Г. Власюк: „Ось ці два напрямки чудесним чином переплелися в
зовнішньому вигляді і інтер’єрі церкви. І створюють той
неповторний образ храму, рівного якому немає не тільки у нас
на Луганщині, а й на значній території України” [1].
На останньому етапі революції 1917–1921 рр. в цих краях
діяв повстанський загін під проводом отамана Івана Каменюки.
Його діяльність пов’язана й з осинівською церквою, де відбувся
бій повстанців з більшовиками. Щодо цієї події існують дві
версії. Згідно з першою восени 1919 р. комуністи проводили
мітинг на честь річниці революції в центрі села. Там на них
налетіли люди Каменюки, тому більшовики вирішили сховатися
в церкві. Вони залізли на високу церковну дзвіницю і
відстрілювалися звідти. Озлоблені повстанці виламали двері
церкви, вивели людей на площу і розстріляли [3]. Від
радянських часів біля церкви стоїть пам’ятник, присвячений
загиблим більшовикам. Друга ж версія свідчить, що загін
Каменюки вступив у останній бій з більшовиками тут 19 жовтня
1921 р. і завдяки зраді одного з повстанців його остаточно було
розбито, а отамана Каменюку ув’язнено [5]. Складно сказати,
яка з версій є більш достовірною, тому ця тема потребує
подальшого вивчення.
Служби проводилися в церкві Успіння Пресвятої
Богородиці до 1934 р., коли її було закрито. Радянська влада, яка
оголосила релігію поза законом, перетворила храм на
зерносховище.
Саме
тоді
звідти
зник
унікальний
п’ятнадцятиметровий іконостас, багато старовинних ікон,
дзвони переплавили на кулі. Богослужіння поновилися в період
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німецької окупації. У листопаді 1948 р. в прихід був
призначений священник Тішкін, який одним з перших в області
в післявоєнний час відродив урочисте проведення церковних
свят і релігійних обрядів. З 1959 по 1962 рр. з приходом злилися
парафіяльні громади сіл Проїзже, Заайдарівка, Курячівка і
Михайлівська церква в селі Осинове. У 1963 р. Успенська
церква відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 270 від
24 серпня була поставлена на облік пам’яток архітектури
національного значення [7, c. 20].
Має церква і власні легенди. Вважається, що тут молився
відомий український філософ Григорій Сковорода. Він гостював
у цих краях у свого товариша – полковника Тевяшова. Згодом
цими землями володіли російські князі Раєвські, яких відвідував
декабрист і письменник Кіндрат Рилєєв [1].
„Перлиною” церкви вважають святого Дмитра Горського,
мощі якого зберігаються тут. Легенди свідчать, що в слободі
Осиновій жив ткач Дмитро. Одного разу він посварився з
батьком і вдарив його. Потім розкаявся у своєму вчинку і
відрубав собі руку, став відлюдником і жив у печері. Селяни
шанували його за аскетичний спосіб життя і стійкість віри.
Дмитра, прозваного Горським, канонізували у 2014 р. [4]. В
цілому ж будівля має велике значення для віруючих не тільки
через святого. Церква вважається „намоленою”, так як тисячі
людських душ двісті років отримували тут прощення і
благословення [1].
Після проголошення незалежності церква Успіння
Пресвятої Богородиці продовжила працювати. Тут проводилися
відновлювальні роботи, наприклад, в 2006 р. реставрували
фрески. А у 2008 р. були відлиті дзвони для храму. У 2010 р.
церква брала участь у проекті „Дива Луганщини” телеканалу
ЛОТ, де посіла 2 місце набравши 10953 голосів [2].
Таким чином, церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі
Осинове є перлиною Новопсковського району. Церква дивує
своєю красою і сміливістю споруди, тож не дарма є пам’яткою
національного значення. Тому потрібно зробити все, для того
щоб її зберегти вже зараз.
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(Луганський національний університет
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Діяльність Старобільського осередку товариства
„Просвіта” у 1917–1918 рр.
Товариство „Просвіта”, як культурно-просвітницька
громадська організація, утворилася у Львові у 1868 р. для
підвищення національної свідомості українського народу.
Поступово „Просвіта” поширюється на всі українські землі. З
1905 р. товариства виникають у губернських містах
підросійської України. Це стосувалося й Харківської губернії,
куди входила північна частина сучасної Луганщини.
Тему дослідження вважаємо актуальною, оскільки
проблема існування на території Старобільщини організації
„Просвіта”, а також напрямів її роботи не була розглянута в
межах історичного краєзнавства.
Мета нашого дослідження полягає у розгляді діяльності
саме Старобільського осередку товариства „Просвіта”.
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Зауважимо, що матеріали, пов’язані з діяльністю організації на
території Старобільська та Старобільського повіту є
обмеженими. У роботі ми використали статті з тогочасного
часопису „Старобельская жизнь” за 1918 р., а також
проаналізували статут та список членів товариства, що і стало
основою джерельної бази та дозволило висвітлити організаційні
питання діяльності товариства.
Старобільська „Просвіта” була заснована у червні 1917 р.
та налічувала 75 членів. Головою товариства був вчитель
гімназії Тихонович [3]. Станом на 1919 р. членів товариства
налічувалось 76 осіб, а головою став І. Лень [8; 9]. Окрім того,
„Просвіти” існували у Сватовому, Білокуракиному, Біловодську,
Осиновому, Новопскові тощо [4].
Згідно зі Статутом товариства головною метою було
„піднесення культурного рівня українського населення міста
Старобільськ і Старобільського повіту”. Передбачалося
заснування секцій, таких як „лекційна, драматична, співоча,
музична, шкільна та інші, членами яких можуть бути тільки
члени товариства” [10, арк. 13]. Кожна секція мала
підпорядковуватись Раді товариства та надавати інформаційний
звіт про свою діяльність. Натомість за Статутом голови секцій
користувались правом вирішального голосу під час
голосування. Право виносити рішення надавалось особливому
органу – Загальним Зборам. Окрім того передбачались такі
посади як голова, містоголова, писар, скарбник, бібліотекар,
господар [10, арк. 13 зв.]. Проаналізувавши статут можна
підкреслити, що організація мала доволі складну структуру та
значний кадровий склад. Така система дозволяла охопити різні
напрями у своїй діяльності.
Фінансування товариства здійснювалось переважно за
рахунок членських внесків. Окремою статтею доходів був
прибуток з різних заходів, що проводились товариством:
„вистав, докладів, вечорів”, а також пожертвування [10, арк. 14].
Зокрема в газеті „Старобельская жизнь” за 14 вересня 1918 р.
знаходимо статтю про виставу, яку організували члени
„Просвіти”, де було зібрано 1000 карбованців „на користь
вшанування могили Т. Г. Шевченка” [6]. В іншій статті цього
видання від 5 жовтня опублікований лист подяки від товариства
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до Української повітової комендатури, а також „спілки Крамарів
дев’ятнадцяти” за надану грошову допомогу. У листі
висловлюється сподівання, „що інші установи та організації
допоможуть товариству… в культурно-просвітницькій праці”
[7]. Отже, пожертви складали важливу частину фінансування
товариства та його активно підтримували інші організації та
установи.
Основним напрямом діяльності товариства „Просвіта” на
Старобільщині була культурно-просвітницька робота. Так, 21
вересня 1918 р. з ініціативи просвітян була відкрита українська
книгарня, що знаходилась у будинку Руднєва на вулиці Малій
Дворянській (сучасна вулиця Руднєва, до 2015 р. –
Володарського). Там же знаходилася безкоштовна читальня з
українськими газетами та журналами [5]. Іншим напрямом
діяльності була допомога в українізації освіти, що була
важливою рисою політики УНР, а особливо Української
держави Скоропадського. Таким чином, ми можемо
стверджувати, що товариство відігравало важливу роль у
просвітницькому житті старобільчан та у розповсюдження
української мови на території Старобільського повіту.
Процес закриття „Просвіт” на території України
розпочався в умовах встановлення більшовицької влади в
Україні. Стосовно Старобільської „Просвіти” нам не вдалося
достовірно встановити час закриття, проте, донецький істориккраєзнавець Добровольський стверджує, що на території регіону
товариства діяли до 1923 р. [11].
Отже,
Старобільська
„Просвіта”
як
культурнопросвітницьке товариство мала значний вплив на громадське
життя міста. Впливовість організації може характеризуватись
особливою структурою та кадровим складом. „Просвіта” була
сформована таким чином, щоб мати можливість охопити різні
галузі культурного розвитку населення. Важливим показником
діяльності організації можна вважати різного роду заходи,
проведені просвітянами. Відомості про подібні ініціативи ми
знаходимо у пресі Старобільщини того часу.
Окрім того варто наголосити, що товариство працювало за
рахунок не тільки членських внесків, але й пожертв від
підприємців, меценатів, що є свідченням того, що Старобільська
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„Просвіта” дійсно займала почесне місце серед міських
громадських організацій. Оскільки документальних матеріалів,
або інших джерел стосовно роботи товариства на нашій
території знаходимо не значну кількість, вважаємо, що тема
дослідження ще вимагає подальшого опрацювання.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ
ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. А. Алтухов
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Аналіз діяльності Харківської біржі наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. російським економістом К. Скальковським
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у зв’язку із
динамічною індустріалізацією південного сходу України та
формуванням капіталістичних відносин, серед іншого, у цьому
регіоні відбувається процес оформлення біржових установ.
Серед провідних бірж цього періоду, можна виділити
Харківську, яка концентрувалася на торгівельних операціях із
сільськогосподарською та промисловою продукцією. Діяльність
цієї біржової установи викликала зацікавленість з боку
тогочасних провідних економістів, вчених та публіцистів. Серед
тих, хто досить критично аналізував роботу Харківської біржі
був відомий у той час публіцист-економіст К. Скальковський.
В одній зі своїх статей, опублікованій у збірці „Нова
книга. Публіцистика. Економічні питання. Дорожні враження”
[1], яка вийшла друком у 1904 р. він поділився враженнями
стосовно діяльності цієї біржової установи.
Загалом автор досить критично ставиться до діяльності
цього
біржового
закладу,
навіть
називаючи
його
„бюрократичною вигадкою”. Підставою для подібних заяв стало
те, що Харківська біржа, починаючи з 1890 р., була змушена
просити кредити та субсидії в Південного гірничопромислового
з’їзду. Це й викликало обурення К. Скальковського, який
розкритикував діяльність біржі, повідомивши, що його думки
викликали обурення з боку голови харківського біржового
комітету Г. Долгово-Сабурова, який наполягав, що фінансові
проблеми біржі пов’язані із тим, що „увесь кураж забирали собі
маклери, а реєстрація угод відбувається на безоплатній основі”
[1, с. 379].
Своєю чергою К. Скальковський заявив, що фінансовий
стан біржової установи визначається не „куражами, а біржовими
внесками”. „Біржа існує завжди не на куражі, а на внески
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членів біржового товариства. Якщо харківський біржовий
комітет має потребу в авансах, значить кількість учасників
біржі не багаточисельна, або ці учасники залучені випадково, за
компанію і не турбуються про підтримання свого дітища”, –
відзначив автор [1, с. 379].
Висловивши цю думку, автор робить висновок, що не
існувало жодних підстав для відкриття промислової біржі в
Харкові. „Я не чув, щоб торговці вугіллям та металами у
Харкові просили про створення біржі… Харків не Кельн або
Глазго, він не лежить у центрі вугільної та залізної
промисловості”, – писав автор [1, с. 379].
Незадовільний стан розвитку біржової торгівлі у Харкові,
на думку К. Скальковського, пояснюється тим, що більшість
підприємств промислової сфери регіону працюють, виконуючи
державні замовлення, що „не створює ринку”. „Казна. Казенні
та приватні залізниці, заводи, фабрики та пароплавства –
головні покупці вугілля та заліза. Гірські заводи та вугільні
копалини продають свої вироби за казенними замовленнями, з
підряду, за посередництва своїх агентів, і тільки дуже невелика
кількість може бути продано біржовим шляхом”, – писав
К. Скальковський [1, с. 380].
У таких умовах біржа є лише „місцем довідок та
реєстрації угод, які йдуть поза нею” [1, с. 380].
Приклад незадовільної роботи Харківської біржі дозволив
економісту дійти висновку, що „біржі, хоча офіційно існують у
різних містах, проте дуже мало пристосовані до російських
звичаїв” [1, с. 380].
Навіть обсяги торгівлі провідної на той час Одеської біржі
не викликали захоплення у К. Скальковського. Навпаки, він
відзначив відсутність там повноцінної торгівлі. „У Одесі біржа
існує майже ціле століття. Я добре її знаю, я навіть народився
в будівлі одеської біржі, яка зараз перенесена в інше
приміщення. І старе було розкішне, але жодних угод у ньому не
укладалося, окрім офіційних відміток курсу. Усі угоди
укладалися маклерами в конторах недалеко від біржі – на куті
Рішельєвської та Ланжеронської вулиць”, – відзначав він
[1, с. 381].
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Піддавши критиці діяльність Харківської біржі, автор
зазначав: „Я розумію користь біржі для угод з хлібом в Одесі, з
цукром у Києві, фрахтами у Нижньому, нафтою у Баку, але
маю сумнів в універсальності харківського ринку для вугілля та
заліза” [1, с. 384].
Відповідно, К. Скальковський робить висновок, що
штучно створені державою фінансово-торгівельні організації
неспроможні вирішити соціально-економічні проблеми, які
стояли перед Російською імперією в досліджуваний період. „Я
змушений повторити, що не вимагаю руйнування Харківської
біржі. Якщо вона була створена, то це було комусь потрібно. Я
хотів би вказати на крайню оптимістичність думки, ніби з
допомогою подібних заходів можна переорганізувати нашу
торгівлю, що складалася роками”, – зазначав він [1, с. 386].
Отже, публіцистична творчість К. Скальковського як
окремий складник пласта джерел особового походження є
важливим джерелом документальних матеріалів. Його статті,
написані на основі особистих вражень, дозволяють розглянути
глибинну специфіку діяльності Харківської біржі, показати її
„закулісний бік”, виявити недоліки, які критикувалися та
викривалися. Його публіцистичні матеріали істотним чином
доповнюють джерела інших груп, у яких представлено офіційну
інформацію, пов’язану з біржової торгівлі в Україні.
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Проблема джерельного забезпечення досліджень
з історії революційних подій 1917–1921 рр. на Луганщині
Протягом останніх років революційним подіям, які
охопили територію колишньої Російської імперії починаючи з
лютого 1917 р. приділяється багато уваги. Причому справа
полягає не лише в красивій цифрі 100-літньої річниці
Української революції, а й у можливостях проведення
історичних паралелей з подіями сучасності. Тому не дивно, що
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ця тема привертає увагу й тих, хто цікавиться історією нашого
регіону. Втім можливості краєзнавців наразі суттєво обмежені
внаслідок того, що на окупованій території залишилися фонди
Державного архіву області, обласної універсальної наукової
бібліотеки, краєзнавчого музею тощо. Тож, зацікавившись
названою темою ми поставили собі за мету з’ясувати чи
можливе її вивчення в тих умовах, що склалися, з точки зору її
джерельного забезпечення.
Протягом 1917–1920 рр. сучасна територія Луганщини
входила до Харківської та Катеринославської губерній, частково
– Воронезької та Області Війська Донського. Лише в 1920 р.
більшу її частину було об’єднано в складі Донецької губернії.
Це, безумовно, не могло не вплинути на формування комплексу
документальних джерел на її територіях та їх подальше
розміщення. Так, їх значний масив залишився в архівах
губернських міст та Києва. Протягом ХХ ст. вони поступово
передавалися до обласного архіву в Луганську, втім вивчення
описів
справ
Державних
архівів
Харківської
та
Дніпропетровської областей, а також Центрального державного
архіву громадських об’єднань України та Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління (ЦДАВО)
показує, що значна кількість документів з історії Луганщини
періоду революцій до наших днів зберігаються там.
Так, ЦДАВО передав до Луганська фонди радянських
організацій та установ революційної доби, тоді як фонди з
документами представництв урядів гетьмана Скоропадського,
Добровольчої армії, повстанських загонів аж до кінця 1980-х рр.
були засекречені і передаванню не підлягали.
Зокрема, чудово збережений фонд 1339 „Старобiльське
повiтове управлiння (при Деникiнi)” (1919–1920 рр.), який
містить 121 справу. Фонд 1325 „Харкiвський губернський
староста” (1917–1920 рр.) містить 471 справу, частина яких
присвячена Куп’янському та Старобільському повітам. Там же
зберігається документація Ради Народних Комісарів ДонецькоКриворізької республіки (Ф. 1822), Луганської міської управи у
1917–1919 рр. (Ф. 3049), Тимчасового комітету Донецького
басейну 1917 р. (Ф. 4317) та ін. Тож, як бачимо, в сучасних
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умовах розпорошеність документів щодо історії Луганщини по
архівах виступає скоріше як позитивне явище.
Щодо
документів
радянського
походження,
то
обмеженість доступу до них певною мірою може бути
компенсована використанням численних збірок документів,
виданих за доби СРСР. Попри ідеологічне навантаження вони
залишаються цінним джерелом інформації, особливо щодо
діяльності більшовиків в промислових районах області [3; 6; 8;
20; 24]. Особливо відзначимо тритомну збірку „Великая
Октябрьская социалистическая революция на Украине”, де
кожен блок документів розглядається по регіонах (Харківська,
Катеринославська і окремо Донбас) [4]. Згадується наш регіон і
у сучасних збірках документів, хоча й епізодично [12; 16].
Іншим джерелом з історії революційної Луганщини є
преса. Умовно можна виділити загальноукраїнські („Нова рада”,
„Відродження”, „Робітнича газета”, „Народна воля”), губернські
(„Екатеринославские губернские ведомости”, „Приднепровский
край”, „Народная жизнь”, „Южный край”, „Вестник Юга”, „Наш
голос”, „Земське діло”) та місцеві видання. Часописи перших
двох груп добре збережені та доступні в бібліотеках Києва та
Харкова. Крім того, частину з них наразі оцифровано, вони є у
відкритому доступі, що полегшує нашу роботу. Однак,
зауважимо, що події в нашому регіоні вони висвітлювали
фрагментарно, не завжди маючи тут власних кореспондентів.
Розвиток місцевої преси періоду революції докладно
дослідила у своїй монографії К. Ульянова, яка вказує на значне
збільшення кількості газет, що видавалися тут в цей час [23].
Однак можливості для роботи з більшістю з них для нас
обмежені. У фондах Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського містяться окремі номери часописів
„Заря”
(Луганськ, 1917), „Единение” (Луганськ, 1918), „Голос
крестьянина”, пізніше – „Слов’яносербський хлібороб”
(Луганськ, 1917–1918), „Старобельская жизнь” (Старобільськ,
1918), „Донецкая жизнь” (Луганськ, 1918), „Донецкая коммуна”
(Лисичанськ, 1919), „Донецко-Криворожский Коммунист”
(Луганськ, 1919), „Донецкий пролетарий”, пізніше – „Луганская
правда” (з 1917 р.). Звісно, це лише незначна частка з близько 30
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газет, що виходили в той час в регіоні, втім ми продовжуємо
пошук.
Цікаву інформацію про події на Луганщині на початку
ХХ ст. дають джерела особового походження, зокрема, мемуари.
За походженням поділяємо їх на три групи: спогади
більшовицьких діячів, провідників „білого” руху та учасників
українського визвольного руху.
Серед спогадів більшовиків слід відзначити „Записки о
гражданской
войне”
командувача
радянських
військ
В. Антонова-Овсієнка, який докладно висвітив події з листопада
1917 по червень 1919 рр. [2]. Події 1917–1918 рр. на сході
України подає харківський більшовик В. Мирошниченко [13],
селянське повстання в Біловодську описує Ф. Ткаченко
(Лунний) [22]. Про події в Луганську розповідає місцевий
більшовик І. Ніколаєнко [17–19].
Менше уваги нашому краю приділяли в своїх спогадах
„білі” – про проголошення влади Директорії на Лівобережжі
розповідає А. Денікін [7], про ситуацію в Старобільську після
відходу німців у 1918 р. – П. Мирошниченко [14], події в
Донецькому басейні в 1919 р. описує Б. Штейфон [25].
Щодо представників українського руху, то спогади про
розвиток подій восени 1918 р. в Луганську пише товариш
міністра внутрішніх справ Української Держави В. Рейнбот [5].
Цікавим та малодослідженим джерелом є спогади українських
військовослужбовців, які стояли на території краю в 1918 р.
Вони дозволяють простежити як непрості стосунки всередині
української армії в цей час, так і взаємовідносини з місцевим
населенням [1; 9–11; 15].
Безумовно, треба залучати й менш поширені джерела,
наприклад, зображальні, усні, художню літературу. Тут
відзначимо твори В. Сосюри, зокрема автобіографічний роман
„Третя рота” [21]. Крім того, нариси, вірші, фейлетони на
актуальні теми часто друкувалися в газетах і журналах як
відповідь на хвилювання неспокійної дійсності.
Таким чином, очевидно, що обмеження доступу до
джерельних фондів, які залишилися на окупованій частині
Луганщини болюче вдарило по дослідниках її історії. Разом з
тим, особливості формування джерельного комплексу нашого
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краю дозволяють нам зосередитися на тій значній його частині,
яка зберігається за межами області, або вже є опублікованою, до
того часу, поки ми знову не отримаємо можливість працювати в
наших архівах, бібліотеках і музеях в Луганську.
Джерела та література
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(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Опубліковані документи з діяльності Харьківського
Комітету у справах біженців у 1914 – 1915 рр.
Однією з найгостріших соціальних проблем України на
сучасному етапі є організація ефективно діючої системи
адаптації внутрішньо переміщених осіб, що були вимушені
покинути власні домівки внаслідок військового конфлікту на
Донбасі (2014–2019 рр.). Вирішення цього завдання, серед
всього іншого, передбачає і вивчення історичного досвіду
подолання схожих проблем у період минулих військових
конфліктів, зокрема, у роки Першої світової війни (1914–
1918 рр.).
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Враховуючи масштабність тодішніх військових дій та
ступінь їх негативного впливу на життя населення у
прифронтовій зоні, саме у цей період, проблема підтримки
біженців та їх соціальна адаптація стала однією з провідних у
громадському житті тих губерній та повітів України, куди
направлялися значні потоки вимушених переселенців (поляків
та українців). Не стала виключенням і Харківська губернія,
громадськість якої була змушена взятися за вирішення цього
питання. Особливості цього процесу можна відслідкувати
завдяки опублікованим документам, що містяться на сторінках
фундаментального видання Л. М. Жванко „Біженство Першої
світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914 – 1918
рр.)”, опублікованого у 2010 р.
Серед документів, представлених у збірці, важливими з
точки зору нашого дослідження, є документальні матеріали
офіційного характеру, у яких висвітлюється процес становлення
та діяльності громадських структур, які опікувалися справами
біженців з прифронтової зони.
Серед матеріалів, розміщених у ній, варто насамперед
згадати „Положення про Комітет її Імператорської Високості
Великої княжни Тетяни Миколаївни для надання тимчасової
допомоги постраждалим від воєнних дій Петроград”, від 14
вересня 1914 р. Саме цей документ передбачав створення
спеціалізованої громадської структури, т. зв. „Тетянінського
комітету” (названого на честь вже згадуваної Великої княжни
Тетяни Миколаївни), який мав опікуватися справами біженців з
західних, фронтових областей Російської імперії.
Як зазначається у документі, „комитет оказывает
временную помощь лицам, впавшим в нужду, вследствие
бедствий, вызванных военными обстоятельствами, в пределах
их постоянного места жительства, либо временного
пребывания, причем помощь эта распространяется как на тех,
кои остались на месте своего жительства, так и на тех, кои
были вынуждены покинуть его по требованию подлежащих
властей или по другим, связанным с войною, причинам”
[1, с. 115].
До
функцій
комітету
входило:
„а)
оказание
единовременной материальной помощи; б) содействие
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отправлению на родину или место постоянного жительства; в)
приискание занятий для трудоспособных; г) содействие к
помещению в богадельни, приюты и другие благотворительные
учреждения
нетрудоспособных;
д)
оказание
пособий
упомянутым в пункте г) учреждениям; е) создание в
зависимости от средств – собственных учреждений для
помещения нетрудоспособных; ж) содействие к получению
узаконенной помощи и вознаграждения за причиненные
военными действиями убытки и т.п., и з) прием
пожертвований” [1, с. 115].
Дуже скоро, як свідчить аналіз документів, представлених
у збірці, відділення комітету почали з’являтися у різних
регіонах Наддніпрянської України, у тому числі, і у Харківській
губернії. Представлені у збірці матеріали дозволяють зробити
висновок, що ця соціальна структура, в умовах браку
самостійних коштів, намагалася залучити до їх збору римокатолицьку спільноту міста (більшість біженців були поляками,
а отже римо-католиками за віросповіданням). Зокрема, слід
згадати „Лист голови правління харківського губернського
відділення Тетянинського комітету В. В. Акишева настоятелеві
Харківської римо-католицької церкви ксьондзу Секлюцькому
щодо організації кухликового збору на користь біженців
Харків” від 15 листопада 1914 р. [1, с. 119].
У документі В. В. Акиншев повідомляв Секлюцького про
відкриття у Харкові відділення „Тетянівського комітету” та
прохав про допомогу у зборі коштів для потреб біженців.
Зокрема, у листі йшлося про таке: „В городе открыто
отделение Татьянинского комитета. Беженцев прибывает в
Харьков и губернию много, поэтому удовлетворить их
надобности с пожертвований комитету нет возможности.
Поэтому Комитет и его отделение для удовлетворения острых
надобностей беженцев и жителей губерний Привислянского
края с разрешения властей 23 ноября 1914 г. устраивает
кружечный сбор „Харьков-Польша”. Имеем надежду, что с
Вашей стороны Правление Комитета встретит сочувствие к
сбору пожертвований для удовлетворения надобностей
местностей, пострадавших от войны и просит Вас Ваше
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Высокопреподобие не отказать 23 ноября предложить
прихожанам сделать пожертвование” [1, с. 119].
Проте діяльність Харківського комітету у справах
біженців зосереджувалася не тільки на зборах коштів для потреб
постраждалих. Зокрема, вельми актуальним завданням було
соціальна адаптація біженців у новому для них регіоні та
працевлаштування. Заслуговує на увагу опублікований у збірці
документ „Лист правління Харківського губернського
відділення
Тетянинського
комітету
до
Ради
з’їзду
гірничопромисловців
Півдня
Росії
щодо
можливості
працевлаштування біженців Харків, 31 січня 1915 р.”, у якому
голова комітету висловлює свої зауваження стосовно
можливості працевлаштування біженців. Так, у листі
повідомляється: „В Правление обращаются беженцы из
местностей, пострадавших от войны с просьбами о
предоставлении заработка. Так как у вас, вероятно,
сосредотачиваются сведения о том, в каких горнозаводских
предприятиях ощущается нужда в рабочих, то Правление
позволяет себе обратиться к Вам с покорнейшей просьбой не
отказать поставить в известность, в каких именно
предприятиях и какие рабочие нужны. Если же сношения с
предприятиями представляет для Совета затруднение, то
Правление просит не отказывать в сообщении адресов крупных
горнозаводских предприятий, дабы оно само могло обращаться
с предложением рабочих. О последующим благоволите
уведомить в непродолжительном времени” [1, с. 123].
Отже, представлені у збірці документи дозволяють
розглянути особливості організації системи допомоги біженцям
у 1914 – 1918 рр., виявити напрями їх роботи, оцінити ступінь
взаємодії із громадськими, підприємницькими та релігійними
організаціями
Харківської
губернії
у
період,
який
досліджується.
Джерела та література
1. Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні:
Документи і матеріали (1914–1918 рр.): монографія /
Л. М. Жванко. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 360 с.
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Малько А. О.
(Старобільська ЗОШ І–ІІ ст. №1)
„Що пригадалось про Тараса Шевченка”:
спроба перекладу
Працюючи над даною темою я отримала не аби яке
естетичне та моральне задоволення. Мабуть нічого так не
хвилювало, як можливість знайомства зі спогадами про Кобзаря
нашого земляка, мешканця Старобільщини Б. Г. СухановаПодколзіна. Дуже складно було скорочувати текст, вирізаючи
такі цікаві подробиці. Щоб зберегти зміст спогадів довелося при
перекладі на українську мову змінювати цілі речення, нажаль,
втрачаючи авторське письмо. Повна авторська версія існує в
загальнодоступних
Інтернет-ресурсах
[1],
в
роботі
використовується текст з незначною корекцією, але зі значним
скороченням.
„Моя покійна мати, Наталія Борисівна Суханова, як і
багато членів тодішнього суспільства, піддалася впливу нових
„тенденцій” і, як жінка розумна, освічена, вдалася до залучення
до сімейних вечорів людей, які були відомі в літературних та
художніх колах.
Письменники Полонський, Щербін, Майков, Тургенєв,
художники Піменов, Соколов, Айвазовський та інші були
постійними відвідувачами нашого будинку.
Я (хлопчик 12–13 років) з ентузіазмом цікавився
літературними та художними суперечками у нас вдома. Я
точно не пригадаю тепер, коли все частіше я почав чути ім׳я
Шевченка. Від свого вчителя я дізнався, що Шевченко – великий
український поет, який вийшов з народу.
Водночас він, мій учитель, продекламував кілька віршів
цього поета; в одному з них був комічний епізод ляпаса, що
почався десь зверху і спускався через всю офіційну ієрархію.
Знову ж таки, тепер я не пам’ятаю, коли і як в нашому домі
з’явився невисокий, лисий, вусатий чоловік, в якого ми миттєво,
діти, зокрема, закохалися. Виявилося, що наші хатні робітники,
вихідці з дніпровських земель, давно його знали і любили, адже
дворецький Пивоваренко мав старе видання „Кобзаря” (мова
йде про перше видання 1840 року). На обкладинці був
намальований старик-бандурист. З того часу мені ніколи не
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доводилося потрапляти на це видання. Шевченко, увійшовши в
будинок моєї матері, відразу зумів завоювати загальну
симпатію всіх домашніх, починаючи з перетягнутих
гувернанток-англійок і кінчаючи виїзною „людиною”. Краще за
все це доводить, наскільки він був симпатичний, простий,
сердечний, своєю появою мимоволі прив’язував до себе всіх, від
малого до великого. Його дещо незграбні, але анітрохи не
вульгарні манери, проста мова, добра, розумна усмішка – все
якось залишало враження старого знайомства, старої дружби,
при цьому будь-якого роду церемонії ставали зайвими. Для мене
цей добрий, дивакуватий поет в моїй майже дитячій уяві обрав
образ мученика, за правду потерпілого, і ставав ще більш серцю
милим.
Матінка була добре знайома з віце-президентом Академії
мистецтв графом Толстим, який брав найгарячішу участь у
долі Тараса Григоровича. Досить імовірно, що за спільною
згодою було домовлено запросити Шевченка давати мені уроки
малювання, щоб під виглядом гонорару надати йому
матеріальну допомогу. Я маю підстави припустити, що
завдяки цій маленькій хитрості став учнем цієї,
„обожнюваної” мною людини.
Три рази на тиждень вирушав я в Академію і проводив
передобідні години в майстерні мого вчителя. Вчення було дуже
незначного характеру; воно обмежувалося малюванням одного і
того ж квіткового горщика в різних положеннях і на різних
площинах. Поїздки на Васильєвський острів, сидіння на
положенні дорослого в майстерні художника-поета;
артистична, не бачена ще обстановка самої майстерні – все це
обертало для мене поїздки в Академію в справжнє свято, для
чого я охоче мирився з монотонним малюванням незмінного
горщика з квітами.
Перебуваючи, таким чином, досить часто „віч-на-віч” з
Тарасом Григоровичем, я цілком мав нагоду бачити його не
обмеженим світськими умовами і користуюся цим, щоб з усіх
сил повстати проти тих біографічних портретів, які
зображують мого вчителя малювання якимось спившимся
дикобразом. У будинку моєї матері, де він часто обідав і де
вина подавалися в достатку, ніколи він не бував напідпитку.
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Буваючи у нього мені ніколи не траплялося бачити його в
неприглядному стані; ніяких аморальних витівок він собі не
дозволяв; ніяких грубих виразів не вживав ...
Хто коли-небудь бував в студії художника той не міг не
помітити властивий цим приміщенням специфічний безлад, що
відбувається здебільшого від самого роду занять. Такий саме
безлад панував і у Шевченка в майстерні. Неохайності ж, бруду
і неподобства в ній було стільки ж, скільки правди в описах
писак, які уподібнювали її кабаку або того гірше.
Коли мені вперше довелося їздити до Тараса Григоровича,
він почав займатися офортними роботами, причому в керівники
і наставники він обрав собі найбільшого майстра цієї справи –
Рембрандта, старанно і усидливо копіюючи його дуже складні
твори.
Бувало так, що моє малювання переривалося пропозицією
йти разом в академічну бібліотеку, Ермітаж або до когонебудь з колекціонерів, щоб подивитися рембрантівский офорт.
Зрозуміла радість, з якою я йшов на таку пропозицію, і
гордість, з якою йшов по коридорах Академії або вулицями
Петербургу. Одного разу я знайшов Тараса Григоровича у
великій метушні. Він збирався писати портрет козацького
старшини Кочубея, на замовлення одного з його нащадків. Були
потрібні: полотно, оксамит, парча, соболине хутро і т. д. Ми
до пізнього вечора бродили по місту, розшукуючи всі ці речі.
Причому, анітрохи не соромлячись мене – хлопчика, він заходив
в крамниці, до костюмерів, в знайомі йому будинки.
Ми навіть забравшись в якусь величезну академічну
комору, рилися в цілому хаосі запилених старих картин, щоб
розшукати портрети козацьких гетьманів, які потрібні йому
для більшої реалістичності кочубеївського костюма.
У Шевченка знаходився старовинний портрет Кочубея,
досить примітивного письма, він його дотримувався.
Портрет вийшов поясний, овальний. Художники, які
відвідували Шевченка, одноголосно хвалили його роботу зі
створення образу Кочубея.
На одному з малюнків Шевченка зображувалися
дніпровські русалки, що захоплювали молодого козака на дно
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річкове. Козак чомусь не вдавався Тарасу Григоровичу і змивався
нещадно ...
Потрібно зауважити, що з дамами, які брали на себе
працю позувати для русалок, я ніколи не зустрічався. Для
зображення козака він обрав мене як натурщика, мені
траплялося подовгу валятися на дивані, звісивши руку і ногу.
Ідучи на уроки, я іноді не заставав господаря будинку.
У таких випадках на дверях майстерні крейдою було
написано: де він, коли повернеться або в кого знаходився ключ.
Взагалі ці двері часто списував іменами тих, які не застали
господаря, іноді навіть виразами пошани чи захвату,
траплялося навіть, що написи були віршованою формою.
Часто ми піднімалися нагору, в напівтемний антресоль
Тараса Григоровича, де відбувалося своєрідне і незмінне
частування. Сторож приносив свіжого хліба; господар випивав
єдину чарку і ми бралися наминати непомірну кількість сардин.
Повторюю ще раз сказане: ніколи Шевченко при цьому не
напиватися і ніяких надмірностей собі не дозволяв.
Закінчивши цей невигадливий бенкет, ми спускалися в
майстерню, і Тарас Григорович знову брався за свої мідні
дошки, під ніс наспівуючи якісь тужливі мотиви, де слова, на
кшталт „серденько”, „дівчина” чулися постійно. Бували такі
випадки, що позве мене і тихим, співучим, добрим таким
голосом читає на не цілком зрозумілою мені мовою вірші.
Проте я готовий був плакати, – так вже жалісно, приспівістоніжно виходили ці вірші з вуст Кобзаря. Іноді за декламацією
йшло пояснення самої теми ...
Поправляючи мої малюнки, Тарас Григорович часто і
охоче починав розповідати різного роду цікаві речі. Часто на
сцену виводилося його солдатське життя. Багато сміху бувало
при спогадах про солдата, який вічно шкодив і завжди успішно
відкручувався від грізних покарань начальства. Іноді ж
розповіді мали більш похмурий колорит. Згадуючи якось свою
солдатчину, Шевченко витягнув з запиленої папки цілу
послідовну серію малюнків; один з них представляв покарання
шпіцрутенами. Пояснюючи цим малюнком, яким чином
вироблялося це катування, і бачачи, що я збираюся ревти, він,
до моєї великої радості, оголосив мені, що цьому звірству
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настав бажаний кінець... Багато доводилося мені чути
оповідань про Січ Запорізьку, війни, гетьманів, лихих
мореплавці, про відьом, русалок. Я підберусь, бувало, до Тараса
Григоровича і не без хитрості почну різними питаннями
наводити його на улюблені теми. Час летів непомітно, коли,
піддаючись моїм задумам, Дорошенко і Сагайдачний знову
приймалися нещадно побивати „ляхів” та інших супостатів. І
жодного разу ця добра людина не настрахала від себе
настирливого хлопчака!
До Шевченка в майстерню часто заходили відвідувачі.
Пам’ятаю, якось один з гостей приніс з собою досить об’ємний
портфель, який, мабуть, залишився десь з давніх-давен на
збереженні. Коли гість пішов, Тарас Григорович почав за моєї
допомоги розбирати папери і малюнки, що знаходилися в
портфелі. Радів він їм, як мала дитина, і тут же, в нагороду за
працю, подарував мені акварельний ескіз Карла Брюллова, який
понині у мене зберігається.
Між масою найрізноманітніших етюдів, видів і начерків,
знайшовся портрет молодого хлопця зі свічкою в руці; тіні на
обличчі були дуже різкі, волосся на голові сила-силенна. Тарас
Григорович запропонував мені відгадати, кого зображав цей
портрет. Зрозуміло, я цього не міг виконати, тоді він оголосив,
що це його власний портрет, ним же самим давно колись
мальований. Багато сміявся він на мій подив, погладжуючи
свою лису голову, розправляючи запорізький вус і порівнюючи
себе, стоячи перед дзеркалом, з кучерявим, безбородим юнаком
зі свічкою в руці.
На літо сімейство наше їхало з Петербургу.
Пам’ятається, в 1860 році, повернувшись з подорожі, мене
більш не відправляли до Тараса Григоровича, так як, на жаль,
між ним і моєю матінкою сталася сварка. Справа була така.
На самому початку знайомства Шевченко подарував моїй
матінці малюнок, що зображав його самого в казармі,
пригощаючого кренделиком маленького кіргізенка. Крім дійсно
художнього гідності, цей малюнок особливо цікавий тим, що, за
словами самого художника, це була перша його спроба взятися
за малювання після тривалої заборони торкатися малювального
приладдя. Історія діставання шматка туші, спорудження
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пензлика, самого малювання крадькома – все це становило низку
цікавих епізодів з життя поета-засланця і надавало малюнку,
якщо можна так висловитися, святу цінність.
Минуло два роки з дня піднесення малюнка. Тарас
Григорович приходив в наш будинок запросто, обідав,
просиджував вечори, малюючи наші портрети. Одного разу
Шевченко попросив віддати йому подарований малюнок,
кажучи, що він йому потрібен для зняття фотографічного
знімка. При цьому він так плутався в словах, що матінка, не
бажаючи образити його прямою відмовою, не зважилася
запитати у професора Піменова пояснення загадки. Піменов
рішуче порадив матінці малюнка Шевченку не віддавати, так
як, за його словами, Тарас Григорович часто висловлював
співчуття з приводу легковажності, з яким він розлучився з ним.
Піменов порадив матінці ухилитися під тим приводом, що
альбом, в який, між іншим, був вклеєний малюнок, настільки
об’ємистий і цінний, що доручати його незнайомому
фотографу вона не вирішується, тому сама відвезе його до
відомого в той час художника Робільяра, який краще всякого
іншого зробить знімок. Після отримання цієї відповіді та після
декількох листів, він перестав у нас бувати. Як не старалася
згодом моя матінка відновити дружні відносини, пропонуючи
навіть повернути малюнок, Тарас Григорович не піддався
ніяким умовлянням і всі старання спільних друзів влаштувати
примирення залишилися безрезультатними...
...Нас не було чомусь в Петербурзі, коли поет помер, а
тому мені не вдалося віддати останню шану моєму доброму,
дорогому вчителеві” [1].
Мабуть позначу думку багатьох, що патріотизм
починається з любові до малої Батьківщини. Саме тому є
потреба у збереженні краєзнавчих нарисів не тільки в
електронному варіанті, а й в друкованому. Було б чудово,
хвилюючись, з гордістю тримати в своїх руках книжку зі
спогадами про Тараса Шевченка, написану нашим земляком.
Джерела та література
1. Суханов-Подколзин Б. Г. Что вспомнилось о Тарасе
Григорьевиче Шевченко [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://izbornyk.org.ua/shevchenko/vosp79.htm.
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Мельник О. Ю.
(Новопсковський краєзнавчий музей)
Особливості керамічного виробництва на
Новопсковщині у ХІХ – на початку ХХ ст.
Однією з важливих галузей господарства мешканців
сучасної Новопсковщини к. ХІХ – поч. ХХ ст. є виготовлення
керамічних виробів. На той період в регіоні існували глиняні
копальні біля сіл Осинове, Макартетине, Можняківка, Закотне,
Донцівка, Кам’янка. Глину добували відкритим способом, тому
що основні відкладення глини розташовувались на поверхні.
Найстаріші мешканці села Закотне пам’ятають, як саме їх
батьки знаходили відкладення глини. Там де є глина ростуть, в
основному, колючі рослини: дика груша, терен, шипшина. Там,
де глина залягає на дуже малій глибині, росте мати-й-мачуха.
На південь від Новопскова на правому березі Айдару у
с. Закотному гончарство виникає ще у ХVІІІ ст. Спочатку тут
мешкала одна сім’я гончарів. У ХІХ ст. цим промислом уже
займалися декілька майстрів. За спогадами місцевого сторожила
В. П. Чумакова (1906 р.н.) „…глину брали гончари в лісових
ярках та на узліссі за селом, і називали місцеві мешканці цей ліс
Гончарське урочище” [4, с. 1]. Гончарський ліс без сумніву
колись належав родині Гончаренко, а вона одержала своє
прізвище від родового заняття. В давнину чимало жителів села
годувалося гончарством. Назва „Гончарський ліс” зберіглася й
до нашого часу, і гончари працювали на краю села поблизу
річки в дерев’яній майстерні. Біля майстерні розташовувалися
„глинники”, де видобута глина впродовж деякого часу „пріла”.
Для прискорення цього процесу глину постійно поливали водою
та перелопачували. Потім глину піддавали обробці та очистці. В
глину додавали пісок для того, щоб посуд не репався. Перед
формовкою глину місили, як тісто. У кожного майстра був свій
гончарний круг, котрий називали „машинкою”, горно для
обпалювання було спільне. Горно було виготовлене з
природного матеріалу – мергелю „хрящу”. Посуд в горно
ставили рядками, між якими були перегородки – „рачки”, а
решту простору засипали уламками битого посуду. Для
обпалювання використовували лісовий сухостій (дерева, гілля,
солому).
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Гончари виготовляли побутовий посуд різного розміру та
об’єму. Користувалися попитом глечики, гірюни, горщики,
макітри, миски, кухлі. Посуд був простий, не полив’яний, без
орнаменту або з найпростішим орнаментом у вигляді кількох
прокреслених прямих паралельних ліній, іноді у поєднанні с
хвилястими лініями. Наносили орнамент за допомогою
спеціальних паличок при повільному обертанні горщика.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. закотнянські гончари
почали використовувати у виготовленні побутового посуду
безкольорову поливу. Мешканка с. Закотне Н. К. Душенко
(1903 р.н.) згадує: „… посуд був простий, глиняний, але міцний.
Глечики, горщики неполивні, а макітри, гірюни всередині з
поливою. Мешканці села ходили до гончарів і обмінювали посуд
на зерно, крупу, молоко та інше” [4, с. 2] .
Закотнянські гончари задовольняли своїми виробами
потреби свого та сусідніх сіл. Сторожили с. Рибянцеве
пам’ятають, як по дорозі через їхнє село гончари із с. Закотного
возили свій глиняний посуд на ярмарок у с. Осинове. Ярмарки в
Осиновому проходили двічі на рік. Із розповіді Шестопалової
Меланії Миколаївни, мешканки с. Осинове, її бабуся Федоренко
Марія Іванівна (1898 р.н.) згадувала, як вона з матір’ю на
Осиновському ярмарку купували глечики, пасківники і макітри.
„Мати перевіряла кожну посудину на вагу, на дзвін. Легка,
дзвінка – то гарна. А бутить і важка – то не годиться. Глечики
брали для молока, пасківники та макітри вибирали поливяні”
[4, с. 3]. На ярмарках в с. Осинове, слободі Білолуцьк і в інших
околишніх селах продавали свої вироби – полив’яні макітри,
барильця – гончари із сусідньої Бутківки.
У 30-ті рр. ХІХ ст. у с. Закотне на військове поселення
прибуває ескадрон Псковського кірасирського полку. В селі
робочою ротою будується невеликий цегляний завод, який
працював на місцевій глині. У 50-ті рр. ХІХ ст. з цегли
місцевого виробництва побудована Преображенська церква, у
1911 р. – земська школа на чотири класи.
Мешканка с. Закотне О. С. Чумак (1908 р.н.) згадує: „На
нашому плану жили батько та син. По вуличному вони звались
Гончари, працювали у гончарній майстерні, виробляли посуд
(після громадянської війни)” [4, с. 4]. У наш час у селах Закотне
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та Піски, на відміну від інших селищ цього регіону прізвище
Гончарови, Гончаренко зустрічаються досить часто. У 50-ті рр.
ХХ ст. останнім представником цікавої та корисної професії
став Богомаз Роман Никифорович. У колгоспній майстерні з
його круга миттєво сходили глечики і макітри, миски і кухлі, а
ще радував дітлахів свистунцями та різноманітними іграшками.
Глину він використовував місцеву та із Бутківського родовища.
Всі вироби здавав до колгоспної комори. Глиняні вироби ішли
на натуроплату колгоспникам або на базар, бо з посудом тоді
було скрутно.
В деяких селищах Новопсковщини ХІХ ст. виробництво
глиняного посуду було похідним заняттям на заводах по
виробництву цегли. В першій чверті ХІХ ст. в с. Донцівка
поміщик Раєвський у своєму маєтку збудував невеликий
цегляний завод. За спогадами місцевого мешканця
Т. Каркачьова: „…на заводі працювали мужики, виробляли цеглу
та обпалювали її за допомогою хмизу та соломи. На заводі було
„два майстри”, які на гончарному крузі виготовляли горщики,
ринки, глечики, макітри. Вироби обкладали соломою і в бричці
навіть у Марківку возили на продаж” [4, с. 5]. З місцевої цегли
в с. Донцівка у 50-ті рр. ХІХ ст. була збудована Покровська
церква та церковно-приходська школа при ній. У 1905 р.
повсталі селяни спалили садибу поміщиків Раєвських і
зруйнували цегляний завод. У подальшому відродженням
гончарного виробництва ніхто не цікавився. Тільки в
радянський період в кінці 80-х рр. ХХ ст. під керівництвом
головного інженера колгоспу ім. Чапаєва Саранчука Є. С.
побудували цегляний цех, який, як сировину, використовував
місцеву глину, але проіснував він недовго.
Подібне гончарне виробництво було у с. Можняківка. В
останній чверті ХІХ ст. в селі на невеликому цегляному заводі
працювала сім’я гончара. Виробництво глиняного побутового
посуду мало невеликі обсяги, в основному виробляли цеглу. З
місцевої
цегли
у
селі
побудували
садибу
для
священнослужителя, школу на два класи. Мешканці старшого
віку с. Осинове зберегли такі спогади: „Дід з бабусею брали
дерев’яну
тачку,
наповнювали
сільськогосподарською
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продукцією і ходили в с. Можняківку міняти на дешеві глиняні
горщики, глечики, макітри” [4, с. 6].
На території Новопсковщини у першій чверті ХІХ ст. із
початком процесу формування військових поселень виникла
необхідність будівництва житла, полкових служб та інших
господарських споруд. З 1825 р. в с. Закам’янка був
розташований штаб та третій ескадрон Псковського
кірасирського полку. Закам’янка у 1829 р. була перейменована
на Ново-Псков. За короткий строк на околиці Новопскова рота
робочого батальйону № 2 збудувала невеликий цегляний завод
та цех по виготовленню черепиці. За свідченням місцевого
жителя Новопскова С. Г. Попова (1897 р.н.) відомо, що при
цегляному заводі працював гончар із солдат робочої роти.
Гончар якістю роботи не виділявся. Його вироби не мали
товарного вигляду і не користувалися серед селян попитом.
Можна припустити, що глина по якості не підходила для
виробництва глиняного посуду, або гончар був із серії „тулії”,
тобто не мав необхідних навичок. Гончари „тулії” працювали, за
народним висловом, „косо, криво, аби живо” [2, с. 1].
Місцеві жителі у Новопскові гончарним промислом не
займалися. Тут використовували місцеву глину – „мазалку” –
для обмазування стін будинків, сільськогосподарських будівель,
змазування земляної долівки, виготовляли „кирпи-сірець” для
будівлі печей. Глина-„мазалка” не придатна для гончарного
виробництва. Вона більш підходила для виготовлення
будівельного матеріалу – цегли. З цегли, котру виготовляли
воєнні поселяни, в 1840 р. в Новопскові була добудована церква
Святого Миколи Угодника.
У 50-ті рр. ХІХ ст. у Новопскові поблизу річки Айдар
купець І. П. Іванов побудував цегляний завод на два горна, в
кожному з яких випалювали 30 тисяч цеглин. Глину брали за дві
версти від заводу з ділянки місцевого жителя Григорія Шоста.
Глиняні ями селянин Шост продав купцю Іванову за 50
карбованців. Цегла була доброї якості і мала свій фірмовий
знак – ініціали купця. З „іванівської” цегли в Новопскові в кінці
ХІХ ст. було збудовано приміщення земської школи, лікарні,
ремісницьких майстерень, двох крамниць.
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Таким чином, керамічне виробництво на території
сучасної Новопсковщини к. ХІХ – на початку ХХ ст., було
представлене
селянським
гончарним
промислом
і
виготовленням будівельних матеріалів на заводах. Побутовий
посуд виготовляли гончари Бутківки, Закотного, Донцівки,
Можняківки. Виробництво посуду було орієнтовано на місцевий
ринок. Головним центром селянського гончарства було селище
Закотне. Більш розвинутим у цьому регіоні було виробництво
будівельних матеріалів (цегли і черепиці), яке здійснювалось на
3-х приватних заводах і 2-х заводах Псковського кірасирського
полку. Із місцевої цегли будувались церкви, земські, громадські,
приватні і військові приміщення. Деякі з них збереглися у
Новопскові до сьогодні. Навіть на порубіжжі ХХ–ХХІ ст. у
період етнографічної експедиції по селам Новопсковщини
можна зустріти у домашньому побуті глиняні пасківники
(місцева назва – „тазки”), які до цього часу використовуються
для випікання пасок на Великдень.
Джерела та література
1. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерк
по этнографии края под ред. Иванова В. В. – Т. 1. – Х., 1898 г. –
804 с. 2. Попов С. Г. История Новопсковского района ХІХ –
первой половины ХХ веков : рукопись. – 1966. – 28 с.
3. Рунов В. А. Новопсков и его окрестности. – М., 2002. – 591 с.
4. Полевые материалы автора: рукопись. – 1995. – Архив
ЛОКМ. 5. Пошивайло О. М. Етнографія українського
гончарства. – К., 1993. – 408 с.
О. С. Сорокіна
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Культурницька діяльність українців крізь призму
першоджерельних матеріалів і документів Української
Гельсінської Спілки (1988–1990 рр.)
Писемні джерела з історії культурницької діяльності
українців як на материковій Україні, так і за її межами на
сьогодні недостатньо досліджені та потребують ґрунтовного
вивчення на тлі збереження духовних цінностей українців XX
століття. Архівні документи та опубліковані першоджерельні
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матеріали українців за кордоном та на материковій Україні
мають вирішальне значення для об’єктивного та ефективного
висвітлення маловідомої сторінки про культурницьку діяльність
українців у складний період української історії.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності
відродження й формування цілісної картини історії України та
зарубіжної україніки. Вона виражена в зростанні зацікавленості
істориків, політологів, демографів, літературознавців, соціологів
до вивчення різних аспектів діяльності українських громадських
діячів у XX ст. Осмислення та розуміння ролі українців на
теренах інших країн і материкової України в збереженні
пам’яток культури є необхідним чинником спадкоємності та
тяглості українських національних традицій.
Дослідження історії збереження української архівної та
музейної спадщини в материкових та діаспорних українців у
1920-і – кінці 1980-х рр. є одним із важливих завдань вивчення
загального процесу розвитку української культури.
Доробок вітчизняних та еміграційних діячів, зокрема
наукової інтелігенції, відіграє вагому роль у сучасному
культурному житті України, у розвитку історичних
регіональних досліджень та охороні національно-культурної
спадщини, поверненні й реституції історико-культурних
цінностей в Україну.
Зазначимо, що українська діаспора протягом XX століття
створила багато потужних громадських спілок, організацій,
асоціацій, інституцій, товариств, об’єднань, установ, які активно
включаються в збереження історико-культурних надбань
України в контексті новітнього часу. До комплексу документів з
історії діяльності українських діячів науки та культури,
письменників, політиків по збереженню історико-культурної
спадщини XX століття входять різноманітні за видовою
належністю, походженням та призначенням документи, які
потребують упорядкування й систематизації.
У встановленні, розвитку й збереженні культурних
контактів з Україною та її духовної скарбниці відіграють
документи й матеріали Української Гельсінської Спілки (1988–
1990 рр. XX ст.). Вивчення культурницької діяльності
українських дисидентів крізь призму першоджерел Української
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Гельсінської Спілки є основним завданням материкових
українців, оскільки до 1990-х рр. (моменту проголошення
незалежної України) були зроблені вагомі кроки в
культурницькій сфері. У цих джерелах знайшли відображення
різні аспекти діяльності українців по збиранню та збереженню
історико-культурної спадщини, оскільки вони формувалися
безпосередньо під час діяльності українства за кордоном та на
материковій Україні. Джерельний потенціал документів
Української Гельсінської Спілки є цілком достатнім для
здійснення об’єктивного аналізу й узагальнень в процесі
дослідження культурницької діяльності материкових та
діаспорних українців зі збереження культурних цінностей
України.
На вивченні зазначеної проблеми акцентували увагу такі
науковці: Олег Бажан [1], Ярослав Секо [4], Олександр Ткачук
[5], Олесь Шевченко [8] та ін.
Мета статті – крізь призму матеріалів Української
Гельсінської Спілки проаналізувати та ввести до наукового
обігу невідомі раніше документи з діяльності українців по
збереженню національної культури в 1988–1990 рр., визначити
їх гносеологічну цінність й інформаційний потенціал.
Відомо, що Українська Гельсінська Спілка – громадськополітична і правозахисна організація, заснована 7 липня 1988 р.
у Львові членами Української Гельсінської групи. Серед
найбільш яскравих її представників – Левко Лук’яненко (Голова
Спілки), Олесь Бердник, Петро Григоренко, Левко Лук’яненко,
Оксана Мешко, Ніна Строката, Іван Кандиба, Олексій Тихий,
Микола Руденко, Мирослав Маринович, Микола Матусевич та
ін. Більшість з них змушені були жити за кордоном.
У процесі дослідження було виокремлено основні групи
опублікованих документальних документів: 1) довідки
Управління КДБ УРСР про створення Української Гельсінської
Спілки
та
функціонування
в
Києві
Українського
культурологічного клубу (УКК) [5, с. 84–85], публікації
офіційних
документів
Ризької
наради
представників
національно-демократичних рухів народів СРСР (25 вересня
1988 р., м. Рига) [5, с. 57], Секретаря ЦК Компартії України
Володимира Щербицького про події в республіці на 5 червня
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1989 р., доповідна голови УКДБ Миколи Голушка першому
секретареві ЦК КПУ Володимиру Щербицькому) [1, с. 99],
звернення УГС до конгресу США [5, с. 49]; 2) світлини
українських політичних та культурних діячів із європейськими
політиками та представниками української діаспори [5, с. 92–93,
50, 51, 54, 55] (Іван Равлюк – голова Спілки українців Британії,
1989 р.; закордонний член УГС естонець Март Ніклус, 1989 р.;
Євген Сверстюк і Надія Світлична [5, с. 54], Леонід Плющ
емігрував до Франції, постійний представник УГС в Європі,
Мацєй Рущинський (Польща) Таріел Гвініашвілі (Грузія)
[5, с. 56]; 3) документальні матеріали Миколи Руденка:
звернення щодо залучення американської політичної еліти до
підтримки УГС, копія документа, підписаного Миколою
Руденком щодо запрошення Левка Лук’яненка до США, 1989 р.)
[5, с. 55]; 4) матеріали преси про роль західних радіостанцій
„Свобода”, „Голос Америки”, „Німецька хвиля”, „Бі-бі-сі”.
Опрацьовані писемні джерела надають можливість зрозуміти
позицію українських емігрантів щодо залучення світової
спільноти задля ослаблення Радянського Союзу та
відображають участь діаспорних українців у національнодемократичних і культурних подіях в Україні.
Одним з найважливіших джерел з історії діяльності
українства є періодична преса. Важливе місце посідають
періодичні спеціальні видання з питань громадської позиції та
права, культурної справи: „Вісник репресій в Україні”
(друковане щомісячне видання закордонного представництва
Української Гельсінкської групи, Нью-Йорк, США). Зазначимо,
що закордонне представництво Української громадської групи
сприяння виконанню Гельсінських угод розпочало випуск
зазначеного часопису українською та англійською мовами з
1980 р.
Увесь комплекс документів (джерела офіційного
походження, пресові видання) відповідає критеріям надійності,
що застосовуються у вітчизняному джерелознавстві для
характеристики джерельних комплексів, оскільки він містить: 1)
джерела, надійність і достовірність яких перевірена в результаті
критичного аналізу; 2) джерела, які містять інформацію в
достатньому обсязі для отримання науково виважених висновків
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з проблеми дослідження; 3) джерела, які дозволяють виявити
діяльність української еміграції по збереженню історикокультурної спадщини з 1980-х – до 1990-х рр.
Аналіз джерельних документів української громадськополітичної і правозахисної організації УГС дозволяє розробити
їхню класифікацію та з’ясувати особливості кожного різновиду
документів, визначити роль і місце цих матеріалів у процесі
вивчення культурницької діяльності українців у країнах
ближнього і далекого зарубіжжя з 1980-х – до 1990-х рр.
Використовуючи визнаний у джерелознавстві поділ джерел за
ознакою близькості до подій, які відображаються, відносимо
протоколи засідань, конференцій, їх постанови й звернення,
світлини, запрошення, довідки, матеріали преси та інші
документи, які з найбільшою повнотою відображали тогочасні
події:
- Джерела офіційного походження
1. Законодавчі акти.
2. Нормативні документи УГС.
3. Нормативно-правові акти.
- Пресові видання
1. Періодична преса УГС
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
порушеної проблеми та може бути продовжене в наступних
напрямках:
розробка
хронології
розвитку
діяльності
материкових та діаспорних українців по збереженню історикокультурних цінностей в XX ст., проведення компаративного
аналізу джерел особового та офіційного походження, пошук
нових репрезативних джерел та фактичного матеріалу з даної
проблеми (джерела іноземних архівних установ).
Джерела та література
1. Бажан О. Роль Української Гельсінської Групи в консолідації
опозиційного руху в 70-х рр. В Україні / О. Бажан // Четвертий
міжнародний конгресс україністів. Одеса, 26–29 серпня 1999 р.:
Доп. та повід.: Історія. – Одеса, Київ, Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 558
– 562. 2. Бажан О. Українська гельсінська група: легальна
форма протистояння тоталітарному режимові в УРСР
[Електронний ресурс] / Бажан О. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/Ist/1999_14/10_b
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azhan_og.pdf (дата звернення: 21.10.2016 р.) – Назва з екрану.
3. Десятеро сміливих. Всі члени-засновники Української
Гельсінської групи [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.istpravda.com.ua/artefacts/4cd9745ed8931/
(дата
звернення: 21.10.2016 р.) – Назва з екрану. 4. Секо Я. Основні
етапи діяльності Української Гельсінської Групи [Електронний
ресурс
]
/
Ярослав
Секо
–
Режим
доступу:
shron1.chtyvo.org.ua/.../Osnovni_etapy_diialnosti_Ukrainsk – Назва
з екрану. 5. Українська Гельсінська Спілка (1988–1990 рр.) у
світлинах і документах / Концепція і упорядкування Олександра
Ткачука. – К.: Смолоскип, 2009. – 224 с. 6. Український
правозахисний рух. Документи й матеріали київської
Української Громадської Групи Сприяння виконанню
Гельсінських Угод [Передмова Андрія Зваруна, Упор. Осип
Зінкевич]. – Торонто – Балтимор: Українське видавництво
„Смолоскип” ім. В. Симоненка, 1978. – 478 с. 7. Установчі
документи Української Гельсінської Спілки. Передрук
Закордонного Представництва Української Гельсінської Спілки.
– Нью-Йорк, 1989. – 22 с. 8. Шевченко О. Українська
Гельсінська спілка у спогадах і документах / Олесь Шевченко. –
К.: Ярославів Вал, 2012. – 814 с.
Є. С. Шевцова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Пам’ятні книжки губернських статистичних комітетів,
як джерело з історичного краєзнавства
Пам’ятні книжки губерній та областей – офіційні
універсальні довідкові видання, що повідомляють основні дані
про губернію на певний рік. Вони є одними з найцінніших
регіональних видань та несуть важливу інформацію з питань
розвитку окремого краю у різних аспектах. Книги з такими
назвами видавались багатьма громадськими організаціями, а
також приватними особами. Проте мета нашої джерелознавчої
критики, саме видання губернських статистичних комітетів, як
установ підвладних МВС. Ініціатива подібних видань надходила
перш за все від перших осіб губернської адміністрації [1, с. 17].
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Відомий бібліограф і джерелознавець Н. M. Балацька так
оцінила значення цього джерела для дослідження історії
Російської імперії: „Особлива цінність пам’ятних книжок для
істориків і краєзнавців полягає в тому, що вони дають змогу у
всіх подробицях відтворити картину повсякденного життя
губернії або області, окремого населеного пункту або
місцевості на її території; отримати „з перших рук” не
спотворені пізнішими виправленнями відомості про склад і
заняття жителів, стан природи, економіки, культури, побуту;
спостерігати за змінами, що відбувалися в губернії або області
рік за роком, протягом більш ніж 60 років (з середини ХІХ ст.
до 1917 року включно)” [2, с. 7].
Об’єктивними умовами появи цього типу видань стала
поява підконтрольних місцевій адміністрації губернських
типографій, в яких і друкувались пам’ятні книжки. Губернський
статистичний комітет був тією установою, що збирав та
обробляв типову для цих видань статистичну та довідкову
інформацію. Більшість відомих редакторів – саме секретарі
комітетів,
тобто
посадові
особи,
що
призначались
губернаторами. Закон не обмежував свободу вибору тих, хто
складатиме книжку, таким чином особливості особи
губернатора ставали визначальними у процесі створення книги,
її зовнішнього та внутрішнього наповнення, а також у самому
факті її друку [3, с. 20].
Пам’ятні книги видавались не з метою отримання
комерційного прибутку, а насамперед для задоволення
інформаційних потреб місцевої адміністрації (іноді навіть з
благодійною метою). Закон давав право на друк цього роду
видань на пільгових умовах. У тих випадках, коли сама
адміністрація була зацікавлена у щорічному виданні пам’ятних
книжок, для забезпечення рентабельності видання частина
тиражу відпускалась у вільний продаж [3, с. 21].
Класична структура видань складалася з чотирьох
розділів: 1) адрес-календар (перелік усіх державних установ з
їхнім особовим складом); 2) адміністративний довідник
(інформація
про
територіальний
поділ
губерній);
3) статистичний огляд (статистичні таблиці землеволодінь,
сільськогосподарської діяльності, освіти, медицини, відомості
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про кількість населення тощо); 4) науково-краєзнавчий огляд
(статті з історії, етнографії краю, археографічні та
бібліографічні матеріали) [4, с. 221].
Вважаємо за доцільне оцінити значення цього виду
видання з точки зору джерелознавства, окремо дослідивши
змістовну наповнюваність та інформативну цінність пам’ятних
книжок деяких українських губерній.
Так, „Пам’ятна книжка Катеринославської губернії на
1864 рік” складалася з трьох розділів. У першому – „Адрескалендар” – містилися повідомлення про різні державні
відомства, міське і повітове управління. Другий розділ мав
назву „Статистичні відомості про губернії”. Тут подано
кількісну інформацію про чисельність населення (за станами та
віросповіданням), про будівлі, заводи і фабрики, видані торгові
свідоцтва, про користування селянськими, поміщицькими,
казенними землями, про ціни на хліб і фураж тощо [4, с. 226].
Дуже важливий ресурс у цьому виданні з точки зору
аналізу соціально-економічних процесів та особливостей
розвитку регіону містить частина статистичних відомостей під
назвою „Опис міст Катеринославської губернії”. У останньому
розділі пам’ятної книжки – „Різні відомості” – публікувалися
всілякі документи, насамперед із господарсько-промислової
сфери.
У Пам’ятній книжці Чернігівського губернського
статистичного комітету за 1862 р. крім статистичних
відомостей, було вміщено низку студій з історії та етнографії
Чернігівщини. До першого відділу Пам’ятної книжки
Чернігівської губернії під назвою „Памятные сведения” увійшли
списки церковних свят, хресних ходів та ярмарок, список осіб на
керівних посадах у 1660–1785 рр. та список чернігівських
ієрархів від Неофіта до Філарета Гумілевського [5, с. 69].
Другий відділ видання – „Статистические сведения о губернии”
містив статистичні відомості про кількість жителів у
Чернігівській губернії за станами й віросповіданням,
народжених та померлих, шлюбів, будівель, церков, заводів та
фабрик, ремісників, навчальних закладів тощо [5, с. 70].
Завершують відділ підготовлені до друку „неодмінним”
членом комітету К. Бергштре відомості про казенні доходи
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Чернігівської губернії: а)використання гербового паперу
протягом п’яти років; б) від цукрового виробництва; в) від
тютюнового виробництва; д) від податків та інших зборів
[5, с. 70]. У рубриці „Частные статистические исследования”
було оприлюднено статті секретаря Чернігівського губернського
статистичного комітету П. Маєвського,серед яких слід
виокремити працю „Беловежская немецкая колония”. В ній
висвітлено історію заснування колонії, особливості побуту,
господарства, одягу, звичаїв та мови колоністів [6].
Пам’ятні книжки Херсонської губернії, що були випущені
на 1864, 1866, 1901, 1910 – 1914 рр., містили довідникові
матеріали загального та краєзнавчого характеру, а також наукові
розвідки та статті за окремими питаннями, звичайні для
подібних видань і в інших губерніях.
Пам’ятна книжка Херсонскої губернії, видана у 1864 р.,
містить велику статтю військового топографа А. П. Чиркова
„Краткий исторический очерк города Херсона”, де відображена
історія заснування міста та його розвитку до початку 60-х років.
У Пам’ятній книжці за 1910 р. розміщена написана на
унікальному архівному матеріалі „Краткая записка о состоянии
Херсонского губернского правления” зі „Списком Херсонских
губернаторов с 1803 по 1903 год” та „Списком Херсонских
губернских предводителей дворянства с 1803 по 1903 год”. В
„Памятной книжке Херсонской губернии на 1913 год” –
розміщене „Историческое описание городов Херсонской
губернии”, повторене у виданні на 1914 р. [7, с. 171–177].
Отже, Пам’ятні книжки являють собою унікальні видання,
що містять важливий історичний матеріал, та становлять цінну
джерельну базу для досліджень періоду ХІХ–ХХ ст. в історії
України. Окрім того, що вони висвітлюють загальні питання
розвитку губерній, можуть розміщувати на своїх сторінках
рекламу,
короткі
статистичні
відомості
з
торгівлі,
промисловості, вони зберегли довідки з історії окремого регіону
а також краєзнавчі та етнографічні статті.
Джерела та література
1. Балацкая Н. М. Губернские памятные книжки как
краеведческий источник // Донской временник. Год 1995-й /
Дон. гос. публ. б-ка. Ростов н/Д, 1994. 2. Балацкая Н. М.
145

Источники по истории населенных пунктов дореволюционной
России: (аналит. обзор) / Н. М. Балацкая, Г. М. Вольберг //
Источники по истории населенных пунктов дореволюционной
России. Вып. 1. Печатные источники периода Российской
империи (1721–1917 гг.). – Санкт-Петербург, 1996.
3. Локтионов Э. Ю. Памятные книжки – разновидность
книжной продукции (на примере Таврической губернии) /
Э. Ю. Локтионов // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр.
– 2013. – Вип. 23. – C. 20–30. 4. Закірова С. Довідкові видання
як джерело вивчення соціально-економічної історії (на прикладі
пам’ятних книжок Катеринославської губернії: XIX – поч. XX
ст.) / С. Закірова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І.
Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 43. – C. 221–
228. 5. Тоцька Ж. В. Краєзнавча діяльність Чернігівського
губернського статистичного комітету (дореформений період) /
Ж. В. Тоцька // Сіверщина в історії України: Збірник наукових
праць. − Суми, 2008. − С. 67−72. 6. Маевский П. Беловежская
немецкая колония // Памятная книжка Черниговской губернии.
– Чернигов, 1862. – С. 129–162. 7. Красиков М. Краєзнавча
діяльність Харківського губернського статистичного комітету
(1861–1917) / М. Красиков // Тези Всеукраїнської краєзнавчої
конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету
краєзнавства. – Х., 1995 – С. 23–25.

146

ІСТОРІЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ
П. В. Белицький
(Донецький національний
технічний університет)
Проекти залізниці в напрямках Покровськ – Лозова та
Покровськ – Краматорськ
Кінець XIX – початок ХХ ст. характерний для історії
залізниць України появою проектів, що забезпечували нові
виходи для донецьких вантажів до портів та ринків збуту Росії.
Поява цих проектів пояснювалася відкриттям нових вугільних
підприємств та обмеженою пропускною здатністю існуючих
залізниць. Такі проекти являли собою альтернативні напрями
розвитку мережі залізниць України. Питання альтернативних
проектів залізниць, на прикладі району станції Покровськ, не
лише є актуальним для історичного краєзнавства, але може
виявитися корисним для таких міждисциплінарних науковопрактичних напрямів, як логістика, концептуальне проектування
тощо.
Вперше про необхідність будівництва залізниці на північ
від станції Гришине (Покровськ) було заявлено в 1900 р.
Поміщиця Є. Платонова клопотала перед Управлінням казенних
залізниць про будівництво транзитної залізниці в напрямі
Курахівка – Гришине – Гаврилівка, яка мала обслуговувати
Курахівське, Завидівське (Завидо-Кудашеве Добропільського
району) та ін. родовища вугілля, а також відкривала шлях
залізниці на центральні російські губернії та північної України.
В 1902 р. інженер В.Пілсудський клопотав про будівництво
залізниці Гришине – Бик (Кантемирівка), яка відкривала шлях
на Південно-Східні залізниці. Обидва клопотання були залишені
без задоволення через економічну кризу в Російській імперії та
недостатню вивченість надр даного району [1, c. 55–56; 2, c. 2].
У 1901–1902 рр. інженером І. Табурно складено проект
Рудниково-Лозівської залізниці в напрямі роз’їзд № 14 (Дубове)
– Руднична (Рутченкове) через район Гришиного. Проект не
було реалізовано через незадовільний фінансовий стан його
представників та укладачів акціонерного товариства, РосійськоЯпонську війну та революційні події в Росії, активну протидію
147

Ради З’їзду гірничопромисловців півдня Росії. Остання
підтримала проект Північно-Донецької залізниці (Лиха – Харків
– Льгов), яка виконувала ті ж функції, що і Рудниково-Лозівська
залізниця, але проходила в іншій місцевості [3, c. 6; 4, c. 1].
У 1912 р. розроблено проект Рудникової залізниці, що у
загальних рисах відтворював проект Рудниково-Лозівської
залізниці, але передбачав інше трасування магістралі –
безпосередньо від Лозової до Рутченкового через Завидове,
Гришине, Селидівку, Курахівку, Красногорівку. В якості
альтернативи,
товариство
Північно-Донецької
залізниці
розробило в 1912 – 1913 рр. проект залізниці Краматорська –
Гришине – Рутченкове із „виделкою” на Волноваху та гілками
на Дружківку, Завидове. Основний варіант трасування залізниці
від Краматорської до Гришиного передбачав її проходження
через Золотий Колодязь. Московська група банкірів на чолі із
Дерюжинським у 1913 р. розробила проект залізниці Саратов –
Олександрівськ (Запоріжжя), яка мала проходити через
Слов’янськ, Золотий Колодязь, Святогорівку, Петропавлівку.
Навесні 1913 р. Комісія з нових залізниць надала право на
будівництво та експлуатацію нових залізниць товариству
Північно-Донецької залізниці за умови, що останнє побудує й
гілку на Лозову. Дане рішення було анульоване завдяки позиції
Міністерства шляхів сполучення, яке небезпідставно уникало
надання нових переваг товариству Північно-Донецької залізниці
у конкуренції з казенними залізницями [4, c. 5; 5, c. 2–5; 6,
c. 7163; 7, с. 7360].
Взамін Міністерство шляхів сполучення затвердило
проект будівництва залізниці Рутченкове – Гришине –
Добропілля без виходу на Краматорську. Щодо виходу на
Лозову, – продовжувалися дослідження даного напряму на
предмет визначення раціональної траси залізниці. Залізницю
Рутченкове – Гришине – Добропілля із тупиковими гілками на
південь від станції Гришине було побудовано в 1914–1918 рр.
[8, с. 9917–9918].
У 1914 р. до Міністерства шляхів сполучення було подано
проект залізниці Москва – Бердянськ або Маріуполь через
Краматорську, Гришине, Царекостятинівку (Комиш-Зорю).
Через початок Першої Світової війни проект не було визнано
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доцільним, але дослідження продовжувалися. Було доведено
перспективність спрямування залізниці на Маріуполь. У 1915–
1916 рр. проекти цих залізниць розроблені в акціонерному
товаристві
Токмацької
залізниці.
Проект
передбачав
будівництво залізниці від Гришиного до Краматорської через
Золотий Колодязь, а також спорудження сполучних гілок від
останньої ділянки на Лозову та Дружківку. Управління
Катерининської залізниці розробило в 1916 р. власний проект
колії в напрямі Гришине – Краматорська через Казенноторське
(Шахове Добропільського району). В результаті, в 1916–1917 р.
було визнано доцільним будівництво у 1922–1927 рр. ліній
Царекостянтинівка – Гришине Токмацькою, Гришине –
Казенноторьске – Краматорська – Дружківка Катерининською
залізницею. Будівництво гілки на Лозову не передбачалося
[9, с. 30; 10, с. 49; 11, с. 15345].
У 1918 р. розглядалися проекти залізниць Краматорська –
Маріуполь, Краматорська – Чаплине. Існували проекти
залізниць Лозова – Волноваха (через Завидове) та Лозова –
Ростов (через Казенноторське) [12, арк. 173; 13, с. 4; 14, с. 69,
77, 91].
У 20-х – першій половині 30-х рр. ХХ ст. в рамках
реалізації проекту Дніпрогесу розглядався варіант будівництва
„надмагістралі” Демурине – Олександрівськ – Комінтерн
(Марганець). На думку автора проекту І. Александрова,
будівництво останньої комунікації викликало потребу в
будівництві залізниць Гришине – Маріуполь та Демурине –
Саратов [15, с. 42].
Вищеперелічені проекти залізниць у напрямах Гришине
(Покровськ) – Лозова і Гришине – Краматорська не ураховували
простягання покладів вугілля родовища у північній частині
Гришинського вугленосного району через недостатню
вивченість останнього. Геологорозвідки 20-х – 30-х рр. дали
загальне уявлення про поклади вугілля в даному секторі. Згідно
із цим, було обрано раціональним спрямування залізниці на
північ від Покровська в напрямі Дубового. До 1957 р.
розроблено проект залізниці Дубове – Мерцалове – Добропілля.
Ділянку від Дубового до Мерцалового збудовано в 1961 р.
[16; 17, арк. 174].
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Отже, проекти залізниць на північ від станції Покровськ
передбачали створення виходу із Гришинського вугленосного
району на Лозову, Дубове, Краматорську, Слов’янськ,
Дружківку через Завидове, Золотий Колодязь, Казенноторське, а
також з’єднання станцій Лозова й Очеретине. Остаточне
трасування залізниць на північ станції Гришине визначалося
конфігурацією родовища в північній частині вугленосного
району.
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Функціонування залізничного напряму
Красноармійськ – Дубове в 60-х рр. ХХ століття
Будівництво залізниці Дубове – Мерцалове, яка з’єднала
два залізничні вузли у Красноармійську (Покровську) та
Лозовій, в 1957–1963 рр. відбувалося за безпосередньої участі
залізничних військ, а проект даної залізниці було розроблено в
Міністерстві оборони СРСР. Можливо саме тому інформація
про будівництво та подальшу експлуатацію даної гілки є
обмеженою. Так, джерело [1] вказує на завершення будівництва
даної залізниці у 1960 р. У [2] вказано, що до 1970 р. т.зв.
„Красноармійсько-Лозівський хід” повністю перевели на
тепловозну тягу та обладнали поїзним радіозв’язком. Цикл
статей [3] вказує на поштовх у соціально-економічному
розвитку Олександрівського району Донецької області,
пов’язаний із відкриттям зазначеної залізниці. То ж,
дослідження питання функціонування ходу Дубове –
Красноармійськ, в т.ч. по його відкритті, є актуальним.
Метою даної роботи є систематизація інформації щодо
роботи об’єктів інфраструктури залізничного напряму
Красноармійськ – Добропілля – Дубове в 60-х рр. ХХ ст.
Основним типом локомотива, які курсували у складі
вантажних, пасажирських та спеціальних потягів напрямом
Красноармійськ – Добропілля – Дубове на початку 60-х рр. були
паровози депо Красноармійськ, однак використовувалися і
тепловози інших локомотивних депо. У депо Красноармійськ
перші тепловози з’явилися у 1961 р., однак працювали вони
переважно на Донецькому напрямі. Офіційно залізницю Дубове
– Мерцалове було збудовано в 1960 р., однак перший вантажний
потяг тут пішов не раніше 1961 р., а пасажирський – у 1962 р.
[3; 4].
З 1959–1960 рр. починається інтенсивний рух вантажних
та спеціальних потягів в Олександрівському районі, з 1961 р. – в
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Добропільському
районі.
Так,
лише
по
колгоспах
Добропільського району в зиму 1961–1962 рр. виділялося 515
чоловік та 2 підводи на розчищення залізниць загального
користування та під’їзних колій 9-ї Красноармійської дистанції
колії Донецької залізниці (напрям Красноармійське –
Добропілля), а також 90 чоловік та 1 підвода – для розчищення
колії Дубове – Мерцалове. Це показник того, що вже в 1961 р.
колія Дубове – Мерцалове інтенсивно використовувалася за
призначенням [5; 6].
Станом на лютий 1963 р. на напрямах Красноармійське –
Добропілля та Добропілля – Красноармійське транспортна
робота паровозів для вантажного руху складала 4814 тис. т∙км та
9912 тис. т∙км, відповідно. Для пасажирського руху робота
паровозів на обох вказаних вище напрямках складала 167 тис.
т∙км. Середня вага потягу під паровозом (брутто) на вказаних
напрямках складала 939 т і 1893 т, відповідно. Транспортна
робота тепловозів для вантажного руху складала 5951 тис. т∙км
та 3018 тис. т∙км, відповідно. Це свідчить про те, що тепловози у
лютому 1963 р. водили важковагові потяги, а також доставляли
в Добропілля будматеріали. Для пасажирського руху тепловози
на Добропільському напрямі тоді не використовувалися.
Середня вага вантажного потягу під тепловозом у вказаних
сполученнях складала 2682 т і 2282 т [7].
Транспортна робота на напрямах Мерцалове – Дубове і
Дубове – Мерцалове у лютому 1963 р. для паровозів – 1 тис.
т∙км і 24 тис. т∙км для вантажного руху, а також 1025 тис. т∙км і
1042 тис. т∙км для пасажирського руху. Середня вага потягу під
паровозом в указаних напрямках – 19 т і 293 т, відповідно.
Транспортна робота для тепловозів, що курсували у вказаних
сполученнях складала 5893 тис. т∙км і 27220 тис. т∙км, для
пасажирського руху – 398 тис. т∙км в обох напрямках. Середня
вага потягу під тепловозом – 1103 т і 3567 т, відповідно. Отже,
вантажний транзит на „Красноармійсько-Лозівському ході”
здійснювався тепловозами, та переважав у південному напрямі
[7].
У 1962–1963 рр., відповідно, середня й технічна швидкість
вантажних потягів складала: на напрямі Красноармійське –
Дубове – Красноармійське – 22…26 км/год. і 29…34 км/год.; на
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напрямі Красноармійське – Дубове – Красноармійське – 29…31
км/год. і 31…35 км/год. Пасажирські потяги в напрямі
Красноармійське – Дубове курсували із технічною швидкістю
54 км/год., у зворотному напрямі – 41 км/год. На
„Красноармійсько-Лозівському
ході”
у
1964 р.
використовувалися наступні типи локомотивів: для вантажних
(в т.ч. збірних із порожніх вагонів) потягів у сполученнях
Красноармійське – Лозова – Красноармійське, Красноармійське
– Дубове – паровози ЭР і ЭХ, тепловози ТЭ-3; для вантажних
вивізних потягів у сполученнях Красноармійське – Добропілля –
Красноармійське,
Мерцалове
–
Красноармійське,
Красноармійське – Родинська – паровозами ЭХ, ЭР, ФД,
тепловозами ТЭ-3; маневри на станціях Родинська, Мерцалове,
Добропілля, Дубове – паровозами СУ; пасажирські потяги
Красноармійське – Добропілля – Красноармійське – паровози
СУ; пасажирські потяги Красноармійське – Дубове –
Красноармійське – паровози ЭХ, СУ, тепловози ТЭ-3 [7; 8].
Таким чином, у 1961–1964 рр. на „КрасноармійськоЛозівському
ході”
було
налагоджено
повноцінний
пасажирський і вантажний рух, в т.ч. транзит вантажів. Сумарна
транспортна робота на напрямі у лютому 1963 р. складала 58,0
млн. т∙км, з них 27,2 млн. т∙км – лише у напрямі Дубове –
Мерцалове.
Розглянемо параметри вантажообігу проміжних станцій
корінної ділянки даного напряму – Дубове – Мерцалове.
Станом на 1964 р., станція Золоті Пруди була головною
станцією
Олександрівського
району,
–
відправляла
сільгосппродукцію та приймала будівельні та інші матеріали для
розбудови району. Станція прийняла 52,3 тис. т та відправила
1,2 тис. т різних вантажів. Серед вантажів, що відправлялися,
85 % складали овочі, зворотна вино-горілчана тара, олія.
Станція приймала: каміння будівельне – 18 тис. т; бензин та
дизпаливо – 7,8 тис. т; ліс – 6,8 тис. т; цегла – 5,2 тис. т; вугілля
– 3,1 тис. т; цемент – 1,8 тис. т; солома – 1,1 тис. т тощо [3; 9].
Станція Легендарна за вказаний період відправила 1,3 тис.
т і прийняла 50 тис. т різних вантажів. Половину обсягу
вантажів, які відправлялися, займала солома. Щодо прибуття:
каміння будівельне – 19,3 тис. т; баласт для залізниць – 16,7 тис.
153

т; пісок, земля, глина – 3,8 тис. т; ліс – 2,5 тис. т; цегла – 1,8 тис.
т; цемент – 1,1 тис. т; вугілля – 1 тис. т [9].
Таким чином, вантажообіг напряму Дубове – Мерцалове в
1964 р. тримався за рахунок транзиту, подачі порожніх вагонів
та
прибуття
вантажів
під
будівництво
об’єктів
Олександрівського району. Місцеве відправлення вантажів було
мінімальним. Вантажообіг проміжних станцій вказаної ділянки
складав майже 105 тис. т, з них лише 2,5 тис. т – відправлення
вантажів.
Отже,
упродовж
1961–1964 рр.
на
напрямі
Краснаормійське – Добропілля – Дубове налагоджено
повноцінний пасажирський і вантажний рух, в т.ч. транзит
вантажів. Транспортна робота на напрямах Красноармійське –
Дубове – Краснаормійське і Красноармійське – Добропілля –
Красноармійське у лютому 1963 р. складала 58,0 млн. т∙км, з них
27,2 млн. т∙км – у напрямі Дубове – Мерцалове. Вантажообіг
проміжних станцій корінної ділянки напряму – Дубове –
Мерцалове – складав майже 105 тис. т, з них лише 2,5 тис. т –
відправлення вантажів. Транспортна робота ділянки трималася
за рахунок вантажного транзиту, подачі порожніх вагонів та
прибуття вантажів під будівництво.
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Історія та перспективи створення пасажирської
залізничної станції Сєверодонецьк
Сєверодонецьк, попри свій теперішній статус обласного
центру Луганщини, не має власного залізничного вокзалу, адже
залізниця оминає місто. Найближча гілка пролягає правим
берегом р. Сіверський Донець за напрямом з Лисичанська на
Рубіжне. Існує лише відгалуження залізничної гілки зі станції
Рубіжне до хімічного заводу „Азот”. Проте у ХХ ст., при
розгляді планів розвитку транспортної системи регіону, питання
прокладання залізничної гілки через Сєверодонецьк кілька разів
ставилося на порядок денний.
На карті Стрельбицького 1920-х рр. показано залізничну
гілку, яка проходить з Рубіжного територією сучасного
Сєверодонецька та від Метьолкіного (на карті – Метальникова)
повертає на північ до Старобільська. Місто Старобільськ
потребувало залізничного сполучення для вивозу зерна, але
упродовж тривалого часу поїзди оминали цей повітовий центр.
У 1895 р. харківський губернатор і Старобільське повітове
земство клопотали щодо прокладення додаткової лінії від щойно
спорудженої ділянки Лисичанськ – Куп’янськ. Через рік
Харківське губернське земство просило, щоб для організації
нового виходу з Донецького басейну було проведено гілку з
Луганська
до
Валуйок
через
Старобільськ.
Згодом
гірничопромисловці виступили з пропозицією поєднати
залізничним сполученням Ростов з Валуйками, проклавши трасу
через Старобільськ. Зрештою, в 1913 р. Міжвідомча комісія
визнала необхідність будівництво лінії довжиною в 130 верст,
яка під’єднала б Старобільськ до гілки Лисичанськ – Куп’янськ,
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і вже незабаром почалось будівництво [1, с. 77]. Утім, буремні
обставини подальших воєн та революцій не дозволили
реалізувати вказаний задум, і залізниця лишилася лише на карті.
За умови втілення цього проекту до часу свого заснування
Сєверодонецьк вже мав би вихід до залізничного сполучення.
Зазначимо, що восени 1934 р. через Старобільськ проклали
залізничну гілку від Ново-Кіндрашівської до Валуйок.
Під час Другої світової війни знову виникла потреба в
прокладанні через Сєверодонецьк залізниці, яка мала б
сполучити гілки Лисичанськ – Куп’янськ і Ворошиловград
(Луганськ) – Валуйки. У той час Сєверодонецьк ще був селищем
Лисхімбуд. Від станції Рубіжне до Лисхімбуду вже було
прокладено залізницю, по якій на будівництво Лисичанського
хімкомбінату завозили обладнання. 15 жовтня 1941 р. стало
очевидним, що радянським військам доведеться залишати
Харків. На той час важливі залізничні вузли Лозова та Близнюки
були вже захоплені німецькими військами, сполучення лінією
Харків – Ростов перерізано, а залізничні мости через Сіверський
Донець – підірвано. Прокладання залізничного полотна від
Лисхімбуду до лінії Ворошиловград – Валуйки давало
можливість з’єднати Куп’янськ із східними районами країни, що
забезпечило б вивезення вагонів та різного обладнання з району
Куп’янська та підвозу туди боєприпасів.
Існує також німецька карта 1942 р. з маршрутом
залізничної гілки через Сєверодонецьк. На карті залізниця
підходить від Рубіжного до с. Лисхімстрой, а далі пунктирна
лінія залізниці, яка проектувалася чи будувалася, пролягає від
Новосиротиного по південній околиці Сиротиного, потім прямо
по центральній вулиці Борівського, а після Капітанового та
хутора Путіліна наближається до лівого берега Сіверського
Дінця і по берегу проходить через Старий Айдар до роз’їзду 944
перед станцією Городній, що вже за р. Айдар.
Будівництво цієї гілки мала здійснювати 28-а залізнична
бригада полковника М. В. Борисова, яка була сформована після
початку війни у Харківському військовому окрузі. Гілку, судячи
з карти, планувалося прокладати прямо по селам, вочевидь, з
метою залучення до будівництва мешканців сіл, яких не треба
було б возити до робочого місця. На карті маршрут прокладено
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безпосередньо крізь центр Борівського.
У листопаді 1941 р. ситуація на фронті різко змінилася –
німецькі війська перерізали шлях до Куп’янська. 16 листопада
1941 р. частини 17-ї німецької армії прорвали оборону 12-ї армії
Південного фронту на північний схід від Артемівська і
спрямували сили на Ворошиловград.
Ситуація склалася так, що на правому фланзі армії окрім
залізничників інших частин не було. Щоб затримати німецький
наступ до підходу резервних сил, радянське командування
кинуло в бій частини 28-ї залізничної бригади, яка мала зайняти
оборону на правому березі р. Сіверський Донець на ділянці
Сентянівка – Водопровід. Зазначена ділянка знаходилася на
р. Лугань, паралельно споруджуваній гілці. Для виконання цього
завдання командир бригади в спішному порядку сформував
зведений батальйон (557 осіб). Залізничники не мали на
озброєнні ані артилерії, ані станкових кулеметів, ані
протитанкових
гранат
–
натомість
передбачалося
використовувати 400-грамові толові шашки. Для їх підтримки
було сформовано групу бронепоїздів майора П. Бойко, які
підійшли зі сторони Ворошиловграда. 28-а залізнична бригада
запобігла прориву 4-го німецького корпусу генерала Шведлера
до Ворошиловграда.
Детальніших відомостей про будівництво залізничної
гілки Рубіжне – Городній лишилося дуже мало. Вочевидь,
залізничну гілку таки побудували, але до Новоайдару й іншим
маршрутом. Про це писав Олександр Зінов у книжці
„Лисхимстрой в годы войны”: „Командование фронта поняло,
что снять блокаду скоро не удастся. И принимается решение
выйти на железнодорожную ветку Ворошиловград – Москва
через Новоайдар и Валуйки в обход Купянска. Для этого
необходимо
было
в
кратчайшие
сроки
построить
железнодорожную
ветку
Лисхимстрой
–
Новоайдар
протяженностью более 50-ти километров.
Чтобы скрыть от противника свои замыслы, возведение
ж/д ветки началось не от строительной площадки
Лисхимстроя, а от леса вблизи озера Волчьего, что у поселка
Вороново. Одновременно шло строительство ветки от
Новоайдара. Кроме саперов, в этих работах участвовали
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жители окрестных сел. Вскоре эта ветка была готова за
исключением участка 3-4 км – от озера Волчьего до
стройплощадки. Это не помешало ввести ее в действие.
Началась отправка оборудования на новоайдарскую ветку и
доставка на фронт техники, боеприпасов, продуктов и
резервов.
Недостроенный
участок
преодолевали
на
автомашинах и подводах. Все транспортные операции
проводились в основном в ночное время” [2, с. 9].
О. Зінов зазаначив: „В настоящее время кое-кому с
трудом верится, что дерзкое по своему замыслу
строительство железнодорожной ветки на Новоайдар и
осуществление движения транспорта по временной дороге
было выполнено. Под сомнение ставятся рассказы очевидцев
этого события. Первый участковый уполномоченный на поселке
Лисхимстрой от Лисичанского городского отделения милиции
Григорий Андреевич Мостовой выполнял свои обязанности на
ней. Притом документально подтверждается этот факт и в
письмах С. П. Агафонова к И. М. Барскому” [2, с. 10].
Точно відомо, що через Борівське ніяка залізниця не
проходила, тож пунктирний маршрут на німецькій карті так і
лишився проектом. А прокладена залізнична колія від
Новоайдару була тимчасовою і кілька кілометрів не дотягнула до
Лисхімбуду, тож до переліку залізничних станцій Сєверодонецьк
чи Лисхімстрой не потрапив.
Після візиту у 1963 р. до Сєверодонецька Першого
секретаря ЦК КПРС і одночасно Голови Ради Міністрів
М. С. Хрущова та листопадового пленуму, присвяченого
хімізації
народного
господарства,
і
хімкомбінат,
і
Сєверодонецьк, який стало містом обласного підпорядкування,
почали активно розвиватися. Стало питання про розширення
транспортних можливостей міста. Почали розробляти проект
облаштування залізничної станції у Сєверодонецьку. Там, де
залізнична гілка з Рубіжного заходила на Лисичанський
хімкомбінат, планувалося спорудження залізничної станції з
пасажирським вокзалом. Для цього планувалося під’єднати
майбутній Сєверодонецький вокзал залізничною колією до
Донецької залізниці перед Дружеським мостом через
р. Сіверський Донець. Однак, тоді цей проект був визнаний
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недоцільним, адже вже було прийнято рішення про будівництво
нового аеропорту.
Після
2014 р.
ситуація
докорінно
змінилася.
Сєверодонецьк виконує функції обласного центру, а після
блокування поставок вугілля з непідконтрольних Україні
територій через станцію Кіндрашівську на Щастинську ТЕС,
паливо поставляють вантажівками зі станції Рубіжна
автотранспортом. Знову стало актуальним будівництво
залізничної лінії від Сєвєродонецька до гілки КіндрашівськаНова – Валуйки. Ця гілка з’єднала б дві залізничні лінії, і крім
транспортування вантажів, виконувала б ще й важливу
соціальну функцію, оскільки населення значної частини
території області зможе діставатися до фактичного обласного
центру в Сєвєродонецьку залізницею.
Отже, від часу виходу книги Л. Бернацького „Предстоящее
развитие сети путей сообщения в России” у 1919 р., де
згадувалося про необхідність лінії Лисичанськ – Старобільськ,
пройшло 100 років. Але питання досі не вирішено й лишається
актуальним. Як актуальними є і перспективи створення
пасажирської залізничної станції Сєверодонецьк.
Джерела та література
1. Бернацкий Л. Предстоящее развитие сети путей сообщения в
России. – М.: Т-во “Печатня С.П. Яковлева”, 1919. – 96 с.
2. Зинов А. А. Лисхимстрой в годы войны. – Северодонецк: АПлюс, 1995. – 56 с.
В. С. Машков
(ГО „Залізнична спадщина України”)
Газета „Жовтневий гудок”: періодичне видання
Луганського тепловозобудівного заводу (1928–2014 рр.)
Газета „Жовтневий гудок” була заснована на луганському
паровозобудівному заводі Жовтневої революції у середині 20-х
років ХХ ст. Її історія сягає червня 1922 р., коли на воротах
прокатного цеху була вивішена перша загальнозаводська
стінгазета „Рабочее око”. Згодом назва була змінена на „Гудок”,
пізніше – „Октябрьский гудок” [3]. Стінгазета виходила на
шапірографі в кількості 10–12 екземплярів періодичністю одиндва рази на місяць (1924 р.). Оскільки підприємство
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розбудовувалося й чисельність робітників зростала, писав
редактор „Гудка” О. Матюшенко, виникла потреба у створенні
повноцінної газети [3].
У середині лютого 1928 р. була створена редколегія
газети, а її перший номер був приурочений до Дня Червоної
Армії (23 лютого) [1, с. 198]. Прикметно, що у загальному
заголовку (шапці) при цьому вказувався 5-ий рік видання.
Періодичність – один раз на тиждень. Наклад першого номеру
становив 500 екземплярів, від шостого номеру в газети було вже
7 000 передплатників. Активно залучались „рабкори” – так у
першому номері працювало 12 „рабкорів”, а у другому – вже 30
[3]. По-суті, їх робота була основою функціонування газети.
О. Матюшенко стверджував, що це була перша на Донбасі
заводська друкована газета [3].
Основний тематичний напрямок складали матеріали про
життя заводу. Розбудова цехів, оновлення обладнання,
висвітлення проблем умов праці, боротьба за якість продукції.
Звісно, газета була засобом масової агітації і пропаганди. На її
шпальтах висвітлювались партійне і комсомольське життя,
пропагувалась активна участь у державних проектах та заходах,
скажімо участь у „займи індустріалізації” („Дадим взаймы
государству 600.000 р. Цеха на соревновании „Кто больше?”)
[6], „соціалістичному змаганні”, участі у виборах до рад,
проведенні „сплошной коллективизации” чи утворенні „спілок
безбожників”.
Газета широко висвітлювала „воскресники” – заходи,
спрямовані на боротьбу з релігією („Оэровцы беспощадно
рушат традиции прошлого. 1500 лучших производственниковкадровиков работало в день „пасхи”. Воскресник – очередная
победа на фронте социалистического строительства”) [7]. Ця
тематика – не поодинока; такі матеріали, заклики розміщувались
до великих християнських свят („Поповская свора готовится к
решительному
бою.
Приближаются
дни
„старого
рождества”. В эти дни нужно ещё раз крепко ударить по
религиозному дурману”) [8].
Та все ж, основна друкована площа присвячувалась
висвітленню злободенних проблем на виробництві й у житті
робітників. Вийшла серія матеріалів з заголовками та
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підзаголовками: „Дезертиры с производства”, „Опаздывают и
купаются когда не нужно”, „Пьянке не место на
производстве”, „На трудовом фронте не благополучно, прогулы
сильно бьют по производству, разгильдяи расшатывают
трудовую дисциплину” [9], „Брак дезорганизует производство”
[10]. За участі газети проводилась кампанія за чистоту робочого
місця та покращення умов праці [2].
Велика увага приділялась культурному життю робітників.
У №28 (74) від 8 вересня 1928 р. розміщено статтю „Бить по
неграмотности” [11]. У матеріалі „Что читает рабочий” № 23
(69) від 4 серпня 1928 р. піднята проблема малого бібліотечного
фонду заводської книгарні, піддано осуду захоплення частини
робітників суто перекладною та пригодницькою літературою
[12]. Матеріал „Мещанство, винишко, девушки” № 28 (74) від 8
вересня 1928 р. викриває аморальну поведінку деяких
мешканців комуни молоді [13]. На сторінках повсякчас
викривалась проблема слабкої культурної роботи, відсутності
відповідних закладів, поширення п’янства та хуліганства,
проблеми з радіомовленням в цехах, подається огляд творчих
вечорів та театральних прем’єр тощо.
Цікавим явищем того часу була „сторінка винахідника”,
де до винахідництва заохочувались робітники підприємства.
Також у газеті містилась і „Літературна сторінка”, де
публікувались вірші і оповіді.
Окремо слід зауважити, що газета не залишилась осторонь
політики „українізації”. На сторінках „Октябрьского гудка”
українізація стає помітною від 1929 р. і поступово набирає
обертів. У день народження Т. Шевченка 1929 р. ціла шпальта
газети присвячена темі українізації і проблемам її впровадження
[14]. Підкреслювалося, що проводилася вона слабко і подекуди
саботувалася. Делегацію рабкорів газети було направлено за
досвідом в тодішню столицю УРСР. Оголошено про частковий
перехід „Октябрьского гудка” на українську мову [14]. Газета
пише: „Рабочие-оэровцы, преодолевшие ряд трудностей, не
испугаются украинизации. Оэровцы должны знать украинскую
культуру, украинский язык” [14]. Згодом змінено назву газети –
вона стає „Жовтневим гудком”. Завод скорочено йменують
„ЖР”, а заводчан – „жеерівці”. Відповідно, змінюється логотип.
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Рівень наповнення газети україномовними матеріалами в різний
час різнився – від декількох публікацій у номері до повністю
україномовних випусків. Цікаво, що за чинним на той час
правописом назва міста була не „Луганськ”, а „Луганське”. Цю
назву можна було побачити у рядку з вихідними даними внизу
останньої сторінки, а пізніше – вона почала друкуватись у
загальному заголовку (шапці), поруч нового логотипу.
На початок 1930-х рр. газета стала щоденною. У подальші
роки газета змінювалась, змінювалась її тематика – відповідно
до змін епохи. У роки Перебудови вона навіть спричинилась до
проведення мітингу робітників, не санкціонованого радянською
владою, чим викликала лють партійного керівництва [4].
Газету тоді не закрили, але, разом з підприємством, вона
опинилась у дуже складному становищі. Криза 1990-х років
характеризувалася катастрофічною нестачею коштів. Наклад
падав, склад редакції зменшився. Головний редактор
І. Масюченко згадував, що були випадки, коли газета
випускалась ним одноосібно [4].
У складні роки „Луганськтепловоз” зумів втриматись та
освоїти нові напрямки виробництва, тож „Октябрьский гудок”
продовжував виходити. Тематична основа залишилась
незмінною – життя заводу та соціально-економічні питання, що
турбували його працівників. Наклад зменшився – відповідно, як
і кількість працюючих людей. У 1990 р. на заводі працювало
30 000 осіб, тираж газети складав близько 5 000 екз.; у 2013 р.
чисельність працівників близько 6 000 осіб, тираж – близько
1000 екз. [5]. Тим не менш, „Гудок” користувався попитом, а у
редакції проходили практику студенти-журналісти.
Впадає у очі насиченість номерів офіційними
повідомленнями компанії, статистикою – з одного боку, і
розгорнутими
портретними
статтями,
матеріалами
з
культурного чи спортивного життя – з іншого. Якщо у свої
перші роки „Гудок” був знаряддям атеїстичної пропаганди, то в
наш час газета отримала постійну рубрику „Православник”.
Пройшовши
випробування
кризою
1990-х рр,
„Октябрьский гудок” не витримав іноземної військової
інтервенції. На його шпальтах у 2014 р. зображалося буденне
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заводське життя, і спершу майже ніщо не виказує тривожні
події, які розгортались у державі та місті.
У № 17 від 5 травня 2014 р. у матеріалі „Профсоюзная
жизнь” рядками прямої мови повідомляється, що „в связи с
событиями, происходящими в стране и в городе никаких
мероприятий ... в Луганске проводиться не будет” [15]. Однак
ситуація у місті продовжувала погіршуватись. У № 22 за 10
червня 2014 р. розміщено низку заяв гендиректора підприємства
П. Цеснека про те, що „Луганськтепловоз” продовжує стабільно
працювати, виконує план і до кінця року забезпечений роботою
[16]. У цьому ж номері, з посиланням на нач. групи з НС,
повідомляється про хаос у місті через відсутність влади [16]. У
№ 23 від 16 червня 2014 р. вийшли матеріали під заголовками
„В чрезвычайных ситуациях” та „Правила безопасного
поведения”. Йдеться, зокрема, про поведінку під час обстрілу та
бойових діях у місті [17]. У № 24 від 23 червня 2014 р.
опубліковано ліричні вірші про війну В. Спектра [18]. Разом з
тим, у № 25 від 1 липня 2014 р. розміщено публікацію про
відпочинок й оздоровлення на Азовському морі для робітників і
їх дітей [19]. На шпальтах – консультації від пенсійного фонду,
запрошення на навчання у місцевий коледж та необхідність
популяризації „Луганськтепловозу” у навчальних закладах
України тощо [16; 17; 18; 19]. Це віддзеркалює сподівання
населення про те, що збройний конфлікт незабаром буде
завершений і війна їх омине. 14 липня 2014 р. вийшов останній
номер „Октябрьского гудка” – № 27 (11481). Наклад у останні
місяці сягав 3 400 екз. Однак, як і більшість видань Луганська,
газета припинила своє існування.
Газета луганського паровозобудівного заводу виникла як
актуальний і необхідний засіб масової інформації, комунікації та
пропаганди. На її сторінках відобразився стан тогочасного
суспільства та державної політики. „Жовтневий гудок” не був
осторонь українізації, змінивши назву і перейшовши на
українську мову. Він змінювався разом з епохою, витримав
кризу 1990-х рр., однак через війну припинив своє існування у
2014 р. На жаль, в умовах збройного конфлікту, окупації та
економічної кризи, відродження газети виглядає примарним.
Але маємо сподівання, що в майбутньому „Жовтневий гудок”
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сповістить нам про нові досягнення трудового колективу
славнозвісного Луганського тепловозобудівного заводу.
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Діяльність Луганських залізничних майстерень в
період гетьманату Української держави 1918 р.
Обставини функціонування виробничих підприємств
Луганського залізничного вузла в період буремних
революційних подій 1917–1921 рр. належить до маловідомих
сторінок промислової історії краю. Під час революційних подій
1917 р. в Луганських залізничних майстернях існував потужний
більшовицький осередок, а зі складу робітників була утворена
окрема залізнична рота Луганського полку Червоної гвардії
[1, с. 66–67]. З початком наступу українсько-німецьких військ
навесні 1918 р. чимало залізничників відступило до території
РСФСР [9, с. 175].
Гетьман П. Скоропадський відзначав, що за відсутності
робітників ремонт в майстернях не здійснювався, рухомий склад
був приведений до неможливого стану, і зрештою транспортна
галузь зазнала розладу [10, с. 216]. Навесні – влітку 1918 р.
кількість випущених з ремонту вагонів в луганських майстернях
скоротилась до 20–40 одиниць [21]. У той же час внаслідок
підвищення цін виникли суттєві хвилювання в середовищі
залізничників. 18 липня 1918 р. службовці Запорізької
(Катерининської) залізниці взяли активну участь у
Всеукраїнському страйку залізничників [2, с. 126]. У серпні на
підприємстві було оголошено локаут й страйк фактично був
припинений.
З 1 вересня в луганських майстернях було розпочато набір
майстрів та робітників. Для майстрів була встановлена щоденна
платня від 2 крб. 4 коп. до 4 крб. 16 коп., окрім того були
встановлені відрядні роботи з нарахуванням до 100 відсотків за
якість виконання. Також було збережене нарахування 70 крб.
доплати на дорожнечу. Для робітників щоденна платня була
зменшена [11]. Перевага в прийнятті на роботу надавалась
робітникам, що раніше працювали в майстернях. Від усіх
кандидатів на посади вимагалися письмові присяги українською
мовою щодо виконання усіх розпоряджень керівництва як-то
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понаднормова праця, відрядження та неучасть в страйках [13].
Тоді ж було отримане розпорядження, щоб у цехових конторах
конторники працювали як і майстри по 8 годин, натомість у
головній конторі майстерень був збережений 6-годинний
робочий день [12]. Гетьманським урядом була обмежена
діяльність профспілкових організацій. На Запорізький, як і на
решті залізниць України, офіційний профспілковий рух був
відсутній, оскільки з 1 серпня розпорядженням Міністерства
шляхів сполучення було заборонене відрахування 1% від платні
службовців, майстрів та робітників залізничних підприємств на
утримання правлінь профспілкових організацій [15]
На початку жовтня управлінням Запорізької залізниці
було оголошено, що за умови відсутності зростання
продуктивності виконання робіт ремонтного підприємства,
луганські майстерні будуть закриті, а замовлення передані
приватним заводам. Однак, збільшення продуктивності роботи
ускладнювалось суттєвим браком матеріалів, деталей та кадрів,
оскільки замість 600 штатних одиниць, лишилось близько 300
чоловік [16]. Попри це, вже незабаром робота на підприємстві,
що опинилось на межі закриття, відновилась не тільки у
вагонному, токарному, колісному ковальському та ливарному
цехах, а й паровозному – який незадовго до того був закритий
[14]. Управлінням залізниці був розісланий циркулярний припис
щодо виділення зі штату майстрів та робітників майстерень
особливих бригади монтерів та майстрів, які б виконували усі
термінові й відповідальні роботи та несли за них особисту
відповідальність, що позитивно сприяло підвищенню якості
робіт, оскільки бригади були зацікавлені в результатах своєї
праці [17]. Зрештою, протягом жовтня луганськими
залізничниками було випущено з ремонту 200 вагонів [21].
Утім, вже незабаром виникли складнощі з новою
відрядною системою оплати праці. Окремі майстри, зокрема
токарі, заробили за жовтень по 800–850 крб., інші ж, зокрема,
досвідчені майстри-слюсарі не виробили навіть своєї місячної
платні, отримавши менше 200 крб. Примітно, що навіть учні, що
нещодавно поступили на роботу, отримали по 400–450 крб. У
зв’язку з проблемами начислення платні начальник майстерень
направив бухгалтера до служби тяги з метою врегулювання
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вказаної ситуації. На початку листопада управлінням
Запорізької залізниці були терміново надіслані нові розцінки
оплати праці робітників та майстрів [18]. Також було
роз’яснено, що особи, звільнені за участь в страйках, а згодом
знову прийняті на роботу, не втрачали жодних прав по службі
на залізниці окрім відрахувань заробітної платні за період
забастовки [20]. На початку листопада службою тяги було
здійснено скорочення штату конторських службовців
майстерень та ІХ ділянки служби тяги відповідно до штатного
розпису станом на 1 січня 1915 р. [19].
У листопаді продуктивність робіт в майстернях суттєво
збільшилась. Зокрема, упродовж місяця було випущено з
ремонту 275 вагонів, й окрім того – 5 паровозів [7]. Кількість
відремонтованих локомотивів могла б збільшитися, якщо б
паровозний цех був належно забезпечений обладнанням, що
дало б змогу поставити в ремонт ще декілька паровозів.
Оскільки замовлення на ремонт локомотивів почали надходити з
багатьох ділянок тяги окреслилась перспектива розширення
цеху. Середній заробіток майстрів та робітників склав від 300 до
700 крб. на місяць. Оплата здійснювалась відрядно [7].
Однак, несподівані події революції в Німеччині та розпад
Австро-Угорщини
зруйнували
міжнародні
підвалини
стабільності
Української
держави.
Стрімка
зміна
зовнішньополітичного курсу гетьмана П. Скоропадського
спричинила початок антигетьманського повстання. Вже
наприкінці листопаду в зв’язку з перспективою масового
переміщення німецьких військ Міністерством шляхів
сполучення було випущене розпорядження залізничним
майстерням по всій Україні щодо пришвидшення випуску з
ремонту рухомого складу [4]. Однак, внаслідок дестабілізації
політичної ситуації в країні та швидкої інфляції управління
залізниць втратили економічні важелі керівництва. За цих умов
залізнична галузь зазнавала остаточного розладу. Вже
незабаром ці фактори стали відчутними для службовців
Луганського залізничного вузла.
13 грудня газети повідомили щодо обмеження сполучення
східних ділянок Запорізької залізниці з центром губернії у
зв’язку з подіями антигетьманського повстання під
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Катеринославом. Отже, луганські залізничні службовці, майстри
та робітники, які очікували на платню за листопад ще 7 грудня,
отримати її не змогли. Оскільки станція Луганськ
адміністративно підпорядковувалась Таганрозькому відділу
Запорізької залізниці, до Таганрога місцевою адміністрацією
була спрямована делегація з метою вирішення питання з
виплатою заробітної платні [6]. Тоді ж у зв’язку з
неспроможністю товариства споживачів службовців Запорізької
залізниці доставити до станції Луганськ пшеничне борошно,
лавка товариства почала видавати залізничникам житнє
борошно в рахунок норми за грудень по п’ять фунтів на людину
[5]. Зрештою, 14 грудня газета „Единение” повідомила, що
Запорізька залізниця залишилась без жодних фінансових
засобів. У головній касі знаходилось лише 40 000 крб. та понад
21,5 млн. остаточно знецінених на той час австрійських крон.
Адміністрація оголосила службовцям про відсутність коштів, а
на окремих ділянках залізничники не отримали платні навіть за
жовтень [7].
Упродовж 1919 р. Луганщина стала ареною жорстокого
військового протистояння. По закінченні громадянської війни та
встановленні радянської влади на території занедбаних
Луганських майстерень утворилось „паровозне кладовище” –
місце звалки пошкоджених у боях локомотивів та бронепоїздів,
переважна більшість яких не підлягала відновленню й очікувала
на свою розкомплектацію та утилізацію непридатних елементів
[3, с. 46]. Лише навесні 1920 р. розпочалось поступове
відновлення господарства майстерень [8].
Отже, навесні 1918 р. гетьманський уряд зіштовхнувся з
гострою проблемою нормалізації стану залізничної галузі, що в
умовах революційних потрясінь зазнала розладу свого
функціонування. Особливо це можна простежити на прикладі
Луганського залізничного вузла, чимало службовців якого
підтримали більшовицький переворот. На тлі поглиблення
технічного та економічного дефолту вітчизняних залізниць
гетьманський уряд вжив рішучих заходів щодо відновлення
роботи галузі. Зрештою, на прикладі Луганських майстерень
можна констатувати їх позитивний характер, що проявилось в
суттєвому збільшенні обсягів ремонтів. Однак, стрімке падіння
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Гетьманату, подальша економічна криза та військові дії
призвели до остаточного розладу транспортної галузі та
нівелювали усі позитивні досягнення луганських залізничників
доби Української держави 1918 р.
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Будівництво та розвиток дитячих залізниць
на теренах Луганщини
На початку 1930-х рр. у СРСР виникла концепція дитячих
залізниць – мережі унікальних розважальних закладів
позашкільної додаткової освіти. Професор Є. Мокршицький
визначав їх мету в розвитку серед дітей любові до залізничної
справи, озброєнні практичними знаннями з будівництва,
утримання та експлуатації залізниць та підготовки нових кадрів
залізничників [3, с. 251]. Основою дитячої залізниці є ізольована
від загальної мережі вузькоколійна лінія довжиною декілька
кілометрів, на якій в період експлуатаційного сезону
здійснюються практичні заняття юних залізничників. Решту
часу займають теоретичні заняття. Дитячі залізниці є
максимально
наближеними
до
залізниць
загального
користування, задля чого в їх діяльності використовується
аналогічне обладнання та діють максимально наближені до
загальноприйнятих правила технічної експлуатації.
Перша дитяча залізниця була побудована в м. Тбілісі
влітку 1935 р. Зрештою, вже незабаром за активної підтримки
тогочасного
народного
комісара
шляхів
сполучення
Л. Кагановича будівництво дитячих залізниць розпочалось по
всій території СРСР. На теренах України перша дитяча
залізниця була відкрита в м. Дніпро (тоді – Дніпропетровськ) 6
липня 1936 р.
Навесні 1936 р. з ініціативою будівництва дитячої
залізниці в Луганську (тоді – Ворошиловграді) виступила
піонерська організація місцевого паровозобудівного заводу
ім. Жовтневої революції. У квітні 1936 р. цю ідею підтримало
міське та заводське партійне керівництво [4; 6, с. 237]. Зрештою,
було вирішено розпочати будівництво дитячої залізниці на
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території міського парку ім. М. Горького. З метою координації
будівництва була утворена загальноміська комісія та комітет
сприяння будівництву дитячої залізниці, які очолив директор
паровозобудівного заводу – І. Б. Шейнман [6, с. 238].
Вже незабаром був сформований проект, відповідно до
якого залізниця мала бути замкнута кільцем загальною
довжиною 2000 м (пізніше ця цифра була збільшена до 3500 м),
ширина колії мала складати 700 мм, навантаження на колію –
6 т. Інфраструктура мала складатися з двох станцій, двох
блокпостів, мосту через р. Лугань та депо. Залізниця мала бути
радіо- та електрифікованою, а серед засобів зв’язку та
блокування – телеграфний комутатор на 20 номерів та чотири
світлофори. Рухомий склад мав складатися з танк-паровозу
(колісної формули 0-2-0), вагонів – трьох закритих та одного
відкритого (кожний місткістю 34 людини). Орієнтовна
швидкість руху – 25 км/год. Для будівництва необхідно було
забезпечити 7000 м3 насипу, 63 тони рейок, два стрілочних
переводи, міст дерев’яний, 100 стовпів, півтори тони проволоки
та комутатор перемінного струму [6, с. 239].
До будівництва були залучені численні місцеві
підприємства. Зокрема, активісти паровозобудівного заводу
взяли на себе зобов’язання відремонтувати для потреб дитячої
залізниці наявний на підприємстві вузькоколійний паровоз,
також колектив паровозобудівельників мав виготовити металеві
частини вагонів. Однак, незабаром технічне завдання заводу
суттєво ускладнилось, позаяк через низку технічних причин
наявний вузькоколійний паровоз не підходив для дитячої
залізниці, і підприємству треба було спроектувати та виготовити
новий локомотив. Орієнтовний кошторис будівництва склав
200 000 руб. Відповідно до встановленої черговості запуску
об’єктів найперше мали бути здані в експлуатацію колія та міст,
два вокзали, лінія зв’язку та депо. Під час підготовки до
відкриття було утворено 8 гуртків для навчання дітей
залізничним спеціальностям загальною чисельністю 132 людини
[6, с. 241].
Орієнтовний термін здачі дитячої залізниці був
запланований на 1 вересня 1936 р., який, втім, протягом
тривалого часу неодноразово переносився й до початку Другої
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світової війни об’єкт так і не був остаточно зданий. Під час
бойових дій територія луганського парку ім. М. Горького
суттєво постраждала, й, на жаль, нереалізований проект дитячої
залізниці так і не був відновлений у майбутньому плані
реконструкції парку.
Нова хвиля будівництва дитячих залізниць на Луганщині
припала на другу половину 1960-х – початок 1970-х рр. У
1965 р. дитяча залізниця була споруджена в м. Перевальськ.
Мала Перевальська залізниця була спроектована та
перебудована із заводської вузькоколійної гілки до шахти № 5
спеціалістами треста „Коммунарськвугілля” [1, с. 275; 2].
Керували будівництвом начальник служби колії Я. Бондаренко
та начальник служби зв’язку вантажно-транспортного
управління тресту І. Шрамко. Для підготовки юних
залізничників був створений гурток під керівництвом ревізора
служби безпеки руху Ю. Ткаченка [2].
Перша черга залізниці, що проходила периметром
міського парку ім. Воровського, мала протяжність 1,2 км.
Інфраструктура складалася з двох станцій „Спортивна” та
„Паркова”. Рухомий склад Малої Перевальської складався з
трьох саморобних вагонів, побудованих на базі шахтних
пасажирських
вагонеток
та
переробленого
шахтного
електровозу. На момент відкриття було заплановано
подовження дитячої залізниці до 4 км [2]. Однак, існують
відомості, що її максимальна протяжність склала 3,6 км
[1, с. 275].
Незабаром після відкриття першої черги Перевальської
дитячої залізниці ідея спорудження аналогічного об’єкту
виникла в м. Алчевську (тоді – Комунарську). Будівництво
залізниці здійснювалося за участі робітників залізничного цеху
Комунарського металургійного заводу. Урочисте відкриття
Комунарської дитячої залізниці відбулось напередодні
святкування 50-річчя жовтневої революції – 6 листопада 1967 р.
[5; 7]. Парк рухомого складу дитячої залізниці складався з
паровозу ВП1-473 і трьох саморобних відкритих пасажирських
вагонів двох типів [1, с. 176]. На жаль, на момент відкриття
станційні споруди ще не були зведені, і вже незабаром після
запуску першого поїзда залізниця була закрита на зимовий
172

період. До початку експлуатаційного сезону на дитячій залізниці
була споруджена дерев’яна будівля вокзалу головної станції
„Орлятко”. У середині 1970-х рр. парк рухомого складу
Комунарської дитячої залізниці був оновлений автомотрисою
АМ1-142 та трьома суцільнометалевими пасажирськими
вагонами ПВ-40 [1, с. 176]. Зрештою, можна цілком
констатувати, що Комунарська дитяча залізниця була найбільш
технічно оснащеною на теренах регіону. Загальна протяжність
колій складала 1,467 км [1, с. 176].
На початку 1970-х рр. одноколійна електрифікована
дитяча залізниця довжиною 100 м з поворотними кільцями була
споруджена в м. Брянка. Залізниця мала чотири станції: „ДК”,
„Степ”, „Озеро”, „Ставки”. Рухомий склад складався з шахтного
електровозу, стилізованого під паровоз та чотирьох вагонеток,
для зберігання яких був споруджений ангар з напівкруглих
шахтних тюбінгів [1, с. 53].
Наприкінці 1980-х рр. вузькоколійні залізниці в
Комунарську, Перевальську та Брянці були закриті, а на початку
буремних
1990-х рр.
були
демонтовані
рештки
їх
інфраструктури.
Отже, проекти будівництва дитячих залізниць на теренах
Луганщини здійснювалися в рамках соціальних заходів
місцевих промислових підприємств, внаслідок чого, ці заклади
не входили до системи Міністерства шляхів сполучення СРСР.
Тим не менш дитячі залізниці Луганщини у своїй більшості
були
повноцінними
профорієнтаційними
закладами
позашкільної освіти, що обслуговувалися дітьми та були
покликані формувати нові покоління фахівців залізничної галузі
на теренах промислового краю. Маємо сподівання, що в
майбутньому на Луганщині втіляться до життя нові проекти
дитячих залізниць, які дивуватимуть оригінальністю свого
планування, різноманітністю сучасного вузькоколійного
рухомого складу та інфраструктури.
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В. В. Снегірьов
(краєзнавець, м. Луганськ)
Оборона станції Сентянівка
залізничними військами восени 1941 р.
Однією з найяскравіших сторінок в бойовій діяльності
залізничних військ у початковий період Другої світової війни є
героїчна оборона станції Сентянівка на далеких підступах до
Луганська (тоді – Ворошиловграда). 16 листопада 1941 р. 4-й
німецький армійський корпус генерала Шведлера перейшов в
наступ і під кінець дня вклинився на глибину до 20 км на
розташування нашої 12-ї армії на північний схід від Бахмуту
(тоді – Артемівська).
Оперативна обстановка склалася так, що на правому
фланзі армії інших частин, крім залізничних, не було. Виявивши
слабке місце, німецьке командування розраховувало без
особливих зусиль з ходу оволодіти Ворошиловградом і тим
самим відвернути радянські війська з ростовського напрямку, де
противник завдавав головного удару. Командувач 12-ю армією
генерал-майор К. А. Коротєєв доручив оборону ділянки в районі
станцій Водопровід, Сентянівка та Родакове на 28 залізничну
бригаду з розрахунком на те, щоб до підходу стрілецьких частин
була можливість прикрити правий фланг армії. Командир
бригади полковник М. В. Борисов прийняв рішення: для
виконання поставленого завдання терміново створити зведений
батальйон. До нього увійшли підрозділи 11 і 12
відновлювальних та 20 мостового батальйонів загальною
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чисельністю 577 осіб. Командиром зведеного батальйону був
призначений капітан С. М. Марков. Воїни-залізничники не мали
артилерійського озброєння. Особовий склад зведеного
батальйону вів підготовку оборонних рубежів в районі станцій
Сентянівка та Водопровід. У ніч на 19 листопада розвідники,
розгромивши німецький польовий караул, захопили чотирьох
полонених. Від них було отримано цінні відомості про наміри
противника, встановлено, що ворожими військами зайняті
найближчі села Жолобок, Голубівка, Світличне.
Вранці 19 листопада під прикриттям вогню двох
бронепоїздів дві роти під командуванням помічника командира
12-го батальйону воентехніка 1-го рангу М. В. Іванова
увірвалися до Голубівки з північно-східної околиці. Одночасно
третя рота на чолі з лейтенантом М. Є. Кольнооченко наступала
на Голубівку з північної околиці. Під ударами артилерії
бронепоїздів одна за одною замовкли вогневі точки ворога.
Особливо героїчно билися воїни-залізничники відділення, яким
командував сержант Ілля Маслій. Противник отримав
підкріплення та перейшов у контрнаступ. На кінець 19
листопада батальйон змушений був залишити захоплені позиції
і закріпитися перед Голубівкою на рубежі р. Лугань.
20 листопада супротивник здійснив атаку з метою
оволодіти селищем Петроград-Донецьким. Утім, друга рота 20
мостового батальйону за підтримки вогню бронепоїздів міцно
утримувала свої позиції. Німецькі війська не залишали спроб
вибити радянські підрозділи, які закріпилися на р. Лугань,
обрушували шквал артилерійського вогню на бронепоїзда.
Протягом цілого дня йшли кровопролитні, запеклі бої. На
світанку 21 листопада німці перейшли у наступ, маючи
п’ятикратну перевагу в силах. Їх атаки слідували одна за одною.
Замовкли гармати радянських підбитих бронепоїздів.
Втративши їх підтримки, зведений батальйон відійшов на
останній рубіж оборони. Командир зведеного батальйону
капітан Марков особисто водив бійців в атаки, але впав, убитий
ворожою кулею, відділення сержанта І. І. Кудінова 6 годин
утримувало висоту на підступах до станції Сентянівка.
Командир відділення був поранений, але продовжував вести
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вогонь з кулемета і командувати бійцями, поки друга ворожа
куля не обірвала його життя.
Для вогневої підтримки зведеному батальйону були
направлені три бронепоїзди, в спішному порядку підготовлені
робочими Ворошиловградського паровозобудівного заводу
імені Жовтневої революції. Вони обладнали їх додатково
чотирма бронеплощадки, встановивши на них вісім гармат, за
кресленнями фахівців бригади одягли в броню мотовоз і
дрезину, озброївши їх кулеметами. Бійцям 28 окремої
залізничної бригади надали вогневу підтримку бронепоїзда № 2
„За Родину!” (Командир – капітан О. Л. Бондаренко), № 6 „За
Родину!” (Командир – капітан П. К. Шуригін) і № 11 „За
Родину!” (командир – капітан П. М. Бойко). Щоб підсилити
нашу оборону, особливий бронепоїзд № 2 „За Родину!” прибув з
десантною ротою.
Влітку 1941 р. в управліннях Північно-Донецької та
Південно-Донецької залізниць разом з фахівцями НКПС було
вирішено організувати будівництво бронепоїздів. Талановиті
інженери та техніки в найкоротші терміни підготували робочі
креслення та проектно-кошторисну документацію. Був виданий
наказ про організацію „вертушок”, що курсували для доставки
броньових листів з маріупольських заводів в паровозні і вагонні
депо Донбасу. Так, у Дебальцевому одягали в броню паровози,
обладнанням тендерів займалися робітники депо Попасна, а
бронеплощадки виготовлялися в Красному Лимані. На початок
вересня 1941 р. в Донбасі було споруджено 20 бронепоїздів. У
бій їх повели машиністи О. X. Притикін, Г. С. Лопушняк,
І. А. Сила, П. М. Остапенко, Ф. І. Пилипенко.
21 листопада в ході жорстокої артилерійської дуелі були
пошкоджені бронепаровози, що значно послабило дії
бронепоїздів. Але вони продовжували мужньо боротися, ведучи
активну оборону. Незабаром прибуло підкріплення – стрілецька
бригада, а з нею бронепоїзд № 8 під командуванням
X. І. Ібрагімова. Залізничники змогли відновити один з
броньованих паровозів і кілька бойових майданчиків. Місце
пошкоджених бронепаровозів зайняли неброньовані паровози –
„чорні”, як їх називали залізничники.
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Шість діб йшов нерівний бій, переможцями в якому
вийшли воїни-залізничники. Німецькі війська так і не змогли
зайняти Сентянівки. Військова рада Південного фронту, високо
оцінивши героїзм і самовідданість воїнів-залізничників,
звернулась до Ставки Верховного головнокомандувача з
клопотанням щодо перетворення 28 залізничної бригади на
гвардійську. 56 її бійців та командирів були відзначені
державними нагородами. Більшість з них посмертно. Більше
гвардійських бригад у залізничних військах не було.
В. М. Цокур
(Локомотивне депо Попасна
регіональної філії „Донецька залізниця”
АТ „Укрзалізниця”)
Залізниці Попаснянського краю: історія та сучасність
Станція Попасна та колії Донецької кам’яновугільної
залізниці були споруджені протягом 1876 – 1878 р. Перші поїзди
з Попасної вирушили до Дебальцевого та Краматорська 1
грудня 1878 р., а в 1879 р. був відкритий рух до Лисичанська.
Будівництво
Донецької
кам’яновугільної
залізниці
здійснювалось з метою сполучення підприємств вугільної
промисловості з металургійними заводами та вивезення вугілля
до інших регіонів Російської імперії. У 1895 р. була відкрита
ділянка Лисичанськ – Куп’янськ, а ще через 3 роки – гілка
Попасна – Микитівка. Сам населений пункт Попасна виник
довкола станції і до сьогодні є містом, де чимало мешканців
працюють на підприємствах залізничного транспорту.
У 1878 р. на станції Попасна було споруджено
локомотивне депо віялового типу зі стойлами для утримання 12
паровозів. На жаль, до нашого часу первісна будівля не
зберіглась. В середині ХХ ст. депо було повністю перебудоване.
Залишилась лише будівля, яка використовується частково як
майстерні для проходження практики місцевого транспортного
ліцею, а частково містить кімнати відпочинку локомотивних
бригад. Також залишились окремі бараки та будівля
залізничного вокзалу, який до нашого часу майже не
перебудовувався.

177

На інших станціях також є історичні пам’ятки
архітектури. Зокрема, на станції Первомайськ є кубова з
написом „Кипяток”. Біля станції Голубівка є міст через
р. Лугань, споруджений наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., який
досі використовується для руху автомобілів. Шахту було
закрито на початку 1990-х рр., тоді ж було розібрано й колію
разом зі станцією Голубівка. Неподалік Попасної, на перегоні
Попасна – „Пост 4 кілометр” розташовано обеліск бронепоїзду
„Углекоп”, який брав участь в боях Громадянської війни.
Бронепотяг було знищено біля станції Наталівка, що на лінії
Попасна – Краматорськ. Біля станції Сифон на лінії Сіверськ –
Родакове розташовано єдиний віадук на Донецькій залізниці.
Він проходить через урвище біля селища Донецький. Цей віадук
було підірвано під час Другої Світової війни. Хоча віадук було
відбудовано у повоєнні часи згідно до первісного вигляду,
зовнішні відмінності все ж помітні.
Залізничні лінії від Попасної пролягають складними
перепадами рельєфу. Зокрема, на ділянці Дебальцеве – Попасна
колії проходять кряж, тому при прокладанні залізниці довелось
прорізати частину кам’яного сланцю. Такі прорізи також є у
м. Первомайськ. Залізницю прокладали у руслі р. Лугань, однак
горні породи все ж довелось вирізати. Таким чином близько
кілометру колії проходить у розрізі. Також прорізи гірської
породи робили неподалік м. Кадіївка біля зупинного пункту
Сабівка. На багатьох ділянках є дуже великі перепади висот,
внаслідок чого тут використовувались більш потужні
локомотиви, ніж на рівнинних місцевостях.
До 1960-х рр. у депо Попасна в якості основного типу
локомотивів використовувались паровози серій ФД, Ер, Еу.
Згодом паровозна тяга була поступово замінена тепловозами
серій ТЕ3 та 2ТЕ10Л, приміські перевезення здійснювали
угорські дизель-поїзди серій Д та Д1, які працюють до нині.
Наприкінці1970-х рр. до Попасної почали надходити тепловози
серії 2ТЕ116, а з 1980 р. ці локомотиви вже повноцінно
працювали на всіх напрямках від Попасної. Наприкінці 1980х рр. до депо Попасна надійшли тепловози серії 2ТЕ121. Це
були потужні тепловози нового покоління, здатні перевозити
більшу масу вантажу на нерівному ландшафті нашого краю. У
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порівнянні з тепловозами 2ТЕ116, 2ТЕ121 могли без проблем
перевезти склад з однаковою вагою швидше та з меншими
затратами пального. Однак, у той же час вони були важчими і
пошкоджували рейки, які не так вчасно замінювались на
стійкіші. Пасажирські поїзди до останнього ходили з
тепловозами 2ТЕ116.
На початку 1990-х рр. суттєво впав обсяг вантажообігу
через Попасну. Перш за все це було пов’язане з тим, що ділянки
через Попасну не були електрифіковані. Поступово тепловози
серії 2ТЕ121 були відсторонені від експлуатації, оскільки на той
час була відсутня можливість постійно ремонтувати
пошкодженні рейки.
У 1994 р. локомотиви серії 2ТЕ121 було виключено з
інвентарного
парку
депо,
натомість
перевезення
забезпечувалось тепловозами старої серії 2ТЕ116. Ці
локомотиви працюють до сьогодні, але їх ресурс вже
вичерпаний і фактично вони знаходяться в експлуатації останні
роки. На маневрових роботах після паровозів з’явились
тепловози спочатку серій ТЕМ1, але вони пропрацювали зовсім
недовго. На їхзмінунаприкінці1960-х рр. Надійшли локомотиви
більш нової на той час серії – ЧМЕ3, що також працюють до
сьогодні.
Після розпаду СРСР промисловість Донбасу зазнала
розладу своєї діяльності. Були закриті численні підприємства,
що спричинило зниження об’ємів вантажоперевезень. Деякі
станції були закриті, навіть окремі гілки частково або повністю
демонтували. Подібними прикладами є гілка Сентянівка –
Бежанівка, демонтована у першій половині 1990-х рр.,
Сентянівка – Авдакове, демонтована у період 1996–1998 рр. та
Лоскутівка – Тошківка, демонтована у 1998–2001 рр. Також
було закрито та демонтовано ряд роздільних пунктів на
ділянках:
Дебальцеве – Попасна:
1. Колійний пост Картанаш, демонтований наприкінці
1990-х рр., знаходився між станціями Стаханов та Теплогірськ.
Від колійного посту йшла колія до Стаханівського
феросплавного заводу, яка служила прямим сполученням заводу
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з Попасною. Пост демонтований за недоцільністю, бо було
достатньо виходу колії із заводу в напрямку станції Стаханов;
2. Станція Теплогірськ була демонтована в 2000 р. Від
станції йшла колія до Теплогірської ЦЗФ, але після вибуху
терикону в 1998 р. колію було засипано. Під’їзна колія до ЦЗФ
також була від промислової залізниці „Стахановвантажтранс”;
3. Станція Голубівка. демонтована наприкінці 1990-х рр.
Попасна – Микитівка:
1. Роз’їзд Логвинове, демонтований у середині 1990-х рр.
за недоцільністю через спад вантажоперевезень. Усі будови
були зруйновані.
Попасна – Краматорськ:
1. Станція Наталівка, демонтована під час спроби
демонтажу усієї дільниці у 1997–1998 рр.
2. Роз’їзд Пшеничний, також як і станція Наталівка, був
демонтований через намагання повністю демонтувати усю
ділянку від Попасної до станції Деконська.
3. Станція Кудрявка – закрита в 2012 р. під час закриття
нерентабельних розділових пунктів.
4. Станція Віролюбівка, закрита наприкінці 1990-х рр.
через падіння вантажообігу.
Попасна – Куп’янськ:
1. Від станції Сватове до станції Курилівка була
демонтована одна з двох колій у 2001 р., а у 2002–2003 рр. було
демонтовано другу колію вже від Сватового до Рубіжного, що
пов’язане зі зменшенням кількості поїздів на ділянці та повною
відсутністю транзитного руху вантажних поїздів від Куп’янська
до Дебальцевого через Попасну.
2. Станція Вовчоярська закрита у 2012 р. з метою
оптимізації розподілу коштів та зниження витрат.
3. Станція Володине закрита наприкінці 1990-х рр.
Виконувала роль обгінної станції. Через зниження кількості
поїздів на ділянці потреби у станції не було.
4. Колійний пост Бунчужний, згорів під час лісової
пожежі в 1998 р. Відновлений не був.
5. Обгінний пункт Хрипкове, буз закритий одночасно зі
станцією Володине через ту ж причину.
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Сіверськ – Родакове:
1. У середині 1990-х рр. була демонтована друга колія на
дільниці Сіверськ – Ниркове. Інша частина ділянки до
Родакового була завжди одноколійна.
2. Станція Виїмка, була демонтована одночасно з другою
колією ділянки Сіверськ – Ниркове. Демонтаж був виконаний
через зниження кількості поїздів на ділянці.
3. Станція Сифонна, закрита в 2011 р. з метою оптимізації
розподілу коштів та зниження витрат. Під’їзна колія від станції
йшла до шахти „Пролетарська” у с. Новотошківське, яка була
закрита у першій половині 1990-х рр. Упродовж 10 років станція
виконувала роль роз’їзду.
4. Роз’їзд Водопровід демонтований у 2001–2003 рр.
5. Роз’їзд Хороше, закритий у першій половині 1990-х рр.
6. Колійний пост „86 кілометр” – був призначений для
розходження колій на різні парки станції Родакове.
Демонтовано через недоцільність.
Буремні події весни 2014 р. не одразу вплинули на роботу
Попаснянського залізничного вузла. Утім, в ніч з 21 на 22
травня було пошкоджено міст поблизу м. Лисичанськ через
р. Сіверський Донець, внаслідок чого рух між Лисичанськом та
Рубіжним було повністю припинено. Тоді залишились тільки
два приміські поїзди, які курсували від Попасної до Сіверська та
Луганська. Через два тижні відмінили і їх. На той час залізниця
в Попасній майже повністю зупинилась. 22 липня Попасну було
звільнено від проросійських терористичних угруповань, але рух
поїздів відновлювався дуже повільно. Тоді розпочався рух
поїздів, які доставляли вугілля до Миронівської та Вуглегірської
ТЕС через станцію Сіверськ, ділянкою, на якій вантажні поїзди
не ходили довгий час. Міст через р. Сіверський Донець було
відремонтовано швидко, як тільки було звільнено Лисичанськ,
але на рух поїздів це суттєво не вплинуло. Приміські поїзди
відновлено було тільки до станції Переїздна, пізніше, восени
2014 р. – до станції Венгерівка.
У січні 2015 р. загострились бойові дії на теренах
Попаснянського району. Залізнична інфраструктура була
суттєво пошкоджена під час обстрілів. Зазнали руйнувань
будівлі локомотивного депо. Тільки після припинення бойових
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дій у лютому 2015 р. та відновлення інфраструктури поїзди знов
почали курсувати до станції Попасна. Проте Дебальцівський
напрямок було остаточно закрито для руху поїздів, разом з
парком прибуття. У травні 2015 р. було відновлено рух
приміських поїздів до станції Попасна від станції Сватове.
Поступово кількість поїздів збільшувалась і досягла п’яти пар
на добу. У 2017 р. було прийнято рішення щодо запуску
приміського поїзду до станції Сіверськ, для чого з Маріуполя
було передислоковано один плацкартний вагон, який під
тепловозом ЧМЕ3 курсує двічі на день окрім суботи.
Залізничні ділянки довкола Попаснянського залізничного
вузла розташовані на унікальній місцевості та проходять
мальовничими степовими краєвидами. На жаль, чимало об’єктів
історичної залізничної інфраструктури краю були втрачені в
буремні події військових протистоянь та економічних
негараздів. Попри те, що більшу частину Луганщини було
визволено від проросійських окупантів, окремі цікаві місця, на
жаль, залишились на окупованій території – це віадук біля
с. Донецький, старовинний міст через р. Лугань поблизу
м. Голубівка, вирізи у гірській породі біля Первомайська та
Кадіївки, також зруйновано та не відновлено перегін „Пост 4
кілометр” – станція Деконська, що в напрямку станції Бахмут І –
старовинної гілки Донецької кам’яновугільної залізниці.
Звичайно існують плани його відновлення, але на даний час
вони залишаються на папері. Існує цікава ідея запуску
ретропоїзду на паровозній тязі. Ретропоїзд користувався б
великим попитом у туристів, оскільки на всіх перспективних
ділянках його курсування є чимало гарних краєвидів, а сама
місцевість сповнена дивовижною історією розвитку транспорту
на теренах промислового краю.
Джерела та література
1. Клименко К. Х., Алдакимов Д. К. Попасная: путеводитель. –
Донецк: Донбасс, 1981. – 72 с. 2. Стальные пути Донбасса /
Ред. коллегия: В. В. Приклонский (пред.) и др. – Донецк:
Донбасс, 1970. – 336 с.
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МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА ЛУГАНЩИНИ
Т. В. Коваленко
(Луганський обласний краєзнавчий музей)
Музеї в новій креативній економіці.
Руйнуємо стереотипи. Створюємо сучасний музей
Музеї, займаючись збором, вивченням, зберіганням і
експонуванням предметів, пам’яток культури різних часів,
створюють дзеркальне відображення епохи, виконуючи таким
чином важливу культурно-освітню місію.
Сьогодні, через впровадження нових технологій йде
перетворення музейного предмета – зі зберігача соціальної
пам’яті в елемент бутафорії, сюжетних образів, інсталяцій, що
одночасно забезпечує суспільству „хліба і видовищ”, зберігає
соціальну пам’ять, передає досвід з покоління в покоління.
Музейна експозиція – специфічна форма музейної
комунікації. За її допомогою відвідувачі спілкуються з
музейним предметом. Як стверджує австрійський музеолог
Ф. Вайдахер: „Теорія музейної комунікації досліджує та
пояснює загальні та особливі засади поширення змісту музейних
фондів серед суспільства” [2, с. 174], підкреслюючи, що
музейна комунікація відбувається через експонування та
інтерпретацію автентичних пам’яток, а її головним змістом є
доступ суспільства до музейних збірок, збережених і
досліджених музейниками [2, с. 177–182]. Відвідувач вступає в
контакт з музеєм коли оглядає експозицію, спілкується із
співробітниками, цікавиться музейними виданнями, бере участь
у заходах музею, засвоює інформацію, задовольняючи власні
потреби пізнавального, естетичного, освітньо-виховного
розвитку.
Сьогодення вимагає від нас аналіз, прогнозування та
пояснення процесів взаємодії музею та суспільства,
співвідношення музею з іншими соціальними інститутами в
умовах нової соціокультурної ситуації в Луганській області,
цілеспрямованої роботи з оновлення експозицій у музеях
області, створенні окремих залів з висвітлення історії регіону у
ХХІ столітті, розробці загальної концепції розвитку музейної
справи в Луганській області. І найголовніше, відбувається
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перетворення музею на суб’єкт культурної політики і соціальноекономічного розвитку: як фактор розвитку території музей має
справу з територією в культурно-історичному сенсі.
Використовуючи культурологічний інструментарій, музеї здатні
упорядкувати цю територію, пропонуючи спеціальні заходи: від
виставок просто неба та „народних екскурсій” до
різнопланового обміну між регіонами України, наприклад – у
межах співпраці між Луганською та Львівською областями
„Культурний міст: Схід-Захід”. Формуванню позитивного
іміджу музею сприятиме випуск промо-роликів, онлайн
трансляція музейних заходів, створення колекції аудіо- та відео
фондів.
Як фактор підвищення якості життя – впливатиме на
розвиток освіти та виховання, втілюючи в життя через виставки
та мультимедійні програми освітні програми, популяризацію
спорту,
висвітлення сімейних
цінностей.
Проведення
спеціальних молодіжних акцій (ніч у музеї, акція „Перша
хвилина миру”, музейні читання, концерти, виставки
молодіжних субкультур). До речі, музейні читання з львівською
письменницею Вікторією Амеліною, яка відвідала всі музеї
Луганської області у березні 2019 р., залишили неперевершені
враження: від знайомства з маленькою героїнею роману з вуст
авторки, до жвавого обговорення щодо майбутньої долі цієї
героїні та причин, що спонукали авторку до написання роману.
Дні і тижні музею, пересувні тематичні виставки,
пізнавально-розвиваючі заняття та дидактичні ігри, конкурси
дослідницьких робіт. Системне налагодження діалогу музею з
підростаючим поколінням, формування культури відвідування
музейних закладів забезпечує міцні контакти на майбутнє.
Перед музеями стоять непрості завдання пошуку креативних
форм музейної комунікації, і щоб заохотити сучасного
відвідувача прийти до музею, з’являються проекти
новаторського характеру [4, с. 99–102].
Зокрема, зараз триває спільна робота активних підлітків
Старобільська з нашим музеєм. Разом ми працюємо над
втіленням в життя проекту „Музей як простір для творчих
молодіжних експериментів” восьмикласниці Олександри
Бондар, яка представляє його на Всеукраїнському рівні в рамках
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проекту „Агенти змін. Діти”. Тобто за деклараціями вже стоїть
конкретна дослідницька ініціатива молоді, яка за знаннями
приходить саме до музею. І на основі отриманої тут історичної
інформації вже зараз намагається змінювати сучасне життя,
роботи його більш комфортним для оточуючих.
Як середовище комунікації музей зможе удосконалити
роботу з невеликими аудиторіями, окремою людиною,
створивши атмосферу довіри, викликати особливі переживання.
Окремим напрямком розвитку соціальної сфери, в якій можуть
бути використані можливості музеїв, є соціалізація людей з
обмеженими можливостями, діти, що залишилися без
піклування батьків, ветерани бойових дій, тимчасово
переміщені особи, люди похилого віку.
Для ефективного управління музейної мережею необхідне
створення єдиної інформаційної музейної мережі. Завдяки їй
можливий оперативний обмін інформацією, доступ до
інформаційних ресурсів. Створивши електронний каталог
музейних предметів забезпечити доступ населення до них через
мережу Інтернет. Завдяки єдиній базі даних музейних колекцій
нашої області, можна оперативно управляти міжмузейним
обміном, створювати експозиції та виставки, тематичні
віртуальні виставки, організовувати як дистанційний, так і
фізичний доступ дослідників до предметів. Перший крок до
цього зроблено. З 2018 р. діє Асоціація музейних працівників
Луганської області „Культурна спадщина Луганщини”. Музеї
зможуть сформувати єдину політику в сфері комплектування
фондів, що буде будуватися на поєднанні поповнення та
дослідження швидко зникаючих елементів традиційної культури
і, як наслідок, – створення віртуального музею нематеріальної
спадщини Луганської області.
Музей в системі освітньої діяльності зможе поставити собі
за мету навчити користуватися знаннями, навчати не фактам, а
евристиці, творчості і буде цікавий і корисний людям різного
віку. Так протягом минулого навчального року музейні
працівники провели цикл безкоштовних додаткових занять
„Готуємося здавати ЗНО з історії України”, а при створенні
виставок ми максимально використовуємо матеріали, що будуть
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корисні у поглибленому вивченні і історії України і історії
радного краю.
Наріжним каменем музейної педагогіки є занурення
особистості у спеціально організоване предметно-просторове
музейне середовище, що включає твори мистецтва, пам’ятники
природи, історії тощо. Разом с тим, музейний процес передачі
культурних значень і змістів через сприйняття інформації
відвідувачами визначається як музейна комунікація [4, с. 101].
У період децентралізації важливо зберегти особливий вид
сховища соціальної пам’яті громади – музеї-неюридичні особи,
експозиції яких масово виникли в 80-ті роки минулого століття.
Музеї-неюридичні особи – визначення, що відповідає
прийнятому в 1995 р. Закону України „Про музеї та музейну
справу”, вони створені з ініціативи громадськості на
підприємствах, в навчальних закладах, сільських будинках
культури і не фінансуються державою [1]. Луганський обласний
краєзнавчий музей відповідно до нормативних документів
здійснює облік предметів та колекцій музеїв-неюридичних осіб,
надає їм методичну допомогу. На сьогодні постало вкрай
актуальне питання збереження колекцій музеїв-неюридичних
осіб, захисту від можливого руйнування, надання їм, нехай і в
мінімальному ступені, фінансової стабільності. Шляхів декілька,
але найреальніший – перетворення їх на філії місцевих та
районних краєзнавчих музеїв.
Музей „з’єднує” воєдино покоління людей, їх духовність,
гідність, патріотизм та використовує свій методологічний
потенціал для розвитку нових підходів до складних питань
управління культурною спадщиною і просуває свій освітній
потенціал у сфері міжкультурного діалогу і соціальної єдності.
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Ю. О. Кудінов
(Білолуцька гімназія
Новопсковської районної ради)
З досвіду музейно-краєзнавчої роботи
Білолуцької гімназії Новопсковської районної ради
Важливим аспектом розвитку історичної науки є
регіональне краєзнавство. Українське краєзнавство пройшло
тривалий час у своєму розвитку. Сміливо можна стверджувати,
що легендарні літописи Русі, козаччини були його початком.
Краєзнавство є тим фундаментом нашої пам’яті та формою
самозахисту, який в умовах уніфікації сучасного життя
забезпечує збереження нашої національної самоідентичності.
Важкі часи в різні епохи переживало українство у своєму
прагненні зберегти національну культуру, звичаї, традиції.
Проблема регіональної української історії вийшла як
окремий історичний підрозділ науки у ХІХ ст.
У Києві 1843 р. було створено тимчасову комісію для
розгляду давніх актів, частіше її називали просто
Археографічною. Співпрацювали в ній М. Костомаров,
М. Максимович, брав активну участь і Т. Шевченко.
У 1917 р. в Києві започатковано діяльність Центрального
комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва під
головуванням М. Грушевського. У нашому краї, в місті Харкові,
цього ж 1917 р. почало роботу товариство „Музей
Слобожанщини”.
Тут же в 1923 р. відбулося Всеукраїнське зібрання
краєзнавців. В 1925 р. засновано Луганське краєзнавче
товариство. З 1927 р. в Україні видавався журнал
„Краєзнавство”, в роки великого терору він припинив своє
видання, поновлено воно було тільки в 1993 р. [6–7].
Коли наш навчальний заклад в 2003 р. було реорганізовано
в гімназію, педагогічний колектив, сприйнявши ці інновації,
схилився до думки, що слід формувати специфічне культурноосвітнє середовище в гімназії.
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У навчальному закладі вже було створено iсторикокраєзнавчий музей, якому в 1995 р. присвоїли почесне звання
„народного”. Тому за основну стратегію розвитку цього
середовища було покладено краєзнавчу роботу та музейну
педагогіку як інноваційну педагогічну технологію [5, с. 152].
Детально вивчивши теоретичний аспект проблеми, із
числа досвідчених вчителів, які мали вищу і першу
кваліфікаційні категорії, було створено як окрему методичну
кафедру в гімназії – творчу групу. Очолила її роботу заступник
директора гімназії з науково-методичної роботи Варава О. М.
Почалася тривала й клопітка робота. Щоб вона була
результативною, педагогічну дидактичну, методичну і виховну
роботу в гімназії об’єднали єдиною проблемою, над якою
працює колектив гімназії, – „Інтерактивні особистісно
орієнтовані технології в умовах сучасного уроку. Втілення в
практику діяльності музейної педагогіки. Виховання учнів
засобами народознавства”. Розглядаємо музейну педагогіку як
інноваційну педагогічну технологію, яка базується на інтеграції
суспільно-гуманітарних
наук:
історії,
лінгвістики,
музеєзнавства, природознавства, психології, філософії та сприяє
розвитку творчих здібностей учнів, формуванню важливих
життєвих компетенцій.
Щоб робота носила системний характер, ми пішли
шляхом реалізації загальногімназійних проектів, розрахованих
на п’ять років. Практичним шляхом ми визначили, що саме цей
термін є найбільш оптимальним і забезпечує системну роботу з
певного дослідженого аспекту музейної педагогіки. Першим був
проект „Наш край в кожному предметному курсі”. В основу
було покладено пошуково-краєзнавчу роботу вчителівпредметників, саме в обсязі того предмету, який вони
викладають. Задіяні були всі учнів гімназії і отримали відповідні
завдання в залежності від вікової ланки. Це дозволило
розробити систему інтегрованих музейних уроків з усіх
навчальних предметів. Це сприяло не тільки урізноманітненню
навчального матеріалу, засвоєнню знань, а й розвитку
пізнавального інтересу учнів.
Наш музей поповнювався експонатами. До речі, ми не
зайняли під музей класні кімнати, в основному це були службові
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приміщення. Коли експонатів стало багато, то з історикоетнографічного музею було вилучено групу експонатів і
створено ще два музеї: художній та Світлицю Тараса Шевченка.
Причому, два останніх – це музеї-класи. Там відбуваються
уроки відповідного предметного спрямування.
Наступним став проект на вимогу сучасності:
„Поєднання інформаційного-комп’ютерних технологій та
музейної педагогіки”. Робота над цим проектом не тільки
сформувала комп’ютерну грамотність учителів і учнів, а й
сприяла осучасненню роботи музеїв. Було створено електронні
каталоги, інші матеріали, знято відео, презентації.
Мультимедійні засоби навчання створювали самі вчителі та
учні.
Це забезпечило пропагування краєзнавчої роботи в
соціальних мережах, каналі YouTube, сайтах гімназії.
З 2017–2018 навчального року педагогічний колектив
розпочав роботу над черговим проектом „Потенціал музеїв у
духовно-моральному вихованні учнів”. Ця тема теж є на часі з
огляду тих подій, сучасниками яких ми є.
Наші музеї є інтерактивними [8–9]. Крім екскурсій, там
відбувається
багато уроків,
інсценування
української
літературної класики в інтер’єрі тієї епохи, про яку йде мова. У
нас постійно працює група „Пошук”. Змінюються її учасники,
бо гімназія те місце, яке відкриває своїм учням дорогу у широкі
світи, але вони завжди пам’ятатимуть історію свого роду, своєї
маленької України. П’ятеро наших випускників пов’язали свою
роботу з історією та історичними дослідженнями. Двоє – стали
кандидатами наук.
Музейна педагогіка – перспективна галузь педагогічних
інновацій. Дуже важливим є те, що учні в процесі навчання
набувають важливих соціокультурних компетентностей,
досліджують історію свого краю як віддзеркалення історії
українських земель в їх великому історико-етнографічному
розмаїтті. Це невичерпне джерело нових знань, тому цей
напрямок є дуже перспективним і має великий науковий,
виховний і дослідницький потенціал. Цим і пояснюється
актуальність досліджуваної проблеми і втілення її в практику
діяльності навчального закладу.
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Л. О. Плєшакова
(Національний музей народної
архітектури та побуту України)
Роль та місце музейних колекцій Луганська
в загальнокультурному цивілізаційному просторі
Формування культурної та духовної спадщини певного
суспільства завжди відбувається на основі його історичної
пам’яті. Предмети культурного середовища, в якому
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знаходиться будь-яка людина, являють собою об’єктивну
реальність зі своїм сенсом, який формує соціальну поведінку
кожного члену суспільства. Еволюціонуючі елементи культури
при систематизації вводяться у тривимірну систему, а саме:
культуру матеріальну, культуру соціальну і культуру духовну.
Предмети, матеріальної культури визначають те постійно
еволюціонуючи у технічному сенсі середовище, з яким постійно
взаємодіє людина. Соціальна культура, яка визначає систему
статусів та соціальних інститутів, окреслює систему відносин
між окремими членами суспільства. Індивідуальні засоби
поведінки формуються на основі духовної культури як
суб’єктивної складової життя. Саме духовна культура
знаходиться в найбільш тісному зв’язку з процесами
формування ідейних пріоритетів та цінностей.
Предмети матеріальної культури визначають матеріальну
базу для музеєфікації. На її основі виникає концепція
трансформації накопичених та систематизованих знань [2, с. 68].
Процес каталогізації емпіричних культурних знань здатний на
основі музеєфікації візуалізувати цивілізаційні процеси будьякого суспільства. Тому для органічного пристосування до
життєвого середовища людина використовує накопичений
досвід та застосовує творчість. При цьому відбувається
компенсація особистої недостатності.
Аналіз критичних станів суспільства, які виникають на
фоні зміни ідеалів, народжує потребу проаналізувати сам
феномен колективної ідентичності. В цьому контексті музеї
здатні відігравати роль інформаційних джерел теоретичних та
практичних знань. Одночасно вони стають результатом
унікальних культурних досягнень зі специфічними завданнями
відібрати та дослідити пам’ятки культурної спадщини, передати
їх духовний зміст або допомогти всім зацікавленим краще
зрозуміти себе та своє місце в цивілізаційному просторі.
Соціокультурний
феномен
населення
Луганщини
відобразився на специфіці луганських музеїв. Адже культура
Луганщини має яскраво виражену регіональну специфіку. Її
синтетичний характер складався на співіснуванні представників
різних національностей та етнічних груп. Історично складена
спільність людей, яка заселяла територію сучасного Луганська,
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складалась міграційним шляхом починаючи з 2-ї пол. XVIII ст.
Буферне призначення поселення не припускало наявність
культурної спадщини, у всякому разі, у розмірах, здатних лягти
в основу музейної колекції місцевого значення. Однак, у
сучасному
Луганську
перебувають
цінні
колекції
загальнодержавного та світового значення. І це можна вважати
унікальним випадком в історії музейної справи, коли в
провінційному місті у складі музейних колекцій зберігаються
раритети світового рівня, коштовність яких важко оцінити.
Унікальним виявився сам факт появи мережі луганських
музеїв. В основі музейних колекцій опинилися загально
культурні цінності без національного забарвлення.
Дослідження теми утворення луганських музеїв та історії
їх існування з’ясовує характерні тенденції. Заради виконання
своїх головних функцій, музеї Луганська, з явно вираженим
гетерогенним складом населення, повинні були визначити
пріоритети зацікавленості відвідувачів. У тут у нагоді став
принцип консолідації суспільства навколо значимої особистості
або лідера, навіть у культурному вимірі. Як наслідок, експозиції
луганських музеїв мають персоніфікований характер, через них
відбувається презентація історичних подій з урахуванням участі
в них конкретних особистостей, пов’язаних з Луганщиною в
певний період життя. Переважна більшість меморіальних
музейних колекцій підтверджує цей факт.
Найзапитуванішою була і залишається меморіальна
колекцій відомого луганчанина К. Ворошилова. Формування
цієї колекції почалося ще у 1979 р. на основі ряду державних
наказів, розпоряджень та рішень найвищого рівня. [1, 3, 4].
Зараз ця колекція знаходиться у складі музейного зібрання
Міського музею історії та культури міста Луганськ та налічує
більш ніж 36 тис. музейних предметів. Серед них є унікальні,
світового значення предмети. Так, приміром, особиста
бібліотека К. Ворошилова – надзвичайно цінне книжкове
зібрання з 12370 книг. До складу цієї колекції серед інших
входять подарункові екземпляри, які були видані одиничним
екземплярами: книга „Фауст” І. Гете з дарчим написом
К. Ворошилову від В.Піка, книга з особистої бібліотеки
Й. Сталіна Вілларі Пасквалє „Ніколо Макіавеллі і його час”,
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Книга „Мальборо. Его жизнь и время” (на англійській мові) –
Лондон, 1933 р., з автографом прем’єр-міністра Великобританії
У. Черчилля, книга „Історія артилерії”, яка належала Петру І.
До складу меморіальної колекції входять цінні витвори
мистецтва, серед яких оригінальні роботи відомих художників –
членів Академії мистецтв СРСР та почесних її членів, серед
яких О. Герасимов, С. Герасимов, Є. Кибрік, М. Жуков,
М. Струнніков, Ф. Модоров, Ф. Богородський, М. Крилов,
Кукринікси (М. Купріянив, П. Кримов, М. Соколов), К. Юон,
Я. Ромас, В. Касіян, Є. Кацман, В. Сварог (дійсне прізвище –
Корочкин), Д. Налбандян, І. Бродський, Соколов – П. Скаля,
М. Греков, представники художників – баталістів студії ім.
М. Грекова (безпосереднім засновником був, до речі
К. Ворошилов, який взагалі дуже багато зробив для радянського
мистецтва та культури у якості куратора). Особливе місце серед
живописних робіт займає картина бельгійського художника
П’єра Полюса (1881–1959), (до речі, на території колишнього
СРСР робіт П. Полюса всього дві – одна в Санкт-Петербурзі у
Ермітажі („Шахтар”) і друга – у Луганську („Городской
промышленный
пейзаж”).
Подарована
ця
картина
К. Ворошилову була в Брюсселі бельгійським королем під час
відвідування Всесвітньої художньої виставки, про що свідчить
дарчий напис на звороті.
Навіть суто поверхневий огляд цієї колекції вказує на її
цінність та винятковість, що гарантує їй місце серед раритетів
світового рівня.
Унікальний, єдиний в світі літературний музей
всесвітньовідомого етнографа, діалектолога та письменника
В. Даля, який народився в Луганську 22 листопада 1801 р.,
володіє цінною колекцією книг ХІХ – поч. ХХ ст., серед яких
прижиттєві видання В. Даля, рідкісні словники, довідники,
художні твори відомих літераторів ХІХ ст., рідкісні гравюри,
твори живопису, графіки, скульптури. Найбільш цінні з них
були отримані в музей в якості подарунків від далезнавців та
краєзнавців – шанувальників творчості В. Даля, який, до речі,
сам визначав своє географічне походження, ставлячи незмінний
підпис на своїх творах „Козак Луганський”. Зрозуміло, що ця
колекція, разом з науковими дослідженнями співробітників
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музею, являє собою цінну частку в скарбниці світової
літератури.
Важко переоцінити міжрегіональну колекцію всесвітньо
відомого луганського поета-пісенника М. Матусовського. На
сьогоднішній день вона також єдина в світі. До її складу входять
літературні твори М. Матусовського, його особисті речі, фото та
документи, які характеризують творчу атмосферу літератури,
музики, пісенної творчості другої половини ХХ ст. та ступінь
значущості в ній знаного луганчанина М. Матусовського.
Особливу
цінність
колекції
складають
листування
М. Матусовського з представниками творчої еліти радянського
періоду, чернетки та записки поета, які відкривають не тільки
нові цікаві факти життя та творчості цілого прошарку
всесвітньовідомих митців, але й визначають напрямки наукових
досліджень у багатьох напрямках, результати яких здатні
відкривати нові сторінки у світовому літописі історії культури
та мистецтва.
У складі музейної колекції Міського музею історії та
культури міста Луганськ знаходиться надзвичайно цінна
колекція „Перший монетний двір України”, яка містить зразки
перших монет та грошових знаків незалежної України,
оригінальні накази, розпорядження відносно історії створення
національної грошової системи України за підписами перших
осіб держави, їх листування з фахівцями Луганського
верстатобудівного заводу, створювали та розробляли українські
грошові знаки.
Більшість цих документів – з грифом „секретно” та „для
внутрішнього користування”. Публічність ці документи
отримали саме в експозиції Міського музею історії та культури
міста Луганськ. Історична значимість цієї єдиної в Україні
колекції безперечна.
Потужна в історичному та ціннісному сенсі музейна
колекція
Луганського
обласного
краєзнавчого
музею
складається не тільки з предметів матеріальної культури
Луганського регіону. Вона також володіє численною
археологічною колекцією, яка характеризує історичний
розвиток Сходу України. Найдавніші археологічні знахідки
відносяться до часів середнього палеоліту. Зрозуміло, що ця
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колекція являє собою невичерпне джерело для дослідження
історії України.
У Луганському художньому музеї зберігається колекція,
яка без сумніву являє собою культурне надбання
загальнодержавного та світового значення. На сьогоднішній
день колекція музею налічує більш ніж 5000 витворів
російського та українського дореволюційного мистецтва,
радянського, західноєвропейського та українського народного
декоративного мистецтва. Серед інших представлені твори
В. Тропініна, С. Зарянка, Ф. Толстого, І. Айвазовського,
Р. Судковського, О. Саврасова, В. Перова, І. Прянишнікова,
І. Шишкина, В. Маковського, А. Куїнджі, В. Максимова,
М. Богданова-Бельського, М. Пимоненка, В. Орловського,
П. Левченко, О. Мурашка, Є. Буковецкого, І. Левітана,
В. Сєрова, В. Поленова, М. Касаткіна, М. Нестерова и багатьох
інших всесвітньовідомих авторів та ін.
Таким чином, навіть без деталізації визначається місце
музейних колекцій, які були сформовані у Луганську. Без
сумніву їх раритетний характер, виключна історична та
культурна
цінність
повинна
залишатися
у
складі
загальнодержавної та світової культурно-історичної спадщини. І
головною ознакою такої належності є запорука всебічного
доступу для музейних глядачів, наукових дослідників різних
галузей та всіх зацікавлених у визначенні історичної правди. А
для цього вкрай важливо, щоб існуюча сьогодні лінія
розмежування, за якою знаходиться значна частина української
національної спадщини, не стала лінією розмежування
цивілізаційних просторів.
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Т. І. Ямполь
(Харківська державна академія культури)
Інноваційні підходи до форм роботи
міського музею Рубіжного Луганської області
Сучасний прискорений темп життя диктує свої умови
традиційному музею, примушує його відходити від свого
законсервованого, музеєцентричного існування, і ця світова
тенденція в останнє десятиріччя все більше поширюється і
впливає на форми роботи музеїв нашої держави. Українські
музеї загалом – це потужні фонди, класичні, традиційні, науково
обґрунтовані експозиції, це поважні зібрання, колекції з
багаторічною історією. І для сучасної інтерпретації цих скарбів
такий фактор є величезним плюсом, бо новітні сучасні форми
подачі музейної інформації вже апріорі мають вивірене часом,
досліджене підґрунтя.
За даними Держстату станом на 2012 р. в Україні працює
592 музеї, які знаходяться у комунальній або державній
власності, близько 12,5 мільйонів музейних предметів державної
частини музейного фонду України зберігається саме в цих
музеях [1]. Переважна більшість з них – це міські та районні
музеї, створені за одним зразком і маючі майже однаковий
інформаційний контент, але саме зараз провінційним музеям
приділяється особлива роль, бо вони поєднують у собі
багатогранність регіональних культур України, що є вкрай
важливим фактором у світі ідеї відродження, збереження і
оновлення культури нашої держави [2, 256–260].
До таких установ належить і музей м. Рубіжне. Він був
створений на підставі рішення 59-ї сесії міської ради від
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02.11.2005. Основою його фондів стало зібрання музею
містоутворюючого підприємства „Барвник”, який припинив
своє існування наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Це унікальна за
історичною цінністю для нашого міста колекція документів і
предметів. Як і переважна більшість українських музеїв,
Рубіжанський існує в умовах обмеженого фінансування,
постійно стикається з нехваткою ресурсів що, насамперед,
викликане недосконалим законодавством. На фоні динамічного
розвитку світових інновацій, процеси економічної лібералізації і
глобалізації підкреслюють недостатність у таких невеликих
музеїв, як Рубіжанський, менеджерських, маркетингових,
комунікаційних ресурсів і досвіду для сучасного просування
свого продукту. Тому, колектив музею, переосмислюючи
результати
його
діяльності
і
усвідомлюючи
свою
відповідальність за збереження фондів в умовах загострення
ситуації в країні, намагається поєднувати живу культуру
сьогодення і багаторічну спадщину, він намагається залишатись
центром культурного життя міста, втілюючи різні музейні та
мистецькі проекти. Враховуючи попит і вимоги сучасного
суспільства, музейники роблять таким чином важливі кроки до
осучаснення форм своєї роботи у експозиційній, виставковій
діяльності, а також у роботі з відвідувачами, використовуючи
інтерактивні методики.
Такі проекти і заходи, як історичні тематичні
театралізації з використанням прийомів переміщення у часі,
мистецькі виставки, перформанси для відвідувачів усіх вікових
категорій кожного разу стають подією в культурному житі
міста. Також традиційними стали зустрічі-дискусії місцевих
митців, арт-презентації художників і майстрів, відкриття
нових імен і знайомство мешканців Рубіжного з роботами
відомих українських метрів. Кожна виставка мистецтва має
розгалужену лекційну основу, в якій міститься інформація про
митця та його творчість, аналізується стиль в якому він
працює, проводиться екскурс в історію конкретного напрямку
мистецтва, навіть короткі супутні дослідження деяких подій
або предметів, зображених автором. Таким чином, відвідувачі
отримують додаткову візуалізовану інформацію, яка надовго
закріплюється у пам’яті. Під час таких творчих мистецьких
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заходів створюється неформальна обстановка, сприятлива для
спілкування відвідувачів з музейними працівниками, митцями і
між собою, що спонукає містян, які постійно приходять до
музею, в подальшому залучати до відвідання членів своїх родин
та друзів.
Для підтримки щоденного діалогу з музейною аудиторією,
співробітники музею займаються дослідженням і аналізом
попиту відвідувачів з урахуванням їх вікових категорій, на базі
висновків якого і формують пропозиції, зберігаючи, таким
чином свою актуальність для сучасного візитера [3].
Експозиції КЗ „Міський музей”, які розповідають про
історію виникнення міста, його розбудову, розвиток, а також
сучасне існування, за умови впровадження нових форм
музейного спілкування починають взаємодіяти з відвідувачами,
звертаються до їх пам’яті, свідомості, емоційної особистісної
сфери. Забезпечують це музейні працівники за допомогою
відповідного супроводу екскурсій і лекцій, дозволяючи гостям
встановити тактильний контакт з деякими найбільш
атрактивними експонатами, висловити свої спогади і думки.
Яскравим прикладом такої інновації стало формування зали
відкритих фондів, предмети якої експонуються за певною
часовою хронологією. Мета, якої намагаються досягти
музейники – занурити містян у близький для багатьох простір,
про який нагадують знайомі речі і предмети.
Застосовуючи інноваційні технології, основи музейної
педагогіки, співробітники Рубіжанського музею вже багато
років проводить пізнавальні квест-ігри для підлітків. Територія
музею напередодні свята Перемоги у Другій Світовій війні стає
експериментальним музейно-педагогічним майданчиком, на
якому впроваджуються альтернативні до традиційних методи
патріотичного виховання. За своєю сутністю такі ігри
дозволяють розкрити
інтелектуальний і дослідницький
потенціал кожного учасника, а також спонукають
взаємодіяти і комунікувати підлітків одне з одним, підвищують
цінність командної роботи, виховують свідомого громадянина.
Граючи, виконуючи завдання, молоді люди засвоюють і
відтворюють використаний ними матеріал набагато краще,
ніж під час звичайної екскурсійної лекції. Цінність подібних
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заходів полягає і в тому, що сучасне покоління дітей, яке
досить важко відірвати від віртуальних ігор, переноситься у
реальність, де відбувається живе спілкування.
На протязі 12-річного існування музею м. Рубіжне майже
кожен його захід є відображенням творчої і креативної роботи
музейних працівників з використанням мультимедійних засобів.
Це також допомагає надати роботі музею сучасного рівня у
подачі і пошуку інформації для аудиторії, вивести
комунікативні аспекти роботи на зовсім інший рівень,
наприклад, дозволяє прямо під час музейного заходу
продемонструвати в on-line режимі цікаві експозиції музеїв світу
і провести ними віртуальні екскурсії [4, с. 71]. Супровід
музейних заходів тематичними слайдами посилює ефект впливу
на емоційний стан відвідувача, підвищує глядацький інтерес і
поглиблює занурення в тему експозиції або виставки.
Одним з найважливіших питань, які постають перед
сучасними українськими музеями як провідними, так і
провінційними, є фахове навчання, яке дає практичні знання їх
працівникам для більш повного розкриття потенціалу кожного
музейного закладу. Останні кілька років для музейників
Луганської і Донецької областей діє цікавий новаторський
проект „Музей відкрито на ремонт”, започаткований у
листопаді 2016 р. Українським кризовим медіа-центром за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
котрий має на меті реорганізацію роботи музеїв цих областей,
інновацію та активізацію їх роботи. Основна ідея проекту
полягає у тому, щоб перетворити низку провінційних музеїв на
сучасні культурні центри, що активно включені у життя свого
міста і регіонів, а також здійснюють наукову, освітню і
просвітницьку діяльність. Працівники Рубіжанського музею
активно приймають участь у даному проекті, регулярно
проходять навчання на воркшопах, семінарах, мають змогу
долучатися до індивідуальної співпраці з кураторами,
українськими і міжнародними експертами і митцями,
отримувати методологічну допомогу [5]. Участь у цьому
проекті надає музейникам безцінну можливість тісного
спілкування, обміну досвідом і постійної співпраці з колегами.
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Таким чином, беззаперечним фактом є те, що потужний
розвиток інформаційних і комунікаційних технологій спричинив
величезні зміни і у музейній сфері Рубіжного, ставши однією з
головних причин зміни підходу до багатьох видів діяльності:
музейної педагогіки, створення експозицій, проведення
музейних лекцій і т. ін. [6, 50], допомагаючи музейній установі
окрім виконання основних функцій з охорони і збереження
культурної і історичної спадщини формувати привабливі освітні
і розважальні пропозиції, втілювати в життя цікаві мистецькі і
наукові проекти і, таким чином, конкурувати з потужною
розважальною індустрією, приваблювати відвідувача і
розвиватись всупереч недостачі коштів і підтримки з боку
держави. Активно залучаючи інноваційні процеси у музейний
простір, він демонструє актуальність музейної колекції для
сучасного суспільства, де через експонат, втілення минулого,
можна говорити про сучасні важливі проблеми, руйнувати
стереотипи.
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ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОКЛІМАТИЧНИХ
ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ
І. Ф. Кононов
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Ідентичність мешканців півночі Луганської області
Ідентичність є характеристикою соціального суб’єкта.
Вона виникає як результат поєднання великої кількості
процесів, які забезпечують внутрішню єдність та тяглість його
існування в часі. В сукупності ці процеси обумовлюють
внутрішню тотожність як колективних, так і індивідуальних
соціальних акторів. Інша сукупність процесів забезпечує
належність суб’єкта до різних місць соціального простору, в
яких формуються безособові статусні категорії, а також
приналежність його до різних суспільних груп. Зовнішні місця і
групи, а також категоріальний набір позицій ідентифікації, який
існує в тому чи іншому суспільстві, будемо називати
ідентитетами.
Теорія ідентичності та ідентифікації склалася в межах
психоаналізу та прагматичної психології (Вільям Джеймс).
Значний внесок в неї вніс Ерік Еріксон, який пов’язав єдність
процесів, що утворюють ідентичність, з подоланням певних
вікових криз в житті індивіда [1]. На цей момент задовільної
теорії ідентичності в соціології немає. Вона то ототожнюється зі
статусним набором, то розглядається як інтегральна
характеристика суб’єкта. У більшості випадків це поняття
використовують на рівні здорового глузду.
Разом з тим існує потреба в розробці цього поняття.
Ідентичності стають все більш гнучкими і суперечливими.
Розробка теорії ідентичності соціологами може дати нові
дослідницькі інструменти для істориків та краєзнавців. Для
останніх особливе значення мають локальні та регіональні
ідентичності.
Кафедра
філософії
та
соціології
Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка вже більше
20 років досліджує ідентичності мешканців Донбасу. Протягом
2016–2018 рр. наш колектив реалізовував проект „Масова
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свідомість в зоні воєнного конфлікту на Донбасі” (номер
державної реєстрації 0116U004150)1. В процесі досліджень
здійснювалося моніторингове опитування населення (здійснено
чотири хвилі протягом 2016–2018 рр.) [2, с. 57–59]. Одним з
запитань в анкеті було питання про ті характеристики, без яких
наші респонденти не могли уявити себе і своє життя (таблиця 1).
Таблиця 1.
Розподіл відповідей на запитання „Без яких з перелічених
характеристик Ваше уявлення про себе буде неможливим?”, %
№

Варіант відповіді

1
2
3

Член сім’ї
Громадянин України
Чоловік/ жінка
Самостійна,
неповторна
особистість
Житель планети Земля
Член дружнього кола
Людина певної професії
Член трудового/навчального
колективу
Людина з певною освітою
Житель міста
Житель Донбасу
Людина, пов’язана діловими
зв’язками
Людина з певними художніми
смаками
Людина певного віку
Радянська людина
Людина певної релігії
Людина
з
політичними
переконаннями
Європеєць
Житель СНД
Що ще

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Хвиля
1
n =145
64
56
43

Хвиля
2
n =140
74
71
33

Хвиля
3
n =199
69
53
34

Хвиля
4
n =199
77
54
41

28

44

43

39

32
17
24

19
26
21

25
27
20

33
31
22

18

12

19

19

13
15
14

14
7
7

13
15
8

19
15
12

5

6

10

10

13

9

7

8

3
8
12

5
6

11
9
5

8
7
5

10

8

3

4

6
1
3

4
2
-

4
5
-

4
3
1

*Ранжовано за Хвилею 4
Значущо вище на рівні 95% і вище порівняно з попередньою хвилею
Значущо нище на рівні 95% і вище порівняно з попередньою хвилею
1

Проект реалізовувався завдяки гранту МОН України.
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Варто зауважити, що ми в даному випадку маємо справу з
вербальними реакціями респондентів. Згідно з ними, можна
констатувати, що мешканці півночі Луганської області
презентують себе в першу чергу як люди, для яких в центрі
соціального світу знаходиться сім´я. На другому місті
знаходиться громадянська ідентичність, а на третьому гендерна.
Суттєвим фактором самоідентифікації наших співгромадян є
відчуття власної неповторності, що є передумовою
індивідуалістичної поведінки.
У нас є можливість порівняти дані по півночі Луганської
області з даними по Донбасу в цілому, які наш колектив
отримав в травні 2014 р. (таблиця 2)
Таблиця 2
Розподіл відповідей на запитання “Без яких з
перерахованих характеристик Ваше уявлення про себе / кохану
людину/ друга буде неможливим?” Донбас 2014 р.
(% від тих, хто відповів).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Варіанти відповідей
Самостійна, неповторна, суверена
особистість
Член сім’ї
Член кола друзів
Член
певного
трудового
(навчального) колективу
Людина, пов’язана з певним колом
діловими зв’язками
Людина певної професії
Людина з певною освітою
Людина
визначених
політичних
переконань
Житель певного населеного пункту
Житель регіону
Громадянин України
Радянська людина
Житель СНД
Людина певної релігії
Європеєць
Житель планети Земля
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Про
себе
n=623

Про
кохану
людину
n=568

Про
друга
n=550

62,6%

51,6%

47,3%

56,2%
30,5%

67,3%
29,0%

22,4%
54,9%

24,2%

16,9%

22,2%

12,8%

14,4%

16,0%

24,1%
26,2%

19,9%
21,1%

17,8%
22,4%

20,5%

15,0%

19,3%

15,7%
35,8%
28,1%
14,4%
5,8%
7,9%
2,9%
19,6%

12,7%
24,6%
19,9%
7,4%
5,8%
8,3%
4,6%
18,8%

13,5%
24,2%
22,7%
10,0%
6,2%
11,1%
6,4%
21,3%

17.
18.
19.
20.

Людина з визначеними художніми
смаками (музичними, літературними і
т.д.)
Людина
певної
етнічної
приналежності
Чоловік/Жінка
Інше

14,3%

16,0%

20,5%

10,4%

10,9%

12,0%

33,2%
1,0%

36,4%
1,4%

28,0%
1,8%

Примітка: Сума перевищує 100%, оскільки респонденти
могли обирати декілька варіантів відповіді.
Як бачимо, на півночі Луганської області за роки воєнного
конфлікту на Донбасі посилилися громадянська та гендерна
ідентичності. Меншою опуклістю характеризується регіональна
ідентичність. В цілому ж, профіль ідентичності мешканців
півночі Луганської області близький до профілю ідентичності
мешканців Донбасу, який сформувався достатньо давно.
Переважаюча орієнтація на сім´ю (фамілізм) веде до того,
що ланцюжки довіри і солідарності у мешканців нашого регіону
досить короткі. Уявлення про це дають результати нашого
дослідження (таблиця 3).
Таблиця 3.
Розподіл відповідей на запитання „Наскільки Ви довіряєте
людям, які не є членами Вашої сім’ї і з якими Ви регулярно
зустрічаєтеся в повсякденному житті?” (%)
1
2
3
4
5
6

Довіряю більшості людей
Довіряю тим, кого добре знаю
Не довіряю більшості людей
Нікому не довіряю
Важко з відповіддю
Нема відповіді
Загалом

Хвиля 1
n=148
16
56
19
6
3
1
100

Хвиля 2
n=142
8
55
24
6
6
1
100

Хвиля 3
n =200
8
53
25
14
100

Хвиля 4
n =200
9
58
18
11
4
100

Тому колективна діяльність мешканців нашого регіону більш
ефективна, коли вона підтримується державою (таблиця 4).
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Таблиця 4.
Розподіл відповідей на запитання „Чи повинні громадяни
об’єднуватися і діяти самостійно без допомоги держави для
досягнення різних цілей або потрібно, щоб „запрацювала”
держава?” % до опитаних
№

1

2

3

4
5

Варіант відповіді
Діяти самостійно, тим більше без
узгодження з державними органами,
не можна
Проявляти активність іноді можна,
але краще все узгодити з державними
органами
Люди здатні змінювати своє життя на
краще і без опіки держави, потрібно
створювати організації,
об’єднуватися і діяти, не порушуючи
закон
Держава – це гальмо, тільки
громадянська активність може
вивести країну з кризи
Важко відповісти
Загалом

Хвиля
1
n=148

Хвиля
2
n=142

Хвиля
3
n=200

Хвиля
4
n=200

5

13

11

13

27

25

26

27

31

25

30

27

7

8

6

7

29
100

28
100

27
100

26
100

Висновок. Центром соціального світу мешканців півночі
Луганської області, як і Донбасу в цілому, є сім´я. Ця
традиційна риса ідентичності поєднується з модерною уявою
про себе як про унікальну особистість. За останні роки значно
посилилися громадянська ідентичність, а регіональна ідентичні
зменшила свою опуклість. За умови підтримки держави наші
громадяни здатні до самоорганізації і самостійного вирішення
проблем.
Джерела та література
1. Кононов І. Ф. Концепція ідентифікації та ідентичності в
психоаналізі: Зигмунд Фройд та Ерік Еріксон. Вісник Луган. нац.
ун-ту ім. Тараса Шевченка. Соціологічні науки / ДЗ ЛНУ імені
Тараса Шевченка. № 23 (282), Частина ІІ. 2013. С. 5–27. 2.
Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі.
Монографія / науковий редактор І. Ф. Кононов. Старобільськ:
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка” – Вінниця: ТОВ „Твори”, 2018. 229 с.
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О. О. Подрез
(КЗПО ЦТКЕУМ відділу освіти
Сєвєродонецької міської ради)
Дослідження кар’єрів будівельних матеріалів
Вихованці
гуртка
„Юні
туристи-краєзнавці”
Сєвєродонецького Центру туризму весною-осінню 2018 р.
провели експедицію з дослідження місцевості регіону з метою
виявлення та вивчення стану кар’єрів будівельних матеріалів.
Гуртківці багато мандрували по схилам лівого та правого
берегів Сіверського Дінця біля міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ,
Рубіжне та Кремінна. В процесі дослідницької експедиції
учнями були вивчені Вовчоярівський крейдовий кар’єр та
пісочні кар’єри біля міста Сєвєродонецька. Актуальність даної
теми обумовлена необхідністю поширення серед учнівської
молоді та громадськості знань про екологічну небезпеку до якої
належать заходи щодо освоєння, перетворення і високої
інтенсивності видобутку природних ресурсів, негативного
ставлення до утилізації відходів виробництва та побуту.
Об’єктом дослідження стали кар’єри будівельних матеріалів:
пісочні кар’єри (район м. Сєвєродонецька); крейдовий кар’єр
(Вовчоярівський). Предметом дослідження є розробка,
видобуток, закриття кар’єру і рекультивація пошкоджених
земель. Мета роботи: довести учнівській молоді важливість
раціонального використання земельних, водних, лісових та
мінерально-сировинних
ресурсів;
виховувати
активну
громадську позицію до збереження та охорони довколишнього
середовища; зберегти для наступних поколінь нашу землю.
Кар’єри по хімічному складу видобутку сировини діляться
на три групи: кар’єри по видобутку металевих корисних
копалин, кар’єри з видобутку неметалевих корисних копалин і
кар’єри з видобутку горючих копалин. Розширення області
застосування відкритого способу розробки за допомогою
кар’єрів стримувалося аж до початку ХХ ст. відсутністю
високопродуктивних машин для виймання і переміщення
великих обсягів розкривних порід. На кінець ХХ ст. в кар’єрах
добувалося 95 % будівельних гірських порід. На території
Луганської області розташування родовищ будівельних
матеріалів обумовлено геологічною будовою північної території
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Луганської області, літологічним складом порід. Родовища
будівельного піску та цегельно-черепична сировина (глина,
суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) в основному
зосереджені на лівобережжі р. Сіверський Донець. Родовища
неметалевих корисних копалин Луганської області за видами
сировини підрозділяються на такі групи: гіпс та ангідрит
(кількість – 1); глина тугоплавка (кількість – 3); сировина
керамзитова (кількість – 1); крейда будівельна (кількість – 8);
сировина карбонатна для соди (крейда) (кількість – 1); пісок
будівельний (кількість – 17); пісок для пісочниць локомотивів
(кількість – 1); сировина для мінеральних фарб (кількість – 1);
сировина цегельно-черепична (глина, суглинок, аргіліти, сланці
глинисті, пісок) (кількість – 22).
На сьогодні в Луганській області зосереджена велика
кількість підприємств найбільш екологічно небезпечних
галузей: добування корисних копалин та їх переробки, хімічної
та нафтохімічної промисловості, енергетики. При їх будівництві
екологічним наслідкам від діяльності приділялася мінімальна
увага, що за роки експлуатації призвело до значного
забруднення компонентів довкілля, порушення природних
екосистем і створило реальну загрозу життю та здоров’ю
громадян, громадській та національній безпеці. Екологічні
проблеми, пов’язані з експлуатацією надр, це перш за все
проблеми виснаження їхніх ресурсів. Наприклад, за
підрахунками спеціалістів, найбільшої шкоди довкіллю
завдають механічні перетворення, які відбуваються через
вилучення з надр великих обсягів корисних копалин. Крім
загрози обвалів, у зв’язку з видобуванням корисних копалин
існує постійна небезпека зсуву бортів глибоких кар’єрів.
Додатковим антропогенним навантаженням на довкілля
області є місця видалення відходів: полігони промислових
відходів для їх складування, накопичувачі промислових
відходів, породні відвали, а також полігони побутових відходів.
Накопичений обсяг відходів суттєво впливає на стан довкілля та
екологічну безпеку населення. В області відсутні спеціалізовані
підприємства по утилізації або нейтралізації небезпечних
відходів, які накопичуються на території промпідприємств, на
відомчих полігонах та полігонах твердих побутових відходів. Як
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і раніше, найбільш екологічно-небезпечним об’єктом області є
полігон для видалення промислових відходів хімічних
підприємств регіону Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Рубіжне.
Полігон розташований у Попаснянському районі поблизу с.
Вовчоярівка. Експлуатацію та розміщення відходів на полігоні
здійснюють ПрАТ „Сєвєродонецьке об’єднання „Азот”, ТОВ
„Наукововиробниче підприємство „Зоря” та ТОВ „Рубіжанський
„Краситель”.
На сьогодні в області нагальною є проблема поводження
(збирання, зберігання, утилізація та видалення) з побутовими
відходами, обсяг яких щороку зростає. Якщо у Сєвєродонецьку
є полігон для розміщення відходів спеціально пристосований
для цього, який обслуговується спецпідприємствами, то за
містом побутові відходи, як правило, направляються на
несанкціоновані сміттєзвалища. Наша група дослідників
неодноразово спостерігала такі сміттєзвалища в лісовій зоні та в
зоні відпрацьованих кар’єрів. Заводи з переробки сміття на
території області відсутні, тому майже всі утворені відходи
вивозяться на полігони (звалища). Більшість існуючих місць
видалення побутових відходів не відповідають екологічним та
санітарним нормам, перш за все, через недотримання технології
їх розміщення, а саме: не здійснюється ущільнення та
пересипання інертним шаром, не забезпечуються заходи зі збору
та знешкодженню фільтрату, не організовано відведення
зливових стоків, не ведеться контроль за впливом на
навколишнє природне середовище. Частина полігонів працює в
режимі перевантаження, що приводить до надзвичайних
ситуацій.
Особливу групу небезпечних відходів становлять
непридатні та заборонені до використання хімічні засоби
захисту рослин (пестициди й трутохімікати), які не можна
використовувати за прямим призначенням внаслідок втрати
корисних властивостей, закінчення терміну придатності,
заборони до застосування, втрати маркування чи змішування. Їх
знищення залишається складною проблемою, оскільки на
території України відсутні ефективні технології знищення чи їх
переробки. Одним із способів локалізації негативного впливу на
навколишнє природне середовище та здоров’я населення є
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збереження хімічних відходів в герметичних контейнерах, що
забезпечує екологічно безпечне довгострокове збереження
хімічних відходів до 50 і більше років.
Наша дослідницька група насадила дерева (сосни та
верби) на схилах кар’єрів біля міста Сєвєродонецьк.
Формування рослинного та ґрунтового покриву зменшує
забруднення атмосфери газами, поліпшує мікрокліматичні
умови території. При цьому відбувається зменшення
температури поверхні відвалу, поступове заростання території,
що сприяє відновленню території, заселення тваринами. Ці
насадження мають позитивний екологічний вплив. Вони
регулюють вітровий режим, температуру, відносну вологість
повітря, поглинають вуглекислоту, виділяють кисень. 1 га
лісових насаджень виділяє стільки кисню, скільки потрібно для
дихання 200 людей. Разом зі своїми родинами учасники
дослідження провели акції по збору сміття на схилах поряд
крейдового кар’єра та насадження кущів та дерев для
укріплення схилів кар’єрів.
Дослідницька
група вихованців закликає всіх:
систематично розрізняти та сортувати побутове сміття; не
допускати стихійних сміттєзвалищ (ініціювати рейди „Чисте
місто”); організовувати заходи по насадженню рослин.
Джерела та література
1. Баженов Ю. М. Технология производства строительных
материалов. – М. : Стройиздат, 1990. – 425 с. 2. Великий
тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов.
ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – С.1024.
3. Інтернет-ресурси: https://uk.wikipedia.org/wiki. 4. Регіональна
доповідь про стан природного середовища в Луганській області
у 2016 році / Департамент екології та природних ресурсів
Луганської обласної державної адміністрації. – Сєвєродонецьк,
2017. – С. 130–139. 5. Кар’єр // Словник української мови: в 11
тт. / за ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1970–1980. –
Т. 4. – 1973. – С. 105.
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. М. Задєсєнцев
(Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна)
Аналіз структури мовного складу населення
Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації за рідною мовою
Сєвєродонецько-Лисичанська агломерація розташована на
сході України, в західній частині Луганської області, вздовж
середньої течії річки Сіверський Донець [1]. До складу
Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації входять 47 населених
пунктів у т. ч. 8 міст, 10 селищ міського типу та 29 сільських
поселень [2], що знаходяться на території Сєвєродонецької,
Лисичанської, Рубіжанської міськрад, частин Кремінського,
Новоайдарського і Попаснянського районів.
Дослідження національного і мовного складу населення
займає важливе місце серед демографічних досліджень. Саме
такі дослідження допомагають вивчити особливості заселення
території певним етносом. А однією з головних ознак етносу є
його мова. Актуальність даного дослідження зростає з зв’язку з
останніми подіями на сході України.
Аналіз структури розподілу населення за рідною мовою
Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації проведений на основі
статистичних даних Всеукраїнського перепису населення
2001 р. (табл. 1, рис. 1–2).
Таблиця 1
Розподіл постійного населення Сєвєродонецько-Лисичанської
агломерації і Луганської області за рідною мовою у 2001 р.
(складено автором за [3; 4])
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Населені пункти
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Рис. 1. Розподіл населення за етнічною приналежністю та рідною мовою за
міськрадами Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в 2001 р.
(побудовано автором за [4])

Рис. 2. Розподіл населення за рідною мовою за окремими населеними
пунктами Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в 2001 р. (без населених
пунктів з чисельністю населення менше 500 осіб) (побудовано автором за [4])
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За результатами Всеукраїнського перепису населення
2001 р. більшість мешканців агломерації (58,43 %) обрали
рідною мовою російську, що менше за обласні показники
(68,84 %) [3; 4]. В розподілі населення за рідною мовою
міськрад агломерації відсоток людей, що обрали рідною мовою
російську, вищий за середні показники по всій агломерації і
становить 65,43 %, зокрема в Сєвєродонецькій міськраді –
70,78 %, в Лисичанській міськраді – 62,86 %, в Рубіжанській
міськраді – 60,05 %. В інших населених пунктах агломерації
питома вага російськомовного населення значно нижча і
становить 30,89 %, зокрема в Попаснянському районі – 37,05 %,
Кремінському районі – 24,33 %, Новоайдарському районі –
11,85 % (розраховано автором за [3;4]).
Загалом,
у
межах
Сєвєродонецько-Лисичанської
агломерації проявились наступні тенденції розподілу населення
за рідною мовою:
а) російська мова суттєво переважає у великих міських
населених пунктах, українська – у сільських і деяких невеликих
міських поселеннях (м. Кремінна, м. Гірське, смт. Нижнє і
смт. Тошківка);
б) чим далі від центрів агломерації, тим відсоток людей,
що обрали рідною мовою українську, збільшується (за
виключенням міст Гірське, Золоте, смт. Борівське). У сільській
місцевості на периферії агломерації українську вважають
рідною мовою понад 90 %.
На основі аналізу етнічного і мовного складу населення
можна зробити висновок, що в агломерації проживає значна
кількість російськомовних українців (не менше третини
населення).
Таким чином більшість населення СєвєродонецькоЛисичанської за мовним складом є російськомовними, що
пояснюється географічним положенням агломерації (на сході
України, де високий вплив російської мови і культури),
особливостями історичного заселення і високим рівнем
урбанізації (в містах на сході і півдні України значно переважає
російська мова).
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Живий фольклор Борівського
Не одне століття на лівому березі Сіверського Донця
стоїть Борівське [2, с. 4]. Засноване ще в ХVІІ ст. волелюбними
донськими козаками, воно пережило і татарську навалу, і
пожежу Булавинського повстання, страти і вигнання, утиски та
репресії каральної системи радянської влади, війни, голод і
страждання. Але разом з тим борівчани не розсіялись серед
іншого населення, не втратили самоідентичності. Борівчани
відомі як народ працелюбний, сміливий, винахідливий, з гарним
почуттям гумору. Небагато зберегла історія про перших
поселенців Борівського, більшість пісень і переказів відійшло зі
старшими поколіннями. А документальні свідоцтва: метрики та
„сповідки”, які століттями зберігались в церкві, в 1920-ті рр.
спалили „борцы с пережитками прошлого”, та незважаючи на це
Борівське не зникло з карт, а народ продовжує жити на землі
предків, зберігаючи характерний говір і традиції, які дійшли до
нашого часу. В 2018 р. обласна комісія з формування переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини Луганської
області включила до реєстру нематеріальної культурної
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спадщини особливості говору смт. Борівське, що є
найдавнішим із поселень, підпорядкованих Сєвєродонецькій
міській раді [8, с. 1]. „Своеобразие Боровского говора состоит в
том, что относится он к южно-русскому диалекту русского
языка, на котором в своём кругу говорят потомки донцов и
однодворцев Юга России” (О. Іванов, краєзнавець) [5, с. 4].
Т. Вергун дає свій аналіз говору: „Язык боровского
говора. Боровскому говору было свойственно произношение
безударного гласного „о” как полного „а”: Баравское, турецкай,
атступать и др. После мягких согласных „э” часто
произносится как „а” (что передано в данном тексте буквой „я”):
сяло, бяруцца, лячили, корянные, яго. Согласный „г” здесь, как и
в других южнорусских говорах, произносится ослабленно, не
как взрывной, а как фрикативный. Тексты (данной книги
исследований – прим. автора) включают и некоторые
характерные для боровского лексикона слова: „гарный” красивый, хороший; „хрест” - крест, „кумпол” - купол. Русскоукраинские слова. Обычно носитель литературного языка, как
русского, так и украинского, принимает их за „украинизмы”,
усвоенные местным русским говором. Но это верно лишь
отчасти. Рассмотрим для уточнения их характеристики
несколько примеров, сопровождая их более полной
лексикографической информацией, чем та, что содержится в
словарях литературного языка. Гукать – звать (А с улицы
гукають). У Даля это слово отмечено как южное и западное.
Приводится оно и в словаре украинского языка Гринченко.
Общеславянское по происхождению, образованию от „гукъ” звукоподражательного „гу” и суффикса „-к”. Навприсядки –
танцевать, припадая на корточки и вскакивая навытяжку (Тут
адин мужик на баяне режет, а той навприсятки.) У Даля
встречаем только сходное „въ присядку”, „въ присядочку” с тем
же значением и без областных помет. В словарях украинского
языка „навприсядки” имеет то же значение, но связывается уже
не с русской пляской, а с украинским национальным танцем.
Страма – то же, что и срам, стыд (Страма какая!). У Даля
приводятся в форме „страм” с отсылкой к „срам”, „сором”,
причем последнее сопровождается областной пометой:
юж.зап.прм.вят. Украинские словари дают, как и Даль, „страм”
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и „сором”, но не приводят „страма”. Цыбуля – тоже, что и лук.
Даль приводит его с пометами юж.зап. В украинских говорах
встречаются оба слова, а в литературном закрепилось слово
„цибуля”. Таким образом, слова этой группы по своему
происхождению и территории оказываются в такой же степени
русскими, как и украинскими. Правда, в украинском языке их
употребление литературно нормировано, поэтому эти слова и
относят к украинским. Однако данные слова нельзя относить
только к украинскому языку, так как историческое развитие
диалектов происходит параллельно развитию литературных
языков. Тем более, что речь идет о двух родственных языках,
которые взаимодействуют друг с другом особенно активно в
пограничных территориальных зонах”[3, с. 1]. Даний говір, хоча
і з великими втратами, дійшов до нашого часу, з тих пір, коли в
сучасній уяві не було ще ані російської, ані української мови. В
радянські часи говір борівчан збагачувався російською мовою,
якої навчали в школі, та все одно збереглася в Борівському
самобутня культурна і традиційна спадщина. Жанрами усної
народної творчості селища Борівське є обрядові, весільні та
поховальні пісні, ігри, забавлянки, частівки. Частівки –
найпоширеніший жанр борівчанського фольклору. Складалися
вони протягом усього існування Борівського, їх створювали
різні верстви населення. Тематика частівок різноманітна, як і
саме життя: школа, робота, професії, природа, кохання тощо.
Деякі борівчанські частівки мають філософський зміст:
На планете жизнь проводим,
Всё чего-то мы хотим,
Половину жизни ходим,
Половину жизни спим.
Частівки-розповіді дотепно описують певні життєві події,
значні і не дуже:
В боровчанском регионе,
Где лиманы и ставки,
Кучерявой тёте Соне
Мы пололи буряки.
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Хату мазали в субботу:
Начинали с потолка.
Как закончили работу,
Выбивали гопака.

Це приклади сучасних частівок, що зазнали впливу
радянської русифікації, але існують також справжні перлини
борівчанського фольклору, наприклад:
[Нюрка], как вы с ним [живете],
И [нашо] его кормить?
[Хай лятить на лясапете
Даляко не улятить].
Незважаючи на те, що частівки – усна народна творчість,
нам все ж відомі конкретні автори частівок селища, наприклад,
Раскидний Володимир Трохимович, в творчому доробку
якого понад чотирнадцять тисяч частівок.
Добре знають у Борівському фольклорний ансамбль
„Боровчанские забавы”. В репертуарі ансамблю присутні
обрядові, весільні, календарно-обрядові, соціально-побутові
пісні. Наприклад на свято Масляної співають такі пісні: „По
вулице широкой пошла млада по воду”, „Ой на горе калина”,
„Чорнобровая жена”. На проводи до армії - „На призыв в
Армию”. На входини у новий будинок співають пісню „Добрий
рак”:
Как поеду, поеду я на ярманачек.
Куплю рака, куплю рака я в махотушке.
Да сварю рака, сварю рака я на берюшку.
Я варила, варила, шой помешивала.
Спілкуючись з мешканцями смт. Борівське, родиною
Осколкових – Валентиною Степанівною та Іваном
Андрійовичем (вул. Горького, буд. 25) – учасниками
ансамблю „Боровчанские забавы”, ми отримали багато
інформації не тільки з історії селища, спогадів з громадського
життя, але й про костюми фольклорного ансамблю, які увібрали
в себе всю своєрідність культури борівчан. У жінок це червоні
спідниці, кофти, сині сарафани, „кокошники”. У чоловіків –
червоні або білі сорочки – „косоворотки”, вільні штани з
лампасами, кольоровий пояс з китицями, картуз або папаха.
Одяг оздоблений вишивкою, зазвичай це рослинні візерунки
гладдю або хрестиком. В останні роки борівчани стали частіше
звертатися до стародавніх зразків козачого строю. Традиційний
стрій донського козацтва формувався в результаті взаємовпливу
різних культур, що пов’язано з особливостями виникнення та
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розвитку цього самобутнього етнічного утворення. Донці
завжди виділялись своїм зовнішнім виглядом. Вони дуже
полюбляли одяг яскравих кольорів, який привозили козаки з
походів. Деякі з них одягались в турецькі, черкеські, калмицькі
сукні, прикрашали себе зброєю, оздобленою сріблом та золотом.
Сучасні фольклорні колективи використовують в якості
народного костюма військову форму та жіночу „двійку”: довгу
спідницю та кофту з баскою.
Живий фольклор Борівського зникнути не може, бо він у
крові і плоті, з цим говором народжуються і живуть у селі. Ці
„чудернацькі”, на перший погляд слова, звучать у піснях не
тільки фольклорного колективу, але й в родинах. При першій
розмові з корінним населенням можна зрозуміти, – тут живуть
люди, що зберегли душу своїх предків – свій самобутній
фольклор.
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ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО
А. Ю. Горбань
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Обряд весілля в моєму рідному краї
Весілля – це одна з найважливіших подій у житті кожної
людини. Дівчата ще змалку мріють вдало вийти заміж, а
хлопці – знайти хазяйновиту дівчину. Гарне весілля означає
початок довгого й щасливого подружнього життя. Саме тому
українці завжди шанували весільні звичаї та традиції,
дотримувалися найдрібніших деталей під час здійснення
весільних обрядів.
Село Бабичеве Троїцького району розташоване на двох
пагорбах, розділених ярами, в одному з найбільш мальовничих
куточків Луганської області. Визначною пам’яткою села є
великий ставок. В історичних документах уперше про слободу
Бабичівську згадується у 1856 р. у зв’язку з закінченням
будівництва православної церкви. У кількох кілометрах від села
починала свою течію річка Водяна. Через це й саме село часто
називають Водяною.
З давніх-давен бабичівці святкували гучні весілля,
дотримуючись усіх звичаїв та традицій. Матеріалом для нашого
дослідження послугувала усна розповідь 79-річної мешканки
села Бабичеве Аліференко Зої Петрівни. Протягом свого життя
вона побувала на багатьох весіллях і знає добре усі традиційні
обряди.
„Я прожила на світі майже сторіччя і дякую за це
Богові. Найприємніше, що мені доводилося бачити – українське
весілля. Хочу розказати вам про свадьбу моєї доньки”. Катерина
Іванівна, донька Зої Петрівни, виходила заміж 1985 р. Це
найяскравіший період, коли українські традиції були на вершині
свого розвитку.
Весілля кінця ХХ ст. у селі Бабичеве складалося з трьох
етапів: передвесільного, власне весілля та післявесільного.
Передвесільний етап починався зі сватання. До сватання
ставилися дуже серйозно, бо чим гарніше вийде сватання, тим
краще буде весілля та усе подружнє життя майбутньої сім’ї. Зоя
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Петрівна згадує: „Сватати йшли уп’ятьох або усемерох, щоб
висватати хлопцеві пару. А ще жінок з собою не брали,
представляєш? Мол ми невдачу могли принести!”
Сватання супроводжувалося танцями й піснями,
різноманітними веселощами, а завершувалося благословенням
молодят (заручинами). Батьки перев’язували руки наречених
рушником, скріплюючи їхні стосунки. Наречена повинна у
відповідь перев’язати сватів і зробити їм подарунки.
Наступним передвесільним обрядом були оглядини. Під
час цього дійства батьки нареченого намагалися показатися
якнайбільш успішними, щоб викликати гарне ставлення у
батьків нареченої. А наречена у свою чергу повинна була
показати, яка вона гарна господиня. „Ой, я пам’ятаю, дочка моя
опрокинула на будущого тестя миску з борщем. Ох і крику тоді
було! Но, слава Богу, весілля не відмінили”, – говорить Зоя
Петрівна.
Останнім передвесільним етапом був дівич-вечір та вечір
прощання молодого з парубкуванням. Наречена збирала своїх
подруг, а наречений – друзів для того, щоб попрощатися з
безтурботним незаміжнім життям. Ось як коментує тодішні
гулянки Зоя Петрівна:
— Дівчата обично збиралися під наметом, сиділи там
сплєтнічали. Ну а чого ще дівчатам треба! Могли ще на ставок
сходить скупатися, насіння плюхали на лавочці та ще багато
чого робили. А у хлопців поскучніше було: зазвичай ходили рибу
ловити, пили брагу чи грушовку, горілку розпивали…
— А якщо зима надворі?
— А якщо зима, то дівчата збиралися у нареченої вдома, а
хлопці… А що хлопці, їм зима чи не зима – все равно на рибалку
ходили…
Власне весілля. У день весілля майбутні чоловік і
дружина збиралися на свято окремо, бо, за давнім повір’ям,
наречений не повинен бачити наречену у весільній сукні, поки
не викупить її у родичів.
Викуп нареченої. На святковий автомобіль саджали
велику ляльку, що уособлювала наречену. Прямуючи до оселі
коханої, майбутній чоловік зустрічав дорогою звичайних
перехожих, друзів, знайомих, родичів майбутньої дружини, які
221

всіляко намагалися взяти у хлопця викуп. Йому влаштовували
випробування, у яких він повинен показати на ділі свої розумові
та фізичні здібності. У разі невдачі наречений розплачувався
певною сумою грошей, солодощами, горілкою або вином.
Інколи йому давали завдання станцювати запальний танок або
заспівати веселу пісню.
Після цих нелегких перевірок, викупивши свою улюблену,
майбутній чоловік брав дружину за руку і вони разом вирушали
до місця реєстрації шлюбу. „Розумієш, у нас раніше люди
розписувалися або у сільраді, або у сільському клубі, варіантів
більше не було. Помню, ми усією кучею побігли до голови
сільради (такі щасливі були), щоб він розписав молодят, а його
не було на місті. Прийшлося нам чекати години півтори, ось
так”.
Традиційно після розпису наречені йшли спочатку до
пам’ятника Леніна, а потім – до пам’ятника загиблим воїнам,
клали квіти, вшановуючи їхню пам’ять.
„Після вшанування пам’яті героїв ми поїхали до церкви на
вінчання. Хочу сказати, що не всі пари у той час проводили цей
обряд, бо вінчання означає клятву перед Богом у вічному коханні
та вірності. А якщо люди були не увєрєні, що будуть разом до
последнього, то могли і не піти до церкви, а обійтися клубом чи
сільрадою. Але у наших дітей вінчання було, бо вони дуже
кохали одне одного”, – говорить Зоя Петрівна. Далі вона
розповіла про таїнство обряду вінчання.
Під час вінчання священик зустрічає молоду пару при
вході до церкви і починається церемонія. Наречений і наречена
заявляють священику, що вони вступають до шлюбу зі своєї
власної волі. Потім священик благословляє обручки і одягає їх
на пальці молодят, бере обидві руки і веде їх до вівтаря,
символізуючи, що це Господь веде їх до шлюбу. Український
вишитий рушник, на якому стоятиме пара, стелять перед
вівтарем. Він символізує надію на те, що молодят ніколи не
спіткає бідність або те, що вони „ніколи не стоятимуть на голій
землі”. Традиційно, хто перший стане на рушник, той буде
головою сім’ї.
Коронація – красива і божественна частина української
весільної церемонії. Наречені кладуть свої праві руки на
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Євангеліє, обмінюються обітницями і вступають до шлюбу в
очах Господа. Корони тримають дружок і дружка над головами
наречених. Ці корони символізують, що вони будуть королем і
королевою у своєму власному сімейному королівстві. Після
вінчання молоді виходять з церкви під „дощ” із зерна і монет,
якими їх обсипають батьки й інші родичі на щастя.
Обряд „Хліб-сіль” на весіллі проводиться батьками
нареченого і нареченої. Згідно з традицією, молоді відламують
по шматочку паляниці, а потім присипають його сіллю. Цей
обряд символізує благословення батьків на щасливе прийдешнє
сімейне життя їхніх дітей, які щойно обвінчалися.
Нарешті
офіційна
частина
весілля
закінчилася.
Починається найцікавіше – весільне застілля. Тут уже кожна
родина гуляє по-своєму. „Якщо надворі тепло було, то місцем
святкування був величезний намет, який ми самі строіли. А
якщо зимою, то гуляли у клубі сільському або вдома” — згадує
Зоя Петрівна.
Важливою частиною весільного гуляння у той час був
обряд „Чобітки”. Він полягає в особливих діях нареченого,
який хоче домогтися гарного ставлення до нього від своєї тещі.
Зять заздалегідь повинен купити нові чоботи для цього обряду.
У день весілля молодий хлопець запрошує тещу в центр
загальної уваги, щоб до блиску вимити їй ноги. Робить це він з
особливою ретельністю, старанністю і любов’ю. Закінчивши цю
процедуру, він надягає новенькі красиві чоботи на чисті ноги
тещі, показуючи доброзичливе ставлення до неї. Весь обряд
супроводжується традиційними народними піснями і танцями
навколо тещі та зятя. „Ох і гарні ж мені зятьок чобітки
подарував! Я його аж розцілувала!” – з захватом розповідає
респондентка.
Ще одним важливим весільним обрядом є розплітання
коси. За традицією, розплітання коси вже заміжньої дівчини
повинна робити свекруха, а допомагає їй новоспечений чоловік.
Вони дбайливо знімали з голови нареченої вінок зі стрічками,
розплітали дівочу косу, а поверх неї пов’язували хустку. Після
цього обряду наречена кидала вінок незаміжнім дівчатам, щоб
визначити, хто наступною вийде заміж. Цей обряд виконували
за бажанням, бо замість вінків наречені вже носили фату.
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Післявесільний етап. У нашому селі весілля святкують
два дні. На другий день батьки нареченої пригощали гостей
обідом. Цей обряд має назву поправини. Метою поправин
є привітати наречених з їхнім першим днем в якості подружньої
пари. Ця традиція в сучасній інтерпретації триває і донині.
Обряд „Наряжання” згідно зі старими українськими
традиціями також проходить у веселій атмосфері другого дня
весілля. Підставні хлопець і дівчина, переодягнені в молодят,
замінюють їх на деякий час. Гості голосно веселяться, танцюють
народні танці, співають пісні, влаштовують начебто справжнє
весільне гуляння. Так, ще за часів язичницьких народів люди
намагалися відвести злі очі нечистої сили від справжніх
головних дійових осіб весілля.
Невід’ємною складовою другого дня весілля є катання
тещі на возику. Зоя Петрівна, сміючись, згадувала цей епізод:
„Зять мене добре покатав! Тричі провіз вздовж головної вулиці
так, що усі побачили, а потім у калюжу завіз та таку велику,
що ледве виїхали!” Цей обряд здійснюють для того, щоб мати
допомагала зберігати молоду родину та щоб весілля у молодят
було останнім і не довелося їм більше одружуватися.
Весільні традиції можуть відрізнятися навіть між
сусідніми селами, тому досліджувати їх надзвичайно цікаво.
Подана розвідка не вичерпує заявленої проблеми і дає поштовх
для нових дослідницьких пошуків.
Ю. О. Дибка
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Постать Миколи Мащенка в контексті доби
Сучасна літературознавча думка все частіше дискутує з
приводу підґрунтя художньої літератури як мистецтва слова.
Життя людини в будь-якому суспільстві залежить від
загальноприйнятого, традиційно встановленого порядку, який
формується протягом усього історичного розвитку народу.
Сьогодні дослідження літератури відіграє вирішальну роль у
збереженні мови, духовності, національної самобутності.
Актуальність розвідки зумовлена зростанням уваги до
постатей письменників, які яскраво проявили себе в другій
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половині ХХ – на початку ХХІ століть. Звернення до проблеми
аналізу та збереження літератури рідного краю не випадкове,
метою роботи обрано дослідження письменницького доробку
Миколи Мащенка, нашого земляка, кінорежисера, організатора
кіносправи, педагога, у контексті доби [5; 6; 8; 9], оскільки
життєвий шлях і творча спадщина талановитого прозаїка, на
відміну від його сучасників, залишається однією з
недосліджених в українському літературознавстві. Письменник
належить до тих творчих особистостей, які заради повноти й
цілісності літературного процесу неодмінно мають бути вивчені,
щоб посісти належне місце в національній скарбниці
художнього слова.
Микола Мащенко народився в селі Мілуватка
Сватівського району Луганської області. Мати працювала
свинаркою в колгоспі, батько – на залізничній станції, він
загинув у результаті нещасного випадку, коли молодшому в
сім’ї, Миколці, було лише 19 днів від народження. Без батька
залишилося семеро дітей – четверо синів і троє дочок. Мащенко
закінчив Мілуватську семирічну школу, старші класи – у школі
міста Рубіжне, вищу освіту здобув у Харківському театральному
інституті. Працював театральним режисером у Харкові, потім на
Київській кіностудії імені Довженка, яку очолював упродовж
п’ятнадцяти років. З 1969 р. він секретар правління Спілки
кінематографістів України і згодом засновник Академії
мистецтв України [1; 2; 7].
Мало хто знає про те, що Микола Павлович не тільки
відомий український режисер і сценарист, який відкрив нові
шляхи в українському кіномистецтві, але й неперевершений
майстер слова. Микола Павлович поставив лише одну виставу,
видав сім книжок прози і спогадів, багато праць з історії
телебачення і 17 стрічок. Його перу належать понад 60 художніх
творів: „Смертельна спокуса”, „Мамо рідна, єдина…”, „Відьмаенкаведистка”, „Розвідник віку”, „Остання атака”, „Усмішки
Василя Земляка”, „Пам’ять” та ін. Він є автором художніх
книжок „Зоря для мами”, „Мамо, рідна, єдина…”, „Вся краса
землі”, поетичної збірки „Рими” та ін. 2003 р. вийшла збірка
вибраних творів „Ви бачили, як плаче птаха…”, 2005 – „Остання
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атака”, 2006 – „Василь Земляк в усмішках Миколи Мащенка”.
Незадовго до смерті він підготував до друку книгу „Незабутні”.
Кіномистецтво є невід’ємним складником життя
сучасного світу й культури суспільства. Воно має особливий
естетичний вплив на формування загальнолюдських цінностей.
Кінокритика почала розвиватися одночасно з розвитком кіно як
виду мистецтва й упродовж свого становлення зазнала багатьох
змін. В Україні кінокритика як напрям загальної
культурологічної критики відносно новий аспект досліджень.
У межах кінофестивалю „Молодість”, засновником якого був
Микола Мащенко, відбулася дискусійна панель „Критичний
погляд на українську кінокритику”. Участь в обговоренні взяли
вітчизняні
кінокритики
й
кінознавці
(В. Войтенко,
С. Бітюцький, О. Гусєв). Учасники дійшли висновку, що
української кінокритики як системного явища не існує,
передусім через те, що феномен українського кіно з часу
здобуття незалежності поки не відбувся. Незважаючи на
відсутність єдиної системи галузі кінокритики, розвиток
українського кіно викликає інтерес у багатьох дослідників.
Про кінорежисерську діяльність Миколи Мащенка
опубліковано численні дослідження в засобах масової
інформації й фахових журналах (Л. Брюховецька, М. Фількевич,
О. Мусієнко, О. Безручко), його творчість вивчають у
кіноінститутах. Український кінорежисер і кінокритик Сергій
Параджанов щиро поважав, підтримував митця й серйозно
аналізував його фільми. Кінострічку „Як гартувалася сталь”
Параджанов назвав Євангелією Революції від Мащенка. Після
перегляду „Всюди є небо” кінокритик порадив митцеві
викинути всі слова до єдиного, бо тільки тоді він отримає
неймовірний фільм. Розлогий відгук від Параджанова отримав
фільм „Етюди про Врубеля”: „Шановний Миколо Павловичу!
Перегляд матеріалу „Етюди про Врубеля” пройшов у дуже
творчій атмосфері. Відгук про матеріал позитивний. Мені
особисто матеріал і герой сподобались. Процесові зйомок
заважає відсутність дисципліни і, у першу чергу, режисерської.
….Жоден художник не потерпить сірої історії про Врубеля. Це
повинен знати кожен, хто має стосунок до фільму. Можливо, у
кінокомітеті СРСР необхідно домагатися категорії складності.
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Необхідно форсувати виробництво і закінчення роботи. Прошу
Вас як колегу і директора кіностудії зрозуміти ситуацію і
великодушно дозняти фільм. До Ваших послуг – Ваш друг і
брат Сергій Параджанов” [4, с. 787].
Кінематографічною
діяльністю
Миколи
Мащенка
цікавились і політичні діячі. Петро Шелест давав позитивну
оцінку фільму „Іду до тебе”, але наполіг зовсім викинути
„Одержиму”, тоді це була чи не перша поява на екрані Ісуса
Христа, хоча існувала офіційна заборона показувати навіть
храми.
Кіномистецька
творчість
Миколи
Мащенка
не
обмежується тільки режисеруванням, він виховав плеяду
талановитої
творчої
молоді:
В. Кастеллі,
О. Чорний,
О. Дем’яненко, М. Калюжний та ін. Митець навчав їх знаходити
власний шлях у творчості, тому згодом молоді режисери ставали
визначними фахівцями своєї справи.
Надзвичайно активним був Мащенко в житті і творчості,
ніхто й збагнути не міг, звідки в нього стільки сил і енергії.
Влучними видаються слова доктора мистецтвознавства
І. Б. Зубавіної: „У довідниках наводиться дата народження
режисера – 12 січня 1929 р. Отож після нескладних
математичних обчислень стає зрозумілим, що маестро наразі
виповнилось чимало років! А ось у це повірити доволі складно,
адже Микола Павлович не виглядає на свій вік: експресивний,
завзятий, артистичний; в очах – іронічні виблиски, норовливою
хвилею в’ється непокірний чуб, ледь припорошений сивиною.
Перше, що спадає на думку: напевне, рік народження майстра
визначено помилково. Однак з хронологією все в порядку”
[3, с. 99].
Рецептивна модель дійсності у творах письменників є
особливою ознакою текстів, які зображують історичні події або
людські постаті на їх тлі. Серед представників літературної
Луганщини, що використовують трансформовані архетипні
моделі в зображенні авторського концепту буття, особливої
уваги заслуговує Микола Мащенко. Його літературний доробок
є самобутнім та оригінальним і вимагає ґрунтовного
дослідження.
Серед популярних тем назвемо такі:
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1) проблема ідентифікації як національної, так і
соціальної;
2) життя мешканців Придінцевого краю;
3) вічні теми: любов, дружба, життя і смерть, добро і зло,
милосердя, гуманність тощо.
Письменник пропонує читачам унікальне історіософське
бачення знакових подій з історії Української держави, видатних
постатей мистецтва в контексті доби. Простий сюжет, нескладна
фабула, використані документальні ретроспекції, змальовані
характери та психологічні конфлікти, інтелектуальні відступидумки, вагання та розчарування, надії і мрії, сьогочасні й
тогочасні майдани, баталії, зради, помсти, утечі спрямовані були
лише на одне – створити сильну, незалежну державу. Це
домінантний мотив ідіостилю Миколи Мащенка – письменникаілюстратора доби.
Художні пошуки в змалюванні картини буття пересічного
громадянина, заснованої на опозиціях Людина – Суспільство,
Людина – Історія, привели автора до надбань кодів
народнопоетичної творчості як невід’ємного складника
творчості будь-якого письменника невипадково, оскільки вони
сприяють процесу демократизації його поетичної мови,
формують індивідуальну поетику національного поета. Твори
наповнені авторськими концептами, які зводяться до проблеми
національного самоусвідомлення українців як нації. Доробок
письменника присвячений художньому змалюванню актуальних
для українства проблем (національного індивідуалізму, почуття
національної меншовартості тощо). Свідомо підібрані
злободенні теми, образи, сюжети є тими засобами, які дозволяли
митцеві гостро й водночас обережно втілити у слові творчий
задум.
Синтетика
різноманітних
документально-художніх
проекцій у розглянутому доробку письменника рідного краю
дозволяє стверджувати про перспективи та дискусійність
питання щодо розширення жанрової трансформації епіки та
кіномистецтва на межі ХХ–ХХІ століть.
Джерела та література
1. Бондарчук П. Мащенко Микола Павлович [Електронний
ресурс] Енциклопедія історії України. Т. 6: Ла-Мі / редкол.: В.
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А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України. Ін-т історії України.
К. :
Наук.
думка,
2009.
790
с.
URL :
http://www.history.org.ua/?termin=Maschenko_M_P
(дата
звернення: 30.10.2018). 2. Власюк Т. Порадницька гостина з
Миколою Мащенком. Порадниця. 2008. № 36. С. 2–4.
3. Зубавіна І. Микола Мащенко (до 80-річчя від дня
народження). Актуальні проблеми мистецької практики і
мистецтвознавчої науки : мистецькі обрії. 2009. Вип. 2. С. 99–
100. 4. Мащенко М. Ви бачили як плаче птаха. К. : Янкі, 2003.
808 с. 5. Мащенко Микола Павлович – видатний український
режисер [Електронний ресурс] : за даними Мілуватської ЗОШ І
– ІІІ ст. URL : http://svatovo.ws/miluvatka/mashchenko.html (дата
звернення:
30.10.2018).
6.
Неперевершений
гетьман
українського кіно: до 75-річчя від дня народження
М. П. Мащенка. Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004.
І кв. С. 33–39. 7. Стеблина М. Невгамовний Мащенко. Літ.
Україна. 2003. № 36. С. 2. 8. Цымбал Г. Николай Мащенко:
Экран был моим домом. Профиль. 2010. № 47. С. 52–55. 9.
Чміль Г. Митець Божою милістю : до 70-річчя кінорежисера,
народного артиста України, академіка Миколи Мащенка.
Культура і життя. 1999. 11 груд.
В. С. Калініна
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Золоті ключі історії
Рідний край! Дорога серцю земля батьків і прадідів
наших.
На крутому березі Сіверського Дінця височить пам’ятник
князю Ігорю і його дружині. Навколо сиві полини цвітуть,
розливають терпку гіркоту й викликають у нашій уяві картини
далекого минулого, відбитого в стародавніх книгах і літописах,
оспіваного не одним Бояном, перелитого на співучі струни
гуслярів і лірників.
Над хвилястою землею, полиновими пагорбами,
вигорілим вечірнім степом стелиться легкий серпанок. Удалині
маячать у вечірніх спалахах сонця козачі хутори.
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Як давно це було!.. Для кожного з нас сторінки історії
звучать як чудова легенда. Ми припадаємо до неї, мов до
чистого джерела, і набираємось з того цілющого бездоння
мудрості й снаги, свято бережемо в пам’яті перше знайомство з
нашою хвилюючою минувшиною.
Відшуміла давно козаччина. А добра слава про мужніх
лицарів не вмирає, жила й буде жити. І не маємо права ми
забувати про тих, хто за свободу свого народу на терези поклав
найдорогоцінніше, що є в людини, – життя.
Рідний дім, дорога батьківська хата, гостинна, ласкава
оселя, коло вікна ростуть, цвітуть вогнисто мальви, соняшник
киває тобі золотою головою з-за причілка, червоно ярить
плодами домовита вишня. А над хатою синіє високе, безкрає,
бездонне небо…
Голубою стрічкою в’ється попід горою річечка Тепла –
тиха, спокійна. Розложисті верби полощуть своє гілля в чистій,
прозорій купелі.
Моя маленька батьківщина – невеличке село Нижній
Мінченок, Станично-Луганського району, Луганської області,
чарівний куточок моєї України.
Буду казати тільки про два села, бо в їхній віковічності –
коріння роду Мінченкових.
І чи ж не дивовини долі, коли в родині народився хлопчик
і своїм голосом оповістив про свою появу. І тоді нікому на
думку не спало, що це доленосний голос, який в імені своїм
вищим поволінням уславить наш край.
Він прийшов у світ 1871 р., саме у цьому році прозвучало
на цілий світ і пішло в мандрівку століть ім’я Лесі Українки.
Прекрасне життя прожив Яків Данилович Мінченков.
Прекрасне, бо до останнього подиху воно було віддано людям.
Не просто здобувати собі право на життя…
Важко через сніги і морози пробивається весна: після
відлиг і потепління буває засвищуть завірюхи й заморозять
землю, але це вже останні й марні потуги холодів, бо закони
природи невмолимі, – переможно наступає торжество весни,
землю сповиває зелене буяння і квітування.
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Усесильна паросль пробиває камінь силою життя, а сонце
посилає їй своє незбориме світло. І видно його далеко, далеко,
далеко…
Буремні вітровії історії закинули в далекі краї, але щасливі
дороги привели його до рідного хутора Верхнє Тепле.
Його радо зустріла вузька маленька річечка із прозорою,
мов кришталь, водою…Чисті струмені її легко перекочують
дрібне паліччя, що впало у воду. Біля самої садиби річка
розкинула своє широке плесо, що ніжно хлюпоче біля доріжки,
яка змійкою в’ється попід городом, над рівним чистим
дзеркалом води, журно схилили свої довгі, мов дівочі коси, віти
верби.
Про що ж шепочуть вони? Адже стільки бачили на своєму
довгому віку. Хоч стовбури в них не такі стрункі, як у тополь,
що ніжною зграйкою вибігли на протилежний берег річки, але
вони ще довго проживуть і багато побачать, ці старі верби, бо їх,
напевне, і досі зігріває тепло родини Мінченкових.
Вирушив до родинного подвір’я під горбом, до хати, де
народився й босими ногами протоптав першу стежку. Вона вела
його до криниці, де б’ють чисті джерела і виносять із глибин
цілющу воду його роду. Вип’єш ковток джерельного трунку, як
це буває в казках, і помандруєш путівцями пам’яті й любові до
витоків старого козацького роду: дідусь загинув під час
російсько-турецької війни; батько, Даниїл Петрович, –
священик, освічений…
Світить йому татова душа через густе плето воріт із
найчарівнішої пори життя – дитинства, що виринає з дивних
білих островів і блакитних серпанків, мов диво.
Дорожив батьковими настановами. Вони надавали сили
його крилам, віри і не давали згаснути вогню надії, стремління.
Відходило ХІХ століття, яке дало Якову Даниловичу
чимало: вчителювання, навчання в духовній семінарії, Училище
живопису, архітектури, будівництва, робота вповноваженим у
Товаристві передвижників художніх виставок… З головою
поринув у роботу і почав малювати.
Штрих, властивий тільки Мінченкову.
Штрих неповторний як і особистість цього митця ХІХ
століття.
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Штрих, уроджений від батьків з їх великою
християнською любов’ю і чеснотами козацького роду.
І саме з цього штриха, мов лебединого крила, художник
виспівав свої твори, в яких світилася його душа.
Думав затаєну вічну думу прадавній ліс, посилало світло
рідне небо і дарувала силу отча земля, а душа творила з любові.
Найкраще, що може дати художник, іде від вічної
природи, рідної землі, від народу.
Яків Данилович – усебічно обдарована людина.
Упевнена, це з батькового пророчого слова, викоханого на
піснях народу й не згрубілого на твердих гонах життя,
зродилися і йдуть у світ книжки Якова Мінченкова.
І душа цих книжок була так чисто настроєна, як струни
найріднішої людини.
Вітри ХХ віку невпинно несли його в мандри, незчувся, як
промайнули літа в мирній суєті і тихенько спали на дно
житейського моря.
Останньою пристанню для нього стала станиця
Камʼянська.
Але сонечко вже котилося з неба й ховалося за обрій,
дуже хотілося, щоб воно не заходило, але воно вже надто
втомилося і послало нам останнє „прощай”!
Погідного травневого дня відлетіла його душа у вічність.
Вона полинула аж до сонця й зірок і звідти поглядає на трепетну
землю – і бачить на зелено-голубому суцвітті планети два
невеличкі острівці пам’яті – Нижній Мінченок і Верхній
Мінченок.
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В. О. Куценко
(Луганський обласний центр дитячо-юнацького
туризму і краєзнавства)
Донець об’єднує серця
„Изгиб Донца – голубенькая краска,
Река-былина, Малый Танаис,
Ты для меня нечитанная сказка,
В которой наши предки родились” [10, с. 48].

Пошуково-дослідницька робота „Донець об’єднує серця”
проводилася в 2015–2016 навчальному році моїми вихованцями
гуртка „Літературне краєзнавство” і присвячена літературній
спадщині Сєвєродонецька. Наше місто отримало назву від ріки,
яку Геродот у своїй книзі „Скіфія” називає Сіргісом – притокою
Танаїса (Дону), а слов’яни – Сіверським Дінцем. З часів „Слова
о полку Ігоревім” — пам’ятки літератури стародавньої Русі
кінця ХІІ століття, Донець надихає і об’єднує творчі серця
письменників, поетів, журналістів, краєзнавців. І якби не було
таких людей, чи знали б ми: хто ми, звідки родом, куди йдемо?
Адже в певний час свого життя кожна людина ставить собі такі
запитання, з яких і народжується любов до Батьківщини, інтерес
до її минувшини. І тоді вже рідними стають рядки „…О Донецьріко! Не мало тобі слави, Що носив ти князя на хвилях, Стелив
йому траву зелену На берегах срібних” [2, с. 1]. А ти – вже не
безрідний нащадок вільних степів, прагнеш бути гідним цієї
величі.
Початок Сєвєродонецька літературного. Першим
віршем, що з’являється на шпальтах повоєнних газет
Лисхімбуду є вірш „Землякам” В. Сосюри, який побував на
будівництві хімкомбінату: „До неба здіймуться споруди, І дні
полинуть, як розмай. Будівниками Лисхімбуду Пишатись буде
рідний край” [4, с. 3]. Тому ми вважаємо В. Сосюру великим
початком літературної спадщини Сєвєродонецька. Літературне
життя Лисхімбуду відбувалося завдяки багатотиражкам „За
стахановскую стройку” (№1 вийшов 10.10.1936 р.) і „Вперед”
(№1 вийшов 05.12.1947 р.). В газеті „Вперед” діяла літературна
студія для початківців, якою керував відповідальний секретар
газети Чижик Олексій Григорович. З 1957 по 1960 роки в
газеті працював молодий журналіст Лебединець Василь
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Антонович, який писав вірші, потім перейшов працювати у
клуб хімкомбінату і організував літстудію, переважно для дітей.
Серед них були і Семен Перцовський, Юля Булгакова (Титкова),
Ніна Єлецька (Лісіонкова), які згодом стали відомими в місті
журналістами. Ніна Володимирівна Лісіонкова багато років
очолювала міське радіо і Сєверодонецьку організацію Спілки
журналістів. Сам В. А. Лебединець писав кіносценарії
документальних фільмів, які у 60–70-х роках знімав Віктор
Володимирович Кужелєв. Згодом селище Лисхімбуд стало
містом і було перейменовано на Сєвєродонецьк (1950 р.), та
хімкомбінат ще до 1966 р. називався Лисичанським, тому для
його працівників виходила газета під назвою „Лисичанский
химик” (№1 вийшов 01.01.1961 р.), редактором якої був
Микола Абрамович Баржанський, дуже обдарована
талантами людина. Крім газети, він займався ще й художньою
самодіяльністю у клубі хіміків. Тож у газеті друкувались іноді
навіть тексти пісень з нотами місцевих авторів. З 1966 р. газета
щомісячно випускає „Літературну сторінку”.
Перші
твори
про
Сєвєродонецьк.
З
книги
С. П. Каленюка „Сєвєродонецьк літературний” дізнаємося про
факт перебування у нашому місті (1958 р.) відомого політика і
поета Бориса Ілліча Олійника та його перші прозові твори,
присвячені молодим хімікам і будівельникам Лисхімбуду:
художньо-документальної книжки „За Північним Дінцем” (1959
р.) та книги „У місті хіміків: фотонарис про місто хіміків
Північнодонецьк”(1961 р.). В 1967 р. в харківському
видавництві „Прапор” вийшла повість „День народження
Березіна” журналістки і письменниці Інесси Борисівни
Кінзбурської. „Це єдина художня прозова книжка, яка написана
в Сєверодонецьку, і описані в ній події відбуваються теж у
нашому місті, яке в повісті має назву Світле” [4, с. 3]. Дійсно,
серед варіантів назв міста в 1950 р. була назва „Світлоград”.
Йосип Курлат і його літературний „Обрій”. Літературне
життя Сєверодонецька можна розділити на три періоди: „до
Курлата”, „з Курлатом” і „після Курлата”. Період з 1965 р. по
2000 р., коли у Сєверодонецьку жив і творив Йосип Борисович
Курлат, відзначався найвищою активністю. Зі статей місцевих
газет [3, с. 9; 1, с. 4; 9, с. 3] дізнаємося про діяльність
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Й. Курлата: засновник студії дитячої літературної творчості
„Джерельце” в місцевій газеті; ініціатор створення клубу
молодого літератора „Ровесник”, що згодом переріс в
літературне об’єднання „Обрій”; засновник літературної премії
імені Бориса Горбатова та Всеукраїнського фестивалю
дитячої поезії „Джерельце”, який нині носить його ім’я. До
речі, аналогів „Джерельця” на той час не було, його історія бере
початок в 1965 р., в 1995 р. він набув статус обласного, а з 1998
р. на фестиваль починають приїжджати юні поети з інших
областей України, в 2007 р. вперше гості з Польщі. Щоб
розповісти про факти з життя, які вплинули в майбутньому на
творчість поета, ми звернулися до його творів: роману-хроніки
„Казнить нельзя помиловать” [6, с. 12] та автобіографічної
повісті „Когда добры ко мне бывали” [5, с. 101].
Василь Стус у Сєвєродонецьку. З письмового свідоцтва
В. Міщенка [7, с. 7] та літературних розвідок С. Каленюка
[4, с. 9] дізнаємося про зустріч В. Міщенка та В. Стуса в 1968 р.
в Сєвєродонецьку, про друк віршів „заборонених” поетів
В. Голобородька і В. Стуса (які пізніше ввійшли до збірки
„Зимові дерева”) на „Літературній сторінці” газети
„Комуністичний шлях” від 4 червня 1967 р. (№ 67) та статті
Й. Курлата „Гості нашого міста” до 30-річчя В.Стуса (6 січня
1968 р.). Назву „Обрій” Й. Курлат запропонував ще в
донецькому Клубі творчої молоді, до якого входив і В. Стус.
Донецький „Обрій” перестав існувати через переслідування в
1967 р. [11, с. 1], а назва почала жити в сєверодонецькому
літоб’єднанні, а з 1990 р. сєвєродонецьке літоб’єднання „Обрій”
носить ім’я В. Стуса. Деякий час літоб’єднанням „Обрій”
керувала поетеса Тетяна Литвинова, а після смерті Й. Б. Курлата
в 2000 р. його очолила талановита учениця і послідовниця поета
Зінаїда Новоточенова (їй присвячено окремий розділ роботи).
Незабутні зустрічі. 1 листопада 2015 р. ми побували на
одному з засідань літоб’єднання „Обрій” в Сєвєродонецькій
міській публічній бібліотеці. Спілкування з поетами та з
бібліотекарями сектору літератури з мистецтва Т. І. Дикань і
О. А. Абраменко, подаровані збірки віршів, фотографії та
архівні матеріали надали змогу дослідити історію літоб’єднання,
роль Й. Курлата та представити творчі портрети сучасних поетів
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В. Я. Предатька, В. С. Нікітіна, Л. В. Кучеренко, В. В. Мілютіна,
М. І. Воронової, С. О. Окішева, М. С. Бондаренка, а також
дізнатися про „Курлатівські читання”, вечори поезії, про вихід
друком у період „після Курлата” більше тридцяти поетичних
збірок. Окремим розділом нашої роботи стала розповідь про
незабутню зустріч з письменницею Світланою Талан, твори
якої відомі в Україні і світі.
Підтримка самодіяльних поетів Сєвєродонецька. В
роботі висвітлене таке неординарне явище при Палаці культури
хіміків, як Клуб любителів поезії (діяв з 1976 р. до початку
2000-х р.), на засіданнях якого обговорювали творчість поетів,
нові книги і публікації, зустрічалися з письменниками та
іншими творчими особистостями, готувалися до виступів перед
широкою аудиторією. Ще одним цікавим моментом
літературного життя міста є щорічний конкурс при Палаці
культури хіміків „Муза в рабочей спецовке” (в 2006 р. вперше
вийшла збірка [8, с. 1–180], під такою ж назвою), хоча ця ідея
виникла у Й. Курлата ще в далекому 1967 р. Вірші самобутніх
талантів з’являлися спочатку на конкурсі, потім постійно
друкувалися в місцевих ЗМІ, деякі з початківців-літераторів
ставали членами літоб’єднання „Обрій”.
В 2017 р. наша пошуково-дослідницька робота була
надрукована в Альманасі „Обрій”, присвяченого 50-річчю
літературного об’єднання „Обрій” та 90-річчю з дня народження
Йосипа Курлата, чим ми дуже пишаємось.
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імені Тараса Шевченка)
Тема голодомору
в художньому дискурсі Івана Низового
Голодомор – одна з найболючіших загальнонаціональних
трагедій в українській історії. Особливо страхітливих масштабів
політично сфабрикований мор голодом досягає в 1921–1923 рр.,
1932–1933 рр., 1946–1947 рр. „Надзвичайні хлібозаготівельні
комісії”, „натуральні штрафи м’ясом та картоплею”, „чорні
дошки” бойкотування селян колгоспниками [1, с. 49–53] – яких
тільки розправ не вчиняє радянська влада над українським
народом.
У художній спадщині І. Низового тема голодомору
розкривається у двох ключах: голодомор-спогад – опис
національно нищівних акцій відносно українського народу, про
які автор дізнається з вуст бабусі Уляни, та голодомор-досвід –
пережиті власне автором голодні повоєнні 40-ві рр.
У своїх поетичних та прозових дискурсах митець
неодноразово звертається до цієї близької та болючої йому теми.
Тема штучного голодомору 30-х рр. у поета асоціюється з
трагедією власного роду та горем інших численних родів та
родин, підступно винищених радянською кривавою системою:
„Від голодоморів пощезали / Корінні родини і роди, / Бур’яном
колгоспним заростали / Всі сліди червоної біди” (поезія „З
історії мого села”) [3, с. 35]; „В пустир перетворився давній
цвинтар / (голодоморів, кажуть, не було), / поділись десь могили
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працьовитих / дідів моїх і прадідів… / Змело / вітрами, / що гули
несамовито / з усіх усюд… / Як боляче мені / спостерігати цей
блюзнірський виторг / комуно-ярмаркової брехні!” (поезія „У
витоках Сули”) [8, с. 112].
В оповіданні, чи то „маленькій повісті”, як зазначає в
підзаголовку жанрову належність сам автор, „Десь там, за
соняшниками” І. Низовий ділиться спогадами про голод 30-х рр.
на Сумщині, який знищив його діда та дядьків, а згодом змучив
й рештки вцілілої родини: „Було, розказує бабуся, восьмеро
дітей у неї – семірко хлопчиків і дівчинка. У неї та в мого діда
Гната Великорода. Вони всі були Великороди, а ми з
сестричкою, виходить, не Великороди, а Круподери, бо наш
батько здалеку потрапив у наші краї та й оженився на нашій
мамі Насті, старшій і єдиній бабусиній дочці. Отже, ми
Круподери, та, мабуть, трохи й Великороди – по мамі. Тепер
нас, Круподерів, двійко, а з Великородів лишилася одна моя
бабуся. Усі інші повмирали, бо сім’ю, повторює бабуся,
розкуркулили, а тих, кого нe прибрала голодовка, війна
прибрала” [6, с. 27].
Жахливі подробиці про безбожність, божевілля людей,
канібалізм в умовах штучного голоду знаходимо в тому-таки
оповіданні автора: „Лідка <…> просила бабусю Уляну, щоб та
віддала їй мертвого Петька. „Я вам за нього сметани привезу й
хліба, щоб ваші старшенькі не померли з голоду”. <…> Бабуся
кричала в темряву: „Лідко, тебе Господь покарає!” А Лідка,
така безсоромна, відгукувалась із-за тину, що, мовляв, Бога
вона не боїться, бо атеїстка, а жити треба, а коли їсти
нічого, то можна й мертвих їсти, тільки поки вони ще свіжі,
та й варити їх треба довго, а ви, бабо Уляно, передохнете з
голоду всі…<...> Петька ви все одно закопаєте, верещала дурна
Лідка, а я його вирию та котлет із нього нароблю і в Суханівці
на базарі сметани й хліба виміняю. І таки вирила Петька,
розказувала бабуся, а потім і матір свою, стару Гусачиху, на
холодець пустила, та невдовзі й сама здохла” [6, с. 28].
Найчастіше тема геноциду 1932–1933 рр. втілена через
образ втраченого діда Гната, який „через війну / Не одну /
пройшов / героєм, / Півпланети перекроїв, / Три судьби в дугу
зігнув, / Десять армій переміг… / Та в добу голодомору / Рабську
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виявив покору – / Безборонно в землю / Ліг, / Безсловесно…”
(поезія „Дід мій Гнат…”) [11, с. 11].
Історія діда Гната – чесного селянина-трудівника, якого
прислужники влади записали „в куркулі” та „забрали все
дрантя” (поезія „Один мій дід – Великород…”) [5, с. 12], а
односельці ввели в розряд „контри”, досить детально подана
через спогади його дружини в оповіданні „Десь там, за
соняшниками” [6] та в поетичних творах митця : „Але ще
більше, ніж болить, / Болить моя душа! / Мій дід від голоду
помер, / Кажу про це тепер” („І в того син, і в того син…”)
[4, с. 9]; „Штучний голод тридцятих років / Погубив мого діда й
дядьків…” (поезія „Штучний голод тридцятих років…”)
[7, с. 46]; „Бог на лаві підсудних сидів / І не міг захистити /
Мільйони підсудних дідів, / Тож червоний диявол – / Суддя й
прокурор – / Виніс вирок: / Го-ло-до-мор!!! / „Справедливістю”
дід мій посмертно / Упивсь, / І, лягаючи в землю, / Журивсь: /
„Краще б я зачепивсь / За турецько-австрійсько-германський /
Свинець, Ніж такий-от кінець!..” (поезія „З хроніки минулого”)
[9, с. 34–35]; „Мудрий дід / Спросоння помилився – / Не з тієї,
бачте, / Встав / Ноги: / До братів червоних / Притулився... /
Роздивився – / Чорні вороги! / І землі позбувся, і комори, / Й
конури / В новітньому „раю”, / Викосили геть голодомором /
Безголову дідову сім’ю...” („Пращур мій…”) [10, с. 6]; „Діду
Гнате Великороде, / <…>/ поминаю Вас нині, / засвічую свічку
скорботи… / П’ять річок, пересохлих при витоку /
чистоджерельнім, – / малолітніх дядьків моїх дзвінкоголоса
п’ятірка, – / поминаю вас тихо, / бо ви, безіменні, зостались / в
безмогильному краї, / що зоветься Голодомором… / Поминаю
<…>/ і сирітство своє при бабусинім горі / в сорок сьомому
році – повторенні Голодомору” („Поминки роду мого”)
[2, с. 50].
В оповіданні „Десь там, за соняшниками” письменник,
спираючись на пам’ять про власне дитинство, розширює часові
рамки голоду 1940-х рр. та ділиться спогадами про виживання в
жорстоких умовах браку їжі: „От багато хто повторює:
голодовка, голодовка... І називають сорок сьомий рік. Ніби до
нього й після нього не було голодовки. Була, та ще й яка! Німці,
як відступали, спалили сусідні села дощенту. Нашу Комуну не
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спалили, бо вона була кам’яна і не хотіла горіти. Зате вигребли
все, що тільки можна. Одні миші зосталися в колгоспній
коморі, а в льохах – земляні жаби та великі білі печериці, і я їх,
пам’ятаю, їв. Їв також бур’ян різний, горобців і ворон
смажених, маторженики з полови й деревної кори. І все’дно був
голодний” [6, с. 36]; „Я і сам вижив на жомові та мелясі – у цю,
післявоєнну голодовку. Жом не те, що солодкий, а такий, що від
нього тошнило і рвало. А патока – нічого, майже як мед, –
солодка, густа і тягуча.<…> Тільки переїдати не можна, бо
живіт роздує, а це погано, це може й смертю закінчитися”
[6 с. 28 – 29].
Ідеологічний фанатизм, що доходить до абсурдності в
контрастах ідеї та реальності, сповна розкрито в поезії І.
Низового „Шкільне”: змученим голодом та холодом дітям
намагаються привити любов та захоплення пануючою владою,
для якої ідея стає міцним щитом її деструктивної політики, а
ціль виправдовує будь-які засоби: „Слухали Ольги Тарасівни /
Казку про рай на землі. / Скільки найкращої сталі! / Гори вугілля
й руди! / Геній великого Сталіна / Рай неземний породив… / В
тому небаченім раї, / В тім незвичайнім раю / Кожному він, /
Пригортаючи, / Ласку дарує свою…” [3, с. 60–61]. Вияви такої
„ласки” вождя яскраво відбито в образах охлялих дітей –
„реброгострих нулів”[3, с. 60] та молодої, наївної вчительки,
яка „щиро урок цей вела, / Наче б наснажена голодом” [3, с. 61].
Отже, тема голодомору 1932 –1933 рр. та 1946–1947 рр.
широко розкрита в поетичному та прозовому дискурсах
І. Низового. Дослідження є продовженням та доповненням
попередньої розвідки „Проблема голоду у поетичній спадщині
Івана Низового”. Подальші наукові пошуки в цьому напрямі
сприятимуть глибшому та всебічному розкриттю питання про
голодомор у творчості митця.
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Т. С. Пінчук
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Особливості ідіостилю Тетяни Пахомової в романі
„Я, ти і наш мальований і немальований Бог”
Сучасна українська література багата на імена
талановитих митців прозового та поетичного слова, в когорті
яких почесне місце займає Тетяна Пахомова. Вчительписьменниця
зі
своїм
глибоким,
зворушливим,
гостропроблемним дебютним романом „Я, ти і наш мальований
і немальований Бог”, заснованим на реальних подіях, завоювала
значні симпатії читачів та схвалення літературних критиків.
„Це роман про 832 дні, які пов’язали українську та
єврейську родини зі Львівщини за часів Голокосту. Людяність,
яка могла обернутися трагедією для власної родини – роман
розповідає про те, як одні не побоялися взяти на себе
відповідальність за життя інших, інакших” [2, с. 15]. Гострота
порушених у романі проблем („Який час цікавий настав, –
задумливо мовив Давид, – ми, люди, повинні ховатися від людей,
хоча й нічого їм не зробили…” [1, с. 131]), яка ніколи не втратить
актуальності в людському світі, у художньому тексті набуває
надзвичайної потужності завдяки вмілому оперуванню
письменницею засобами образності мови.
Мета розвідки – дослідити засоби художньої виразності в
романі Т. Пахомової „Я, ти і наш мальований і немальований
Бог”.
Почесне перше місце серед усього багатства тропів
займають порівняння. Окрім усталених в народі порівнянь,
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дещо трансформованих для реалізації змісту окремих текстових
позицій („які можуть бути справи, коли закон як дишло, куди
поверне обком партійний, туди і вийшло, і називається він
„Устав Комуністичної партії” [1, с. 29], „хай трясуть, як
грушу, лиш оставлять душу” [1, с. 57]), письменниця створює
власні неповторні приклади цих засобів виразності:„запізнілі
соловейки, мов ті диригенти, святі у своїй наївності щодо
музикальних здібностей підопічних, намагалися вкотре
запропонувати всім абсолютну досконалість звукової
симфонії” [1, с. 9]; „розпочала вона з приготування хали –
ритуального хліба, без якого Шаббат – як небо без місяця”
[1, с. 16]; „російські пані<…>геть не хотіли дотримуватись
усталених правил спілкування й не раз шипіли, як ті пихаті
гуски, породи, яку люд називав гери, що німецькою означало
„пани”” [1, с. 18]; „бабуся Циля довго тряслася від беззвучного
сміху, мов велике желе,і тішилася винахідливості онуки…”
[1, с. 20];„Естер з Ядвігою вправлялися на кухні, як злагоджені
піаністи на одному піаніно в чотири руки”[1, с. 20];„працювали
в них дуже кваліфіковані майстри, які, здавалося, народилися з
моноклем на оці та ювелірним молоточком у руці”
[1, с. 21];„знання, як гроші в гаманці: або їх нема, або нема
зовсім…” [1, с. 28]; „слова рабе звучали для схвильованого
Давида, як голос Бога для Мойсея” [1, с. 28–29];„Мірочка теж
сподівалася, що все минеться, як тривалий зубний біль після
візиту до стоматолога” [1, с. 41]; „кілька дужих чоловіків
виволокли на бруківку сусідів, сім’ю пекаря Гартмана, узяли їх у
щільне кільце – видавалось, що вони разом ногами місять по
тілах велетенську діжку тіста…” [1, с. 47]; „найгарніша
дівчина Львова – на неї приходили дивитися звідусіль, як на
коштовну картину в музеї” [1, с. 58]; „Давид із Мірою не
виходили з будинку – він дедалі більше уподібнювався до
маловлаштованої первісної печери” [1, с. 61]; „Циля лежала
наознак, розкинувши руки, наче востаннє хотіла обійняти
рідних” [1, с. 65]; „Перекошені віконниці від сильного вітру
скиглили, наче давно не годована кицька” [1, с. 68]; „Міра
нагадувала велику механічну ляльку; великі сині очі без жодних
емоцій укупі з хвилястим волоссям підсилювали цю подібність”
[1, с. 69]; „Давид і Мірочка нагадували дві тоненькі
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стеблиночки, які трималися з останніх сил” [1, с. 76];
„величезна понура черга аж ніяк не була схожа на звичну чергу
в кафе чи пиріжковій, а за настроєм радше нагадувала чергу
для прощання з покійником” [1, с. 80]; „назавтра йшов холодний
дощ, небо наче плакало за своїм убитим білим янголом, який
розпростертими крилами завис на колючій огорожі” [1, с. 84].
Влучні метафори в романі допомагають більш яскраво та
детально передати атмосферу часопрорстору та створити або
доповнити неповторні образи: „здавалося, що законсервований
віковий біль усього єврейського народу раптом вийшов зі стіни
й зараз проходить крізь нього” [1, с. 37]; „Юрма час від часу
спинялася, підносила голови, роздивлялася по будинках і
видавала рев розлюченого голодного звіра. Звір випльовував град
каміння у вікна єврейських будинків – і шибки тріскали й
осипалися” [1, с. 47]; „гумовий час наче спинився, розтягнувся
до країв Всесвіту і, перетворившись у мазохістичного вбивцю,
повільно вимотував по ниточці нерви й душі зі знесилених тіл”
[1,с. 59]; „ця новина доклала ще один камінь у стражденні душі,
які були вже ним наповнені по вінця” [1, с. 64]; „родинне
помешкання проводжало їх чорними очницями розбитих вікон”
[1, с. 66]; „усвідомлення нових можливих втрат стягували тіло
й душу невидимою гамівною сорочкою упокори” [1, с. 74]; „із
покірністю здобичі знесилена маса перелякано слідкувала за
новими вигинами удава, який повільно стискав її своїми
смертельними лещатами” [1, с. 74–75]; „дівчинка покірно
мовчала, замкнувши свою маленьку душу на сто печатей, і
мати була тією єдиною ниточкою, що не пускала її у світ
повного безумства” [1, с. 79]; „цвяхом у голові Естер сиділи
переживання за сина” [1, с. 81]; „крик Марії розірвав співоче
лісове тло” [1, с. 102]; „велике горе накрило їх обох чорною
хмарою” [1, с. 103].
Метонімії як засіб широкого узагальнення та сугестивної
номінації надає тесту більшої художньої виразності:„сигнал до
життя, – і вищий Львів починав додавати свої звуки: басовито
шургали мітли двірників, хором вуркотіли у скверах вгодовані
голуби, ритмічно цокали підкови вифранчених коней львівських
фіакрів, ніжним сопрано входив час від часу дзвіночок
неквапливого трамваю…” [1, с. 9]; „Європа, яка в муках і з
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муками для євреїв шукала своє політичне й релігійне обличчя,
брутально й жорстоко виплюнула їх у свою тиху східну
провінцію” [1, с. 10]; „коричнева маса отрутою повільної дії
влилася в тіло Львова” [1, с. 44]; „вимучені жінки проказали
поминальні молитви над сусідами; новий день уже сходив над
покаліченим містом” [1, с. 50].
Символи: дикі гуси, лелеки – символи свободи і волі:
„Якби мені ваші крила… Які ж ви щасливі й не знаєте цього.
Свобода і воля – ваші” [1, с. 83]; лелека – символ надії та
сподівань: „майор Шнітке розстріляв не просто лелеку… Він
розстріляв їхню останню надію, підрізав крила єдиному, що ще
не міг забрати, – мрії про спасіння” [1, с. 84].
Створені
письменницею
епітети
допомагають
деталізувати опис змальованих персонажів або підкреслити ту
чи іншу позицію: „майже прозорі діти” [1, с. 68]; „євреї –
непотрібна й зайва світові нація” [1, с. 79]; „великі чорні очі з
болем подивилися на них”[1, с. 79]; „волошкові очі” [1, с. 87].
Мейозис здебільшого призначений передати глибокі
філософські роздуми у творі: „–Чому, чому на такій великій
планеті не знайдеться клаптика землі для нас?.. – з болем
спитав він у матері” [1, с. 77].
Вагомого значення у творі набуває іронія, яка покликана
місцями згладити трагічні кути змістової напруги: „Таких
цікавих нема, бо тільки вчитель до когось скаже: „Юначе, та
ваші знання такі мізерні, що вас би навіть не спалила
інквізиція”, то вже до школи біжить батько, виводить сина,
наприклад Йосю, за вухо зі словами: „Защо я плачу свої
гроші?”– і на завтра Йося так усе знає, гей би сам написав
енциклопедію!” [1, с. 33].
Отже, ідіостиль Т. Пахомової, який простежено на основі
її дебютного твору „Я, ти і наш мальований і немальований
Бог”, характеризується багатством літературних тропів та фігур
мови. Розвідка не претендує на вичерпність, адже демонструє
лише частину з величезного асортименту виражальних засобів в
ознайомчих цілях.
Джерела та література
1. Пахомова Т. Я, ти і наш мальований і немальований Бог:
роман. Харків: Книжковий Клуб „Клуб Сімейного Дозвілля”,
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2016. 192 с. 2. Феномен жіночої прози: біобібліограф. покажч. /
укл. О. В. Пошибайло; Полтавська обласна бібліотека для
юнацтва ім. Олеся Гончара. Полтава, 2017. Вип. 4. 28 c.
Т. С. Пінчук
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Розвиток творчого мислення учнів на уроках
української мови та літератури (з досвіду роботи вчителя–
словесника ОНЗ „Красноріченський ЗЗСО I–III ступенів”
Кремінського району Жувако Любов Вікторівни)
Життя доводить, що найкраще орієнтується, приймає
рішення, людина творча, креативна, здатна до використання
нових ідей та рішень. Формування творчих здібностей відіграє
велику роль у вихованні особистості дитини, підготовці його до
майбутнього. Цитуючи нормативні документи, констатуємо, що
сучасне суспільство потребує особистостей творчих, здатних
практично вирішувати різноманітні життєві проблеми. На
розвиток творчих здібностей учнів орієнтують всі державні та
відомчі документи України. Так, Національна доктрина
розвитку освіти України в ХХІ столітті визначила, що головною
метою української системи освіти є створення умов для
розвитку і самореалізації кожної особистості [3, с. 22]. Закон
України „Про освіту” наголошує, що метою освіти є всебічний
розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів
[2, с. 1]. У тексті Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти зазначається, що „завданнями
освітньої галузі в основній школі є: формування мовленнєвої і
читацької культури, творчих здібностей” [1, с. 5]. Кожна дитина
– неповторна, наділена від природи унікальними здібностями,
талантами та можливостями. Тож місія нової української
школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і
можливості кожної дитини на основі [4, с. 9].
Головна мета сучасного уроку – це створення такої
ситуації, щоб учневі було цікаво, щоб дитина мала змогу
розвивати свої творчі здібності. Сьогодення для досягнення цієї
мети потребує від педагога використання інноваційних
технологій, нових методів, нестандартних форм роботи. Треба
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навчити учнів творчо мислити, фантазувати, приймати
нестандартні рішення, розвивати творчі здібності кожної
дитини. Дитячі роки – це найкращий період для творчості.
Вчитель може наблизитися до учня, пізнати його ближче тільки
за допомогою творчості. Так вважає вчитель вищої категорії
ОНЗ „Красноріченський ЗЗСО I–III ступенів” Жувако Любов
Вікторівна. Вона має на меті учити жити, пізнавати і творити.
Саме таку стежину обрала, наближаючись до дитячих душ. В
Сухомлинський писав: „Творчість відкриває в дитячих душах ті
куточки, в яких дрімають джерела добрих почуттів” [6, с.448].
„Розбудити” дитину та відкрити в ній нове, цікаве для неї
самої – це і є головна мета, яку ставить перед собою вчитель.
Любов Вікторівна впевнена, що розвиток творчих здібностей в
учнів потребує продуманої системи роботи, яку треба проводити
систематично, послідовно – тільки тоді вона даватиме
результати. Педагог вбачає в кожному вихованцю особистість і
вважає своїм завданням донести до кожного учня думку, що
його праця обов’язково буде мати результат.
Проблема, над якою працює Жувако Л. В. – „Розвиток
творчого мислення учнів на уроках української мови та
літератури”. Вона була обрана не випадково, бо вважає, що
призначення вчителя-філолога – допомогти дитині віднайти
себе, розкрити її творчі можливості, навчити бачити прекрасне,
тонко сприймати навколишній світ, правильно, грамотно й
образно висловлювати думки. Учитель впевнена, що не
талановитих дітей не буває, кожен має свою творчу іскринку.
К. Станіславський писав, що творчість – це напруження
всіх духовних сил людини і включає в себе декілька рис:
– проникливе спостереження за явищами;
– гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні;
– вибіркове запам’ятовування;
– пильна увага;
– емоційна наснага (натхнення) [5, с. 54].
Для виявлення творчості учнів на своїх уроках
Жувако Л. В. використовує інтерактивні технології навчання.
Таке навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння
матеріалу. До такого висновку вона дійшла після того, як ці
технології були відпрацьовані на семінарах, конференціях, що
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проходили на базі ОНЗ „Красноріченський ЗЗСО”. Педагог
переконалася на власному досвіді, що інтерактивні технології –
це крок до якісного навчання учнів.
Поліпшити якість навчання, виховання й розвиток учнів
можливо лише за умови цілеспрямованого, систематичного та
послідовного удосконалення уроку. Шляхи вирішення цієї
проблеми Жувако Л. В. вбачає в удосконаленні форм освітньої
діяльності, зокрема в урізноманітненні форм роботи з учнями,
упровадженні нетрадиційних форм навчання, інтерактивних
методів роботи на уроці та в позаурочний час.
Педагог впевнена, що майбутнє педагогіки за системою
навчання: УЧЕНЬ – ТЕХНОЛОГІЯ – УЧИТЕЛЬ. При цьому
головне завдання, яке ставить перед собою, – розвинути творчий
потенціал дитини, використовуючи в роботі інноваційні
технології
навчання.
Надзвичайно
важливо
навчити
спостерігати, бо чим більше матеріалу дає пам’ять, тим більше
можливостей відкривається для фантазії, творчості.
Педагогічна діяльність Любов Володимирівни спрямована
на постійний пошук новітніх засобів і методів навчання,
оскільки сучасні форми й методи допомагають мотивувати
школярів, активізують їхнє мислення, впливають на
саморозвиток особистості учня. На уроках української мови та
літератури вона розвиває практичні навички, зокрема вміння
ухвалювати рішення, творчо та критично мислити. Успішне
засвоєння навчальної програми намагається здійснювати
шляхом проведення таких видів уроків: урок-тренінг, урокділова гра, урок-вікторина, урок-подорож, урок-вистава.
Під час вивчення нового матеріалу, закріплення та
повторення вчитель використовує такі вправи: „мозковий
штурм”, дискусія, аукціон ідей, робота в парах, малих групах,
розв’язання проблемних запитань і завдань.
Ефективними щодо розвитку уяви школярів є вправи
ілюстративного характеру. Малюнок допомагає дитині
опанувати складну операцію абстрагування, тому часто після
прочитання твору пропонує учням зафіксувати думки у формі
малюнка, схеми, таблиці. Так, вивчаючи творчість Тараса
Шевченка, учні 5–7 класів малюють ілюстрації до віршів, а
потім укладають „збірочки”, А учні старших класів із
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задоволенням створюють аналіз–схему прочитаного твору. Це
дає можливість кодувати великий обсяг інформації,
вибудовувати логічні ланцюжки для міркування, а значить,
оволодівати новими способами діяльності.
Творчі здібності – це індивідуальні властивості
особистості, які дають змогу успішно займатися творчою
діяльністю, учневі притаманні такі риси:
– упевнено, легко досягає результатів;
– збільшений обсяг матеріалу не викликає труднощів;
– уроки не втомлюють;
– властива розумова зібраність;
– початок роботи і сама праця не потребує додаткових
зусиль.
Для того, щоб розвинути творчі здібності, вчитель
організовує творчу діяльність. Великого значення у зв’язку з
цим набуває система творчих завдань, що поступово
ускладнюються. На уроках учитель-словесник використовує три
етапи, що допомагають виявити творчі здібності учнів:
1 етап – учитель формує творчі завдання й сам розв’язує
їх, а учням пропонує роль виконавців своїх указівок;
2 етап – ставить питання, але способи розв’язання
пропонує знайти учням, при цьому обов’язково підбиває
підсумок роботи;
3 етап – ставить творчі завдання, а учні самостійно
проходять усі етапи пошуку до висновку.
Так, наприклад, на уроці української мови у 6 класі
(„Іменник як частина мови”) педагог пропонує дібрати якомога
більше асоціацій, які викликає слово зима та скласти з ними
речення. Наступний етап — скласти з цих речень текст (за
бажанням учні складають вірші).
Учитель практикує на уроках літературні ігри. Інтерес
дітей викликають творчі практикуми, поетичні ринги, тренінги
„Підкажи слово”, „Збери строфу”, „Я почну, а ти продовжи”. У
процесі гри учні розвивають почуття ритму, отримують
уявлення про те, як складають вірші. За бажанням дітей
обговорюються творчі роботи, вчитель намагається зрозуміти
індивідуальні особливості кожного початківця пера. Літературні
спроби школярів у написанні віршів – це один із
248

найефективніших засобів розвитку інтелектуальної та емоційної
сфери, внутрішнього світу кожного учня.
Вільний диктант – це ще один вид роботи, який учитель
застосовує на уроках мови для того, щоб діти розвивали
пам’ять. Учням під час виконання цієї вправи дозволяється
текст писати не дослівно, а заміняти слова, перебудовувати
речення. Такий вид диктанту – це вияв творчості, збагачення
словникового запасу.
У ОНЗ „Красноріченський ЗЗСО I–III ступенів” завдяки
Жувако Л. В. створений кабінет літературного краєзнавства.
Там зібрані твори письменників Луганщини: Т. Дейнеги,
Г. Довнара, Г. Гайворонської, М. Малахути, І. Низового,
І. Савича, С. Сокирянського. Уже стало традицією уроки
літератури рідного краю проводити у цьому кабінеті. Така
форма роботи наближає учнів до їхньої малої батьківщини, дає
можливість пишатися тими, хто жив чи живе зовсім поруч,
спонукає до самостійної творчої діяльності. Учні Любов
Вікторівни теж долучилися до творчої роботи – уклали збірочку
„Літературна скарбничка”, де зібрали фольклорний матеріал:
народні пісні, прислів’я та приказки, загадки, які поширені у
рідному селищі. Дітям допомагали у цьому їх батьки, бабусі та
дідусі, цей матеріал використовують на уроках мови та
літератури. Завдяки такій спільній праці діти вчаться самостійно
мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з
сучасним життям, проявляють власну творчість – пишуть вірші.
Вчитель часто організовує уроки різних типів: урок – зустріч,
урок–концерт, урок – усний журнал, урок – конференція, урок–
екскурсія тощо. Ефективними формами роботи є зустрічі з
земляками – поетами, художниками. Так поетеса В. Федорова –
шанований гість на уроках літератури. Презентація поетичних
збірок, літературні вечори, художні читання – результат такої
співпраці. Полюбляють діти бувати у майстерні Б. Костянікова,
який є членом художників України. Майстер-класи художника,
який дуже полюбляє й українську поезію, поширюють світогляд
школярів. Це дає дітям розкритися творчо, бо наступним етапом
такої роботи є написання творів-роздумів, складання віршів, а
той, хто має хист до образотворчого мистецтва – малюють
картини. Так учитель урок пов’язує з позакласною роботою.
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Уже стало традицією у навчальному закладі проводити
науково–практичну
конференцію
„Інтелект”,
де
діти
представляють власні дослідження. Так, цікавими і
повчальними стали роботи учнів Любов Вікторівни
„Гумористичні струни Кобзаря”, „Походження прізвищ селища
Красноріченського”, „Без мови рідної й країни нашої нема”,
„Усна народна творчість рідного краю”, „Літературна
Луганщина”. Вихованці є членами Луганської обласної малої
академії наук учнівської молоді ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”, працюють у секції
„Українська література”.
Сучасні вимоги щодо форм та методів навчання пов’язані
з використанням на уроках інформаційно–комунікаційних
технологій. Оволодінням ІКТ Любов Вікторівна розпочала з
себе: успішно закінчила курси за програмою „Intel. Навчання
для майбутнього”. Це дало можливість учителю оволодіти
методикою роботи на комп’ютері й показати цим самим
приклад своїм учням. Учитель створює тематичні презентації,
залучає дітей до проектування, використовує інтерактивну
дошку для редагування тексту, перекладу. Використання
комп’ютера на уроках української мови та літератури дає
можливість розширити матеріал, форми, методи навчання,
зробити урок яскравим, інформаційно та емоційно насиченим,
підвищити ефективність самостійної роботи учнів, надати учням
більше можливості для творчості.
Практика переконливо свідчить, що найбільш комфортно,
вільно й розкуто учні творять на уроці тоді, коли вчитель
створює певні умови для сприятливої творчої обстановки,
застосовує різні методи і прийоми, як традиційні, так і
інноваційні, враховуючи індивідуальні особливості дітей.
Вихованці Жувако Л. В. не обмежуються лише уроками.
Вони беруть активну участь у позакласній роботі – це проекти,
науково–практичні дослідження, конкурси, конференції, є
членами аматорської театральної студії, призерами конкурсів
учнівської творчості. Так, стало традиційним брати участь у
конкурсах різних рівнів: „Крапля крові врятує життя”,
„Об’єднаймося ж, брати мої”, „Христос Воскрес – і дух наш
Воскресає”, „Іду з дитинства до Тараса”, „Борітеся – поборете!”
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тощо. З великим успіхом проходить виступ театральної студії
„Первоцвіт”. Учні мають власні публікації у газетах
„Кремінщина”, „Про нас”, збірках „Образне слово Луганщини”,
„Слобожанська беседа”.
Педагогічне кредо Жувако Л. В.: „Від творчості вчителя –
до творчості учня”, тому теж бере участь у творчих семінарах,
конкурсах, конференціях і цим самим подає приклад своїм
вихованцям. Вона є учасником Всеукраїнських науковопрактичних конференцій „Образне слово Луганщини”,
„Слобожанська беседа”, має публікації у газетах „Кремінщина”,
„Сільська школа”, „Про нас”, збірниках наукових праць
„Образне слово Луганщини”, „На допомогу класному
керівнику”, „Вивчаємо українську мову та літературу”, а також
на сторінках електронної газети Освіта.Ua. Як учитель-філолог
та керівник шкільного методичного об’єднання вчителів
суспільно-гуманітарних наук є учасником проекту „Наукашколі”, де співпрацює із факультетом української філології та
соціальних
комунікацій
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка. Учитель – дипломант
Всеукраїнського конкурсу „Панорама творчих уроків”.
Жувако Л. В. пишається своїми випускниками, семеро з
них – це вже її колеги, вчителі української мови та літератури.
Вчитель зуміла прищепити своїм вихованцям любов до рідного
слова, навчила бути творчими, креативними, а отже –
сучасними. Її багаторічний педагогічний досвід переконує, що
посередній учитель розповідає, хороший учитель пояснює,
чудовий учитель показує, геніальний учитель надихає. Любов
Вікторівна впевнена в тому, що учнівську творчість потрібно
підтримувати, стимулювати, розвивати. А для цього і вчителю
потрібно бути творчою особистістю, здатною запалити вогник у
душах дітей. Головне – навчити бачити красу, яка їх оточує,
збагатити їхній духовний світ Працюючи на педагогічній ниві
32 роки, Жувако Л. В. впевнилася в тому, що кожна дитина – це
творча особистість і завдання педагога – не загасити в дитині
іскорку творчості, бо ніхто не знає своїх здібностей до того часу,
доки їх не розкриєш. У цьому і вбачає головне призначення
вчитель. Для того щоб бути чудовим педагогом, треба любити
те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.
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Показником результативності такої роботи, на думку
педагога, є використання учнями власного потенціалу в житті,
вміння любити рідний край, бути справжнім патріотом.
Джерела та література
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої
освіти / Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011
№ 462. – К.: 2011. – 87 с. 2. Закон України „Про освіту” /
Прийнятий ВВР 05.09.2017. – К. : 2017. – 7 с. 3. Національна
доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. −
2001. − №1. − С. 22–25. 4. Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року. – К. : 2016. – 37 с.
5. Станіславський К. С. Зібрання творів : У 9 т. − М. :
Мистецтво, 1988. − Т. 1. − 622 с. 6. Сухомлинський В. О. Як
виховати справжню людину : [вибр. тв. в 5-ти т. – Т. 2] /
В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1976. – 570с.
В. В. Радченко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Образ Луганщини у творчості Ганни Гайворонської
Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана,
зеленню закосичена. Скільки ніжних, поетичних слів придумали
люди, щоб висловити свою любов до краю, де народились і
живуть.
У серці кожного з нас назавжди залишиться той куточок
землі, де ми народилися, жили, ходили росяними ранками,
милувалися красою рідної природи. Для кожного з нас таким
куточком є Луганщина – край, який називають Донбасом.
Луганщина – слобожанський край, світанок України.
Золотаві сонячні промені, піднімаючись над державою,
спочатку торкаються території Луганської області. Луганщина –
східний регіон України. Цей регіон виростив, виховав і дав
українській літературі людей, які своєю невтомною творчою
працею, величезною любов’ю до рідної землі прославили
хлібосольний край – Донбас. Він багатий мудрими і
талановитими людьми, які збагачують літературні традиції
Луганського краю, що дав українській літературі так багато
блискучих імен. Українська література багата поетичними
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квітами рідної землі. Відомі українські письменники Володимир
Сосюра, Микола Руденко, Іван Світличний, Василь
Голобородько, Леонід Стрельник народилися в нашому краї.
Тут жили їхні діди і прадіди. Про них і про рідний край писали
ці видатні люди у своїх творах. Серед них гідне місце посідає
талановита поетеса з Кремінщини – Ганна Гайворонська.
Вона народилася в Харківській області, але з п’ятирічного
віку живе на Луганщині, тому вважає саме її своєю
батьківщиною. У передмові до першої збірки поетеси “Перший
поцілунок” Петро Засенко писав: “Своєрідність голосу
Г. Гайворонської хоча б у тому, що вона бачить поезію там, де
вже здавалося б лишилося місце для голих декларацій” [3, с. 3].
У цих словах стає зрозуміло, що душа Г. Гайворнської пройнята
українським словом, духом та національною ідеєю. Вона не
така, як всі інші, і тому бореться за існування своєї нації,
українського слова, культури та народних традицій Донбасу. І,
мабуть, тому вона назвала одну із своїх збірок “Біла ластівка
Донбасу”. А на землі сумні бунтують зливи, / А в небі така ясна
краса. / Я біла ластівка Донбасу. Я щаслива, / Що Бог дав крила
підкоряти небеса /Я біла ластівка Донбасу / Я не така як чорні
ластівки [1, с.5]. З усією впевненістю можна стверджувати, що
поетеса не схожа на багатьох інших, що забули рідну мову і
штучно зрусифіковують наш край. Вона є борцем за рідне слово,
наслідуючи заповіти Великого Кобзаря, прислухаючись до його
заповідей. Бо сама поетеса неодноразово брала участь у
Міжнародних шевченківських святах, читаючи вірші Тараса
Шевченка – пророка українського народу, на Тарасовій горі в
місті Каневі. З Чернечої гори вона все життя несе на своїх
тендітних білих крилах шевченкове слово і його заповіти в
луганський край: Під стріхою солом’яної хати, / У сутінках
сліпого каганця. / Сім’я зібралась “Наймичку” читати. / Зітхає
й плаче чтець у такт слівця. / Шевченко наш. Кріпацького він
роду. / На рушниках його святий портрет. / Кріпацький син
вкраїнського народу − / Від Бога даний нам поет [4].
Тема рідного краю є однією з провідних у творчості
Г. Гайворонської.
Луганськ
для
поетеси
наповнений
різноманітними реаліями буття, з якими пов’язані кращі прояви
душевних спогадів і переживань. Для Ганни Гайворонської
253

Луганщина – “малесенька вітчизна”, яка зростила її, “виховала,
мов панку”, стала джерельною базою для надзвичайної
образності її поезій. Поетичні твори про рідний край звучать як
освідчення в безмежній любові до рідної сторони.
Поезії Ганни Гайворонської пройняті любов’ю до
безмежних квітучих степів, лугів, насиченими соковитими
травами, дзвінкоголосих гаїв Луганщини, до своїх рідних та
близьких людей, творчості улюблених письменників. У своїх
творах розкриває патріотичні почуття, чуття власної
національної гідності. Ніжно й велично говорить про
найсокровенніше – сутність людського буття, сьогодення,
поваги до Божих заповідей. ЇЇ вірші наповнюють серце теплом і
добротою, сповнені душевного спокою і гармонії. Кохають
весну солов’ї, / Пірнають бджоли в повінь квіту. / Скажи
апостолам своїм, / Щоби навчили з Богом жити [2, с. 26].
Поезії поетеси живляться із джерел народної творчості,
наслідують кращі традиції українського письменства і його
найвидатніших представників. Ніколи не осягнеш заплутаних
ліній долі, якими судилося пройти Ганні Гайворонській. Родина
постійно змінювала місця проживання. Та 1962 рік виявся
знаковим у майбутній долі поетеси, переїхавши до міста
Лисичанська, мрійлива дівчинка відкриває для себе великого
українського поета з Донбасу Володимира Сосюру. Тонкий та
ніжний лірик своїм душевним словом глибоко торкнувся юної
душі. Літературні твори талановитого митця в поєднанні із
опоетизованими краєвидами виявили її творчі здібності,
розкрили поетичне обдарування і привели у світ поезії. І з того
часу почалася творча діяльність майбутньої знаної поетеси
Луганщини. З кожною поетичною збіркою художнє слово
наснажувалось духовністю, любов’ю до “вишневої України”.
Відгуком поваги та шани до творчості Сосюри стала
поезія “Володимиру Сосюрі”, яку вона присвятила цій видатній
людині: Так ніхто не кохав,/ Слово не видихав,/ Придінцеві вітри
не бандурив,/ Не писав під задумливий легіт отав,/ Так ніхто не
співав, як Сосюра [5, с. 47]. Як і В. Сосюра поетеса відчуває
свою високу відповідальність перед народом, рідною землею,
Батьківщиною і відчуває себе нерозривною ланкою в тісному
єднанні поколінь. Засивіло в очах від дощів, туманців, / Над
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літами схилилась зажура, / Тільки знову тривожать мене
чебреці, / Найніжнішого слова Сосюри [5, с. 47].
Отже, творчість Г. Гайворонської яскравою зіркою
виявляє луганське літературне коріння, в якому поєднані великі
почуття національної гідності, загальнолюдські моральні
цінності
та
християнські
заповіді.
Тексти
творів
Г. Гайворонської, поетеси, що глибоко залюблена в рідний край,
змушують нас переосмислити власне відношення до своєї
маленької батьківщини. Хочеться вірити, що в цей нелегкий час
становлення державності літературна творчість Луганщини несе
в собі неабияку життєдайну силу, яка поєднує минувшину із
сучасністю, несе величезну віру в майбутнє нашої квітучої та
гостинної України. Вивчення особливостей поетики Ганни
Гайворонської має яскравий виховний потенціал для сучасної
молоді. На письменників, які вже зробили великий внесок у
розвиток літератури нашого краю, рівняються молоді та
починаючі письменники.
Джерела та література
1. Гайворонська Г. А. Біла ластівка Донбасу. Вірші; проза;
вистави / Ганна Гайворонська. − Луганськ : Світлиця, 2007. −
108 с. 2. Жайвори над Луганщиною : зб. поет. творів письм.
Луганщини. – Луганськ: „Світлиця”, 2004. – 330 с. 3. Засенко П.
Квітування таланту / Петро Засенко // Гайворонська Г. А.
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В. І. Романько
(Донбаський державний педагогічний університет,
голова Донецької ОО НСКУ)
Ранній період творчості
Володимира Сосюри (1917–1918 рр.)
Здається, що про Володимира Сосюру написано і сказано
багато – як при житті поета, так і в кінці минулого століття та
вже на початку нового.
І все ж серед критичних статей зовсім обмаль тих, які
висвітлюють ранній період творчості В. Сосюри, починаючи з
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його перших юнацьких проб пера до появи поеми „Червона
зима” (1921), яка й прославила поета, підняла його на поетичний
олімп української літератури. Деякі міркування з цього питання
виклали критики 1920-х рр., які активно включалися в
літературні дискусії і не могли проминути творчість Сосюри,
серед них: О. Білецький, В. Коряк, А. Музичка, Я. Савченко,
П. Христюк. Звернули відповідну увагу на ранню поезію
Сосюри і дослідники останнього часу: В. Моренець,
С. Гальченко, Ю. Бурляй, В. Подов, В. Замковий та деякі інші.
Скоріше всього, критики не ставили за мету глибоко дослідити
перші поетичні проби хлопця з Донбасу – звернення до
юнацького поетичного запалу було, скоріше, тим місточком, по
якому переходять до наступних питань, більш серйозних – до
більш художньо досконалішої поезії Сосюри.
У даній статті ставимо за завдання розглянути
малодосліджену поезію Сосюри 1917–1918 рр. Це роки його
поетичної проби, пошуків своєї теми, перші несміливі кроки в
літературу. Наголошуємо, що ця сторінка у творчій біографії
визначного українського поета-лірика є маловідомою і слабо
дослідженою. Звернення до витоків потрібне, перш за все, для
того, щоб зрозуміти подальший шлях Сосюри (як поетичний,
так і чисто людський), який був дуже й дуже нелегким.
Нарешті, вважаємо, що дослідник має право обмежитися
відповідними хронологічними рамками, не маючи можливості у
невеликій статті охопити весь творчий шлях поета.
Свої перші вірші Сосюра відносить до 1912–1913 рр. У
багатотиражній газеті Донецького (нині Лисичанського)
содового заводу „Прапор Ілліча” за 27 березня 1939 р. була
вміщена „Літературна сторінка”, де знаходимо два твори
В. Сосюри: вірш „Мій син” (присвячено сину Володимиру) і
„Моя автобиография”. Саме в цій автобіографії Сосюра пише:
„Вірші почав писати з 14 років. Писав російською і українською
мовами. Перші вірші мої були надруковані в газеті „Голос
рабочего”, що виходила в Лисичому” [2, с. 14]. Це підтверджує і
друг Сосюри Микола Сидорович Мойсеєнко у листі до
краєзнавця з Лисичанська В. Подова: „...с В. Н. Сосюрой
дружил с детства… А когда я был во флоте, то В. Н. Сосюра
учился в сельхозучилище в местечке Ямы. И тогда он
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неоднократно присылал мне свои стихи на русском и
украинском языках” [5, с.14].
Переважна більшість цих перших напівдитячих поетичних
проб пера, яким характерні традиційні мотиви тогочасної
лірики, згинуть у роки Першої світової війни.
Відносно першого друкованого вірша Сосюри у
дослідників немає єдності. Артемівський краєзнавець
В. П. Замковий стверджував, що перший вірш під назвою
„Невеста” (російською мовою) з’явився у газеті „Бахмутская
копейка” в 1915 р. Саме тоді, як писав дослідник, „17-летний
юноша, воспитанник Каменского агрономического училища,
расположенного вблизи селения Ямы (ныне город Северск),
безумно влюбился в гимназистку, первую красавицу Бахмута
Констанцию Рудзянскую, полячку по национальности. Именно
ей и посвятил свое первое стихотворение „Невеста”,
напечатанное в газете „Бахмутская копейка” [2, с. 63]. Але
автор не наводить ні тексту названого вірша, не дає його
аналізу. Скоріше всього, він його, на жаль, не читав.
В. Замковий повідомляє і про те, що другий вірш В. Сосюри під
назвою „Молитва за Родину” під псевдонімом „Гражданин”
з’явився в „Народной газете Бахмутского земства” весною
1917 р. На думку краєзнавця, це недосконалий твір молодого
автора, у якому ліричний герой стає „под знамя труда” [2, с. 64].
Більш конкретнішим і точнішим у поясненні перших
поетичних спроб свого земляка є лисичанський краєзнавець
В. Подов. Він розшукав вірші Сосюри у газеті „Голос рабочего”,
куди і направляв майбутніх дослідників сам поет. Як встановив
краєзнавець, у 1917 р. вийшло більш як 150 номерів цієї газети.
В архівах і бібліотеках знайдена поки що невелика частина – за
жовтень-грудень 1917 р. Але й за ці три місяці у „Голосе
рабочего” вийшло чимало творінь молодого автора: 28 віршів та
нарис „Смерть отца”. Слід зауважити, що 27 віршів написано
російською мовою і тільки один – „Чи вже не пора” –
українською.
У ранніх віршах Сосюри превалюють вічні теми – любов,
щастя, вболівання за долю своєї держави... Юному поетові
здається, що щастя для людини – тільки у мріях. Його ліричний
герой розчарований тим, що реально він щастя не відчуває:
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„Это звук. Только звук в небесах”. Повтор слів „Счастье” у
кожній з перших чотирьох рядків, а потім ще й у сьомому рядку,
винесене воно і в заголовок даного твору, говорить про те, що
саме проблема щастя є головною проблемою цього твору. І все
ж віра у краще залишається: „Счастье, может быть, есть, / Но
не здесь” (Вірш „Счастье”).
Ліричний герой молодого Сосюри часто знаходиться
наодинці, хоч за вікном і вирує життя. І знову тут сльози,
могила, розчарування у житті. Ці мотиви особливо характерні
для вірша „Вновь один”: У вираженні таких настроїв на початку
нового століття Сосюра був не одиноким. Подібні мотиви –
трагічність, безвихідність, безсилля, звернення до потойбічного
світу – характерні творчості багатьох поетів-модерністів того
часу.
Розкриття душі закоханих, причому кохання нещасливого,
на межі розриву чисто по-акмеїстськи звучить у віршах Сосюри
„Если можешь...”, ”Спетая песня” та деяких інших. Розлука
дається ліричному герою нелегко, і все ж він не звинувачує
свого друга: „Друг, простимся без жалоб с тобой”. Розбите
кохання забирає останні сили: „Нет сил бороться, верить,
жить”. Відчувається, що минуле було щасливим, його важко
забути, з ним важко порвати.
Однією з центральних тем ранньої творчості Сосюри є
тема заклику до миру, до братського єднання, до свободи. У
деяких своїх віршах поет показує безглуздість кривавої війни,
яку продовжував Тимчасовий уряд Росії („После смерти”),
трагізм громадянської війни, коли брат йшов на брата („Брат на
брата”)...
Актуальний заклик до єднання, який не зникає з вуcт
слов’ян ще від безсмертного Бояна, невідомого автора „Слова
про Ігорів похід”, звучить у Володимира Сосюри в одному із
перших його віршів, написаних українською мовою, – „Чи вже
не пора...”. Про цей вірш хотілося сказати більш докладніше.
Вперше надрукованим на сторінках „Голоса рабочего”
дослідники знайшли його в номері за 22 жовтня 1917 р. Сам же
поет в „Універсальному журналі” за 2 грудня 1928 р. відмітив,
що саме цей вірш вперше з’явився в журналі „Вільна думка”.
Сосюра писав: „1918 року, коли німці захопили Україну, я вчився
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в сільськогосподарській школі при ст. Яма Північно-Донецьких
залізниць. У Бахмуті почав виходити журнал учневої молоді
„Вільна думка”, де й надрукували мого першого вірша „Чи вже
не пора” [6, с. 137]. Сосюра приводить повністю текст цього
вірша. І далі знову слідує коментар: „Перший надрукований
„вірш”... Та ще й в журналі. Я не сміюся з тих хвилин радости і
з вірша – мого першого наївного вірша, моєї дитинки, що
потонула в громі громадянської війни. Повстанцем возив і носив
я з собою цей журнал і, коли думав, що умру від тифу,
подарував його сестрі-жалібниці, щоб передала його моїй
матері...” [6, с. 137].
В. Моренець нагадує нам про те, що Сосюра підтвердив
цю думку в автобіографії, датованої квітнем 1945 р. [3, с. 89].
Там сказано: „Першого мого українського вірша було
надруковано в бахмутському журналі учневої молоді „Вільна
думка” за назвою „Чи вже не пора”. Підтвердженням того, що
перші друковані вірші Сосюри з’явилися у Бахмуті, знаходимо і
у листі поета до артемівців, який зберігається у Артемівському
краєзнавчому музеї: „Бахмут... Наше повітове місто, де колись
я жив, де вперше надруковано перший спів моєї душі...”
[2, с. 66].
Таким чином, є свідчення про те, що перший український
вірш Сосюри „Чи вже не пора” з’являвся в журналі „Вільна
думка” (Бахмут) та в газеті „Голос рабочего” (Лисичанськ). На
жаль, ні в архівах Бахмута (колишнього Артемівська), ні в
інших архівах України чи за кордоном довгий час ніхто не міг
віднайти журнал „Вільна думка”. І все ж невтомному
досліднику, головному зберігачу Бахмутського краєзнавчого
музею Ігорю Корнацькому пощастило – примірник журналу
„Вільні думки” (саме так називався журнал) він віднайшов у
кінці 2015 р. у фондах Національної історичної бібліотеки
України (м. Київ). Саме там і були надруковані два вірші поетаземляка: „Чи вже не пора…” та „Вечір” під його справжнім
прізвищем – Сюсюра [1].
Як актуально звучать сьогодні Сосюрині рядки з вірша
„Чи вже не пора перестати так гризтись...”! Автор з болем у
душі з допомогою питальних та окличних речень намагається
звернутися до сучасників, пробудити у них стремління до
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свободи, до єднання: „Ой встаньте, ой встаньте, вже хмари
несуться, /і смерть вони зіроньці волі несуть...”; „Нехай того
зразу захопить могила, /хто спить в цей сумливо-злий час!”.
Відчувається, що ліричний герой, душа якого у неспокої і
тривозі за свою рідну Україну, має свою тверду і впевнену
позицію – це викладено у заклику: „Нам треба єднатись!..”.
Характеризуючи початковий етап поетичних спроб
молодого Сосюри, Володимир Моренець відмічав: „Як поет
В. Сосюра вийшов із річища романсової традиції, означеної
інтонаціями сповіді та звіряння, певним образним рядом
(„сказка задумчивых звезд”, „сон умирающих роз”, „бред
утомленной души” тощо). Але за складом творчої натури, за
чіткістю й гостротою бачення реальності від самих початків
був іншим. Факти соціальної дійсності викликали в нього таку
ж бурхливу реакцію, як і факти життя особистого. Соціальна
тематика якось дивовижно (бо вельми природно!) уживалася в
його вірші із сентиментальними медитаціями. Його юна душа,
яка ще не встигла зазнати світоглядних розчарувань, була
відкрита всьому сущому і в людині, і в суспільстві” [4, с. 8].
Таким чином, рання лірика Сосюри посідає чільне місце у
його творчому доробку, становить той фундамент-основу, без
якого не буває жодного поета. Яка вона, в чому її слабі чи
сильні сторони – це вже інша справа.
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Д. Е. Смірнов
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Особливості художнього моделювання образу Каїна
у поемі В. Сосюри „Каїн”
Українські письменники досить часто залучали до своїх
творів біблійні сюжети та образи, переосмислюючи їх, додаючи
їм неповторного авторського забарвлення. Такі літературні
варіанти біблійних сюжетів, мотивів і образів „ставали
високими зразками духовного подорослішання суспільства, яке
протистоїть вкрай політизованим процесам сучасного
„богошукання”
[1,
c.
13].
Безперечно,
одним
із
найпопулярніших не тільки у вітчизняній, а й у світовій
культурі та літературі є біблійний образ Каїна. Дослідженню
цього біблійного образу присвятили свої наукові доробки
В. Антофійчук, І. Бетко, Л. Бондар, Л. Голомб, О. Дзера,
М. Ільницький, Ю. Клим’юк, О. Мишанич, В. Мокрий, А. Нямцу
та інші.
Мета розвідки – розкрити особливості художнього
моделювання образу Каїна у поемі В. Сосюри „Каїн”.
Біблійна легенда про братовбивство залишається одним із
найпопулярніших сюжетів у світовому та українському
письменстві. Загалом у світовій літературі означилися дві
основні тенденції щодо потрактування образу Каїна. Одні
письменники зображують Каїна великим злочинцем, страшним
грішником. На противагу їм, інша група письменників мотив
братовбивства робить другорядним, зображуючи Каїна як
бунтаря, який постав проти Бога. В поемі В. Сосюри образ Каїна
інтерпретовано автором значно складніше. Письменник
„…простежує низку подій від гріхопадіння Адама та Єви до
вбивства Авеля та бунту Каїна проти Бога” [3, с. 30].
Автором був створений цілком оригінальний текст, який
включає в себе низку досить суперечливих філософських
моментів. Як зазначає дослідниця Т. Пінчук, „…у свідомості В.
Сосюри витворюється міфопростір з новою проблематикою
та акцентами цінностей” [4, с. 317]. Каїн, згідно авторській
інтерпретації, з’являється на світ після зради Єви Адамові із
Демоном. Примітно, що у В. Сосюри відповідальність за
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скоєння гріха несе лише жінка: „За те, що зрадила Адама, /
тобі душі я вже не дам. / Чужі для тебе Раю брами. / За ними
буде лиш Адам” [5, с. 19]. Від початку народження Каїна
описано як злого, жорстокого, повною протилежністю своєму
братові Авелю – синові Єви та Адама: „Каїн – чорний, / як ніч
глуха, кошлатий, злий / і непокірний, був незборний у грі
завжди” [5, с. 26]. Помітне домінування у Каїна його злої
натури, він навіть сам зізнається, що „…не люблю живе й
красиве <…> Всіх створінь / гнучких, красивих не люблю я, / як
батька, матір і тебе!” [5, с. 26]. Досить цікаву думку
висловлює дослідниця С. Вардеванян, кажучи, що „Каїн і Авель
розглядаються як іпостасі однієї особистості, яка, рятуючись
від саморуйнування, переходить на якісно інший рівень і починає
прочитуватися не як „вбивця-жертва”, а як „нещасливець”
[2, с. 11].
Авторська
інтерпретація
причини
братовбивства
зводиться до того, що Каїн убив брата Авеля через ревнощі до
крилатої жінки Марії: „І от, завила каменюка, / так туго й
гостро з-за дерев, / мов рикнув хрипко грізний лев... / Удар
глухий, упали руки / (о плач, душе, сльозами муз!..), / і камінь,
гострий, наче мука, / у череп Авелеві вгруз...” [5, с. 30]. Саме про
таку причину страшного злочину читаємо в деяких давніх міфах
та легендах. Побачивши юнака, що як дві краплі води схожий на
його брата, Каїн відмовляється вірити у те, що він убив свого
брата: „Якби я вбив, було б і тіло. Як належить, ти ще не
зробив! / Такі-то Богові діла!..” [5, с. 43]. Каїн, зрікаючись Бога,
обіцяє повернути втрачений рай, стаючи центром подій у творі,
що свідчить про „…спільність ідей автора з ідеями Ф. Ніцше
про Надлюдину, яка прагне стати богом, абсолютом” [4, с.
318].
Отже, поема „Каїн” є прикладом довершеної роботи
письменника з реміфологізації „вічного образу”. Автор
„переносить акценти на почуттєвий світ героїв, особистісні
взаємини” [4, с. 316], тим самим оновлюючи давно відомий
сюжет, показуючи авторське бачення відомої біблійної історії,
причин та наслідків вчинків головних героїв.
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О. В. Чала
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Сутність трансформаційних процесів краєзнавства
Наступність духовних і культурних традицій в наші дні
зумовлює необхідність звернення до досвіду краєзнавчих
досліджень минулих років.
Неповторність краєзнавства, його унікальність і специфіка
полягає в ініціативній і різноплановій діяльності окремої
особистості в Україні та в її регіонах. Ця діяльність є вихідною
точкою у процесі формування та сучасного розвитку
національного краєзнавства як соціокультурного феномену.
Мета розглянути сутність трансформаційних процесів
національного краєзнавства.
Отже, національне краєзнавство – наукова і науковопопуляризаторська діяльність певної проблематики: минуле і
сьогодення країни, будь-якого її регіону, певної місцевості – від
села, невеликого міста, навіть вулиці, навчального закладу і т.п.
до регіону [7].
Під трансформацією розуміють зміну чого-небудь,
перетворення
системи
різного
масштабу,
глибини,
спрямованості, спричинені внутрішніми або зовнішніми
факторами [5].
Відомий науковець Т. Заславська пропонує розуміти
трансформаційний процес як поступове, відносно мирне, але
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разом з тим глибоке й відносно швидке перетворення соціальної
природи суспільства, обумовлене насамперед не зовнішніми
факторами, а внутрішніми потребами системи [4].
Вагомий особистий внесок у розвиток краєзнавства
зробили такі провідні вчені, як М. Білянівський, Б. Ханенко,
Д. Щербаківський, Д. Яворницький. І. Манжург та ін. Проблему
краєзнавства та особливості краєзнавчої роботи розглядали
В. Богданов,
К. Дубняк,
П.
Мостовий,
О. Музиченко,
С. Рудницький, П. Тутковський, а також сучасні дослідники
М. Антонець, Т. Самоплавська, О. Сухомлинська, Г. Пустовіт,
В. Обозний, О. Тімець, М. Костриця, І. Рожі.
Нова геополітична і соціокультурна ситуація змушують
осмислити світ у єдності його різноманіття на основі
компаративного підходу (порівняльно-історичного методу), що
нерозривно пов’язаний з „новою соціальною історією” і
передбачає всебічне дослідження окремого регіону і його
структурних елементів. Це, в свою чергу веде до дослідження
ментальності місцевих жителів в їх соціокультурному
різноманітті і локальної конкретності.
На сучасному етапі культура окремих регіонів
розглядається вченими як комплекс матеріальних і духовних
цінностей, тобто осередок пам’ятних місць, подій, імен,
культурної спадщини, а отже вона повинна стати одним з
головних орієнтирів розвитку локального і глобального соціуму.
Сьогодні, на наш погляд, особлива роль приділяється
особистості, суб’єкта діяльності, під впливом якого об’єкт
вивчення трансформується в предмет, а потім в продукт
діяльності, виражений в статтях, книгах, музейних експозиціях.
Визначальною
рисою
національного
краєзнавства
як
соціокультурного феномену є внутрішня структура, ядром, якої
стає особистість.
Національне краєзнавство пройшло декілька етапів у
своєму розвитку, кожен з яких мав свою специфіку. А отже, на
всіх етапах відбувалася трансформація соціальних інститутів,
що займалися місцевим краєзнавством (музеї, школи). На
першому етапі політика держави визначає офіційні установки
щодо вивчення можливостей розвитку продуктивних сил на
місцевому рівні. Другий етап – розширення діяльності,
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одночасно звужується кількість учасників, обмежуючись
представниками освіченої частини місцевого населення та за
професійним принципом. Третій етап – здійснюється зв’язок
між поколіннями, краєзнавці постають як культурні працівники.
На тлі накопиченого традиційного досвіду виникають нові
форми і методи вивчення та участі у місцевому краєзнавчому
русі. Головна особливість проявляється в максимальній
відкритості для різних соціальних груп. Музеї отримують
самостійність і свободу вибору [6]. Четвертий – на цьому етапі
було визначено педагогічну спрямованість краєзнавства,
виявлено його педагогічний потенціал, дидактичну сутність, про
що свідчить широке впровадження краєзнавства в навчальні
програми. Автори різних концепцій звертали увагу на
використання краєзнавчого матеріалу в навчанні і вихованні
підростаючого покоління. Відбувається актуалізація ролі
краєзнавства в соціокультурній ситуації, яка постійно
змінювалася. Цьому сприяли процеси демократизації, що
почалися в суспільстві які дозволили адекватно реалізовувати
соціальні функції краєзнавства як демократичного за своєю
концепцією соціокультурного явища. П’ятий етап – умовно цей
етап можна назвати сучасним. Початок XXI століття відкрив
нові можливості й перспективи у діяльності та розвитку
українського краєзнавства та підвищення його ролі в розбудові
національної освіти, науки і культури України засобами
реґіоналістики.
Отже, внаслідок трансформації можуть відбуватися
генезис та якісні перетворення краєзнавства, нових його
відносин або явищ. Трансформаційний процес в краєзнавстві
необхідно розглядати як суб’єкт-об’єктивний процес, що
відбувається в просторі та часі. Протікання трансформаційних
процесів та їх вплив на функціонування та розвиток
національного краєзнавства зумовлено внутрішніми або
зовнішніми факторами. Таким чином, національне краєзнавство
постає у вигляді системи, в якій особистість, є вихідною точкою,
концентрує і в той же час екстраполює себе в навколишньому
середовищі по горизонталі та вертикалі, утворюючи широку
мережу взаємозв’язків, від особистісних до суспільно
організованих.
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