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Вступне слово
В. С. Курило
(Голова Луганської обласної
організації Національної спілки
краєзнавців України,
Народний депутат України)
Шановні колеги, вітаємо вас з дійсно значною та
знаковою подією для нашого регіону – конференцією
«Луганшина: краєзнавчі розвідки», що у цьому році набула
статусу Всеукраїнської. Краєзнавчий рух об'єднує різні сфери
наукового пізнання. Так, на нашому форумі результати своїх
досліджень презентують історики, філологи, літературознавці,
педагоги та екологи. Усіх нас об'єднує бажання досліджувати
наукові проблеми, пов'язані зі своїм регіоном, містом, селом або
селищем. Слід наголосити, що саме краєзнавчі розвідки різних
напрямів переконливо доводять, що Луганщина – це
український регіон з багатою історичною та культурною
спадщиною. На сьогоднішній день, вказана наукова
проблематика с надзвичайно актуальною, оскільки здатна
зламати основи російської інформаційної агресії.
Не дивлячись на трагічні події 2014 р., краєзнавчий рух на
Луганшині не зник, а розвивається та набирає обертів. За
минулий рік суттєво зросла кількість членів Луганської
обласної організації Національної спілки краєзнавців України,
що ще раз підтверджує зацікавленість громадськості
проблемами рідного краю. Ми реалізовуємо найрізноманітніші
наукові та освітні проекти, зокрема долучились до написання
відповідних розділів у Енциклопедії Сучасної України,
проводимо публічні лекції, конкурси студентських та
учнівських робіт краєзнавчого спрямування тощо. Як наслідок,
на цьогорічному форумі бере участь удвічі більша кількість
дослідників.
Підкреслимо, що в межах вивчення нашого регіону є
значна кількість напрямів, що можуть стати основою лпя
глибоких наукових розвідок. Ми впевнені, що основи для
багатьох досліджень були закладені в ході роботи
Всеукраінської науково-практичної конференції «Луганшина:
краєзнавчі розвідки».
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТ, СІЛ
ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА ЛУГАНЩИНІ
О. Бакшинська
(Луганський обласний краєзнавчий музей)
О. І. Бублик
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Нескорена стаханівська просвітянка
Є в житті люди, яких доля чи то вищий Розум посилає нам
в допомогу, а інколи задля науки. В усьому є свій смисл, сенс і
деяке пояснення. Так і у випадку з чудовою жінкою,
мовознавцем, учителем, просвітянкою, яка більшу частину свого
життя прожила на Луганщині. Жінка, яка втілює в собі
прекрасний образ, багату душу й невтомну працьовитість,
незважаючи на її поважний вік.
Жінка, яка у 80 з невеликим хвостиком змушена бути
переселенкою, яка до сих пір тужить за своєю домівкою. Але, як
не дивно, плідно працює, листується з депутатами й поетами,
публікує свої літературні й науково-дослідницькі праці та
щомиті готова допомагати таким самим змушеним
переселенцям, як і вона сама. Вона, як і Олена Пчілка, роздумує
й дивується, чому українці часто стають викинуті у власній
державі? [6] Людина, яка ніколи не зрадила своїх життєвих
принципів і яка щомиті хвилюється за долю України, за долю
рідного Донбасу!
І це ще не все, що можна говорити про Ніну Семенівну
Гейко. Вона родом з Харківській області, село Сінне
Богодухівського району. Її прабатьки всі були трударіхлібороби, корінням з Черкащини. Великий рід пережив багато
тяжких історичних митей та випробування. 20 душ рідні не
продовжили рід, бо вимерли в голодні 1932 – 1933 рр., потім
більшовицька колективізація, війна та життя під німецькою
окупацією. Світла Перемога й пам’ять про загиблих у війні
рідних.
З теплотою й пошаною згадує Ніна Семенівна про свого
першого вчителя Володимира Андрійовича Григорова, який,
маючи поважний вік, у роки війни вчителював в окупованому
7

селі [1]. Так склалися життєві обставини, що вчитель опинився в
окупації. Коли радянські війська відвоювали Харківщину, а бої
були тяжкі й кровопролитні, він пішов з військами на фронт, а
після війни разом із сім’єю змушений був виїхати з рідного села,
бо „вдячні” односельці винесли Григорову вирок – працював
при німцях. Учитель з офіцерськими погонами змушений був
скитатися разом з дружиною й п’ятьма дітьми в Харкові.
У 1950-ті Ніна, уже студенткою Харківського
педучилища, зустрілася з учителем, який помирав від тяжкої
хвороби. „Придбала неоцінений капітал від своїх сільських
вчителів – високий рівень знань. Вступаючи до педучилища, усі
вісім екзаменів склала на „5”. Важкохворий учитель порадів її
успіхам: „Я щасливий, що моя найкраща учениця продовжить
мою справу…” [1]. Через усе життя Ніна Семенівна пронесла
глибоку подяку своєму першому вчителеві.
Ніна вчилася добре та з великим захопленням, закінчила
педучилище з дипломом відмінниці. При цьому треба згадати,
що родина Ніни Семенівни, мама, дідусь та бабуся важко
працювали в колгоспі за трудодні й жили на копійчану пенсію.
І знову навчання, тепер Ніна студентка Харківського
університету її найулюбленішого філологічного факультету.
Вчилась на відмінно, підвищена стипендія. Роки навчання, 1953
– 1958, найкращі для Ніни Семенівни. Вчились, готувалися до
сесій, жартували й веселились, як усі студенти. Ніна Семенівна
часто згадує однокурсників, серед них і відома на весь світ
Надія Світлична, правозахисниця, активний член Зарубіжного
представництва Української Гельсінської групи, сестра відомого
дисидента, поета, мовознавця, літературного критика Івана
Олексійовича Світличного. Слухала вірші самого Григора
Тютюнника, такого ж студента, як і сама, у читальній залі
студентського гуртожитку філфаку Харківського державного
університету. Згодом, працюючи на Донбасі, Ніна Семенівна
напише в алчевську газету „Неделя”, у розділі „Человек,
творчество” хвилюючу статтю-сповідь „Прости нас, лицарю…”
[2].
Навчання в університеті заклало міцне підґрунтя для
майбутньої принциповості, відданості українській мові та
літературі, самоповаги й поваги оточуючих.
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Донині зберігає Ніна Семенівна фото Наді Світличної
з особистим підписом і студентський випускний альбом.
Зберігає Ніна Семенівна пам’ять і вдячність своїм учителям
з педагогічного училища. Зокрема, Пилипу Андрійовичу
Мальованому та простим волинянам, які в перші дні війни
врятували його пораненого, виходили та зберегли від неминучої
загибелі в окупованому Горохові [3]. І дотепер у рідному селі
росте та берізка, яку дідусь посадив на честь Ніниного вступу до
університету. Вже немає й хати, а берізка стоїть…
Після університету запрошували залишитися на кафедрі,
вступати до аспірантури. Але життя вимагало йти працювати,
заробляти й допомагати рідним. Працювати Ніна приїхала на
Донбас.
Учителювала, вийшла
заміж
за порядного
працелюбного Василя Гнатовича, який Ніну завжди підтримував
(так, як і вона його в навчанні). „Вивчили Василя Гнатовича –
технікум, інститут. На це пішло 13 років нашого життя” [7].
Разом виростили двох діточок – доньку Ірину, яка працює
районним логопедом у Києві, та сина Андрія, лікаряанестезіолога за фахом. А ще онуки, вже є і правнучка…
Ніна Семенівна все життя викладала українську мову,
була завучем, потім директором школи в Стаханові, потім знову
простим учителем, очолювала районне методичне об’єднання
філологів, 25 років очолює Всеукраїнське товариство „Просвіта”
ім. Т. Шевченка в м. Стаханові (Кадіївка). І всюди зберігала
вірність Кобзареві, не зраджувала ідеям і не бігала вправо чи
вліво. Гарна, красива жінка, часто у вишиванці йшла на роботу
й на зустрічі, на свята й у будні, не схиляючи голову перед
труднощами.
„Вот уже в течение пяти лет эта миловидная женщина с
прекрасной улыбкой, поддерживает тесную связь с городской
газетой. Она готовит к публикации периодическую страничку
„Рідна мова”, которую с интересом читают многие
стахановчане… Наша украиночка – так с любовью называют ее
добрые друзья и знакомые” [4].
В одному з випусків газети „Стахановское знамя” за
1992 рік Ніна Семенівна пише: „Пройшов лише один буремний
рік. Для історії це так мало, а для кожного вистачило страждань,
розбитих надій, а може, і поневірянь. Невідомо, яким буде рік
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1993-й. Я б сказала, що наша доля залежить від наших
годувальників-хліборобів” [5].
Ніна Семенівна – прекрасний співрозмовник і дискутант.
Вона навіть у дискусіях ніколи не переходить на особисте,
тільки конструктивно, об’єктивно й по суті предмета. Щодо
української мови позиція в Ніни Семенівни незмінна все життя:
„Українська – державна, і російську треба вчити”. Як сама
говорить, „учила шахтарських діточок рідної мови”. Свого часу,
у період русифікації шкіл, Ніна Семенівна займала принципову
позицію, не боялась високих чинів, за те і „дослужилась до
вчителя І категорії”. На жаль.
Численна кількість публікацій літературного характеру,
статті про Тараса Шевченка, про трагічну долю Миколи
Хвильового, Надії Світличної, Григора Тютюнника… Ніна
Семенівна особисто знала багатьох відомих людей, близько
спілкувалася з дружиною й донькою Остапа Вишні. Це
завдячуючи їй і членам товариства „Просвіта” в м. Стаханові
відкрили пам’ятну дошку Остапові Вишні, який свого часу
перебував там на лікуванні.
Боліло серце в Ніни Семенівни за понівечений пам’ятник
Великому Кобзареві в м. Стаханові. Кинула клич зібрати кошти
на пам’ятник. А тут стався 2014-й.
Найвищою нагородою Ніна Семенівна вважає своїх дітей,
родину, учнів. Один учень закінчив Києво-Могилянську
академію, інший – дипломатичний факультет Київського
університету, за обміном студентів навчався в Нью-Йорку.
Учениця Ніни Семенівни Лариса Мельник – викладач, кандидат
наук, доцент Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, а Шиляєва Ірина закінчила Тернопільський
інститут і вже захистила докторську дисертацію. Обидві вони
обрали фах викладача саме української мови [7].
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2006. – 352 с. 7. Сімейний архів родини Гейко (фото,
документи, спогади Н. С. Гейко „Правді не зрадила ніколи”).
Д. Башкардіна
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
О. І. Бублик
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
Династія Стативка (за матеріалами вивчення досвіду
педагогічних династій Луганщини)
Педагогічна династія – це особливий спосіб життя.
Професія педагога нелегка, але діти й онуки вчителів
продовжують іти цим шляхом, незважаючи на труднощі
й перешкоди. Робота з дітьми ніколи не була легкою: працювати
до школи йде людина, яка має хист й особливий дар – навчати
й любити дітей. Від педагогів вимагають багато чого – бути
коректними, уважно ставитись до дітей, виявляти цікавість до
своєї роботи, постійно розширювати власний кругозір і не
переставати здобувати нові знання протягом усього життя.
Династія педагогів – це певною мірою гени, а ще й
скарбниця найцінніших родинних традицій, уміння й бажання їх
берегти та передавати наступному поколінню.
Мета нашого дослідження – вивчити досвід діяльності
педагогічних династій Білокуракинщини як приклад для
наслідування майбутніми педагогами; дослідити діяльність та
оцінити значимість внеску в освітній процес педагогічної
династії Стативка та визначити, які чинники впливали на
представників династії під час вибору майбутньої професії.
Історію становлення вищої педагогічної освіти на
Луганщині та діяльність ректорів Луганського педагогічного
інституту в період 1940 – 1980-х рр. досліджували науковці
А. О. Климов та В. С. Курило [2 – 5]. Фундаментальна праця,
присвячена освіті Східноукраїнського регіону, належить
професору В. С. Курилу [6]. Харківські дослідники під
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керівництвом
доктора
історичних
наук,
професора
К. В. Астахової комплексно дослідили діяльність педагогів
середньої та вищої школи, вивчили досвід педагогічних
династій Харківщини. Результатом такої роботи стало видання
комплексу праць – монографії та нарисів [1; 7; 9].
На жаль, комплексних досліджень про досвід
педагогічних династій Луганщини ще не зроблено. Тому
вважаємо, що тема роботи є актуальною й перспективною.
Вивчення педагогічних династій на теренах Луганської області
доповнить систему сучасної народної освіти та збагатить
педагогічну площину.
Білокуракинщина… Розлогі степові простори, чудові
лісові краєвиди, багатий тваринний світ, прекрасні заповідні
зони – усе це можна побачити на півночі Луганщини. Саме тут,
у селі Заводянка Білокуракинського району Луганської області,
6 листопада 1932 року народилась засновниця майбутньої
династії Стативка Зінаїда Федорівна. Вона була першою
дитиною в багатодітній родині колгоспників Харламових
Федора Олексійовича та Єлизавети Павлівни. Страшне
лихоліття війни сім’я пережила під Ростовом, куди вони виїхали
незадовго до війни. Коли в 1941 році почалася війна й батько
пішов на фронт, 10-річна Зіна була першою помічницею матері,
допомагала доглядати чотирьох менших сестричок і братиків,
рятувати їх від голоду й холоду [8].
Після визволення Білокуракинщини від гітлерівців мати з
дітками повернулися додому. За цей час отримали звістку, що
батько загинув на фронті, і знову мати сама, як могла,
намагалася підняти дітей, пережити важкі післявоєнні роки.
Діти в усьому їй допомагали, особливо старша донька все
робила для того, щоб вижити самій і підтримати менших дітей.
Навчання в семирічній школі, перерване війною, Зінаїда
успішно закінчила в 1950 році, і її без вступних іспитів
прийняли до Старобільського педагогічного технікуму [8].
У технікумі вона навчалася тільки на „відмінно”, була взірцем
для студентів, а ще займалася музикою, брала участь у
концертах, виступах художньої самодіяльності. Для молодої
дівчини з таким важким дитинством та юністю нове життя серед
студентів здавалось невимовним щастям, і вона всією душею
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віддавалась навчанню, музиці. При цьому вона встигала
займатися комсомольською роботою, була комсоргом курсу й
лідером усіх молодіжних починань. Розуміючи, що її матері
дуже важко ростити менших дітей, намагалася своєю
підвищеною стипендією ще й допомогти сім’ї, тим більше, що в
колгоспі в той час грошей зовсім не платили. Згадуючи той час,
Зінаїда Федорівна завжди говорить, що життя було скрутне, але
дуже цікаве та змістовне.
У 1954 році Зінаїда Федорівна з відзнакою закінчила
технікум і її направили працювати вчителем початкових класів
до Заводянської школи. Вона продовжувала навчатися заочно й
у 1960 році отримала диплом Ворошиловградського
педагогічного інституту за спеціальністю „вчитель російської
мови та літератури” [8].
Зінаїда Федорівна віддано працювала в школі, спочатку
вчителем російської мови та літератури, а з 1969 року –
директором школи, проводила різноманітні заходи, вистави,
конкурси. Усю душу вкладала у вихованців. Її учні досі з
вдячністю згадують чудові роки навчання в Заводянській школі.
Після закінчення технікуму Зінаїда Федорівна побралася з
молодим механізатором Стативкою Іваном Яковичем. За час
щасливого спільного життя вони народили й виховали п’ятьох
дітей, навчила їх добру, розуму, самостійності, прищепили
любов до прекрасного, уміння відстоювати свою думку,
виховали любов до праці й навчання. З раннього дитинства
Зінаїда Федорівна прищеплювала дітям любов до читання.
Головною цінністю в домі були книги. Художню літературу
читали запоєм усі, від меншого до старшого. Тому діти росли з
прагненням до знань, добре закінчили школу. Хоч і нелегко
було батькам, але всім дітям дали вищу освіту.
Та на цьому вчительська династія не закінчила свого
існування. Сини Анатолій, Володимир, Юрій та Олександр
здобули освіту у Ворошиловградському й Харківському
педагогічних університетах. Закінчивши фізико-математичний
факультет, вони всі працювали в школі, навчаючи учнів
математиці й фізиці. Донька Катерина також закінчила
університет за спеціальністю „Прикладна математика” і стала
математиком-програмістом [8].
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Дружина Анатолія Івановича Ніна Сисоївна – директор
Тимошанської ЗОШ та вчитель історії за фахом, а двоє їхніх
дітей, Лілія та Олена, – учителі української мови та літератури.
Дружина Володимира Івановича викладає в школі математику й
фізику, а їхні троє дітей також обрали працю на педагогічній
ниві. Юрій Іванович, кандидат математичних наук, є деканом
математичного факультету Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля; його дружина – учитель фізики й
математики; дочка Анна викладає на кафедрі прикладної
математики Східноукраїнського національного університету, а її
чоловік – викладач на кафедрі інформатики. Дружина
Олександра Івановича навчає дітей у школі природничих наук.
Загалом династія Стативка налічує 18 педагогів, а
загальний педагогічний стаж станом на 2018 рік – 290 років [8].
Вибір професії вчителя для членів педагогічної династії
Стативка було зумовлено кількома факторами. По-перше,
авторитет Зінаїди Федорівни як трудолюбивої, терплячої, доброї
вчительки. Для її синів і дочки назавжди залишаться в пам’яті
моменти, коли зимовими вечорами Зінаїда Федорівна читала їм
казки при миготливому світлі лампи, а потім схилялась над
купою учнівських зошитів. По-друге, приклади інших вчителів,
які працювали в школі в різні роки. Їхні педагогічні принципи
назавжди залишаться в пам’яті як взірець істинного служіння
справі навчання молодого покоління. По-третє, високий
соціальний статус педагога [8].
На думку членів династії, професія вчителя навчила
організованості, цілеспрямованості, умінню виявляти проблеми,
недоліки справ, які вони ведуть, та знаходити шляхи їх
вирішення. Але така робота потребує величезних емоційних,
психологічних і фізичних затрат, повної самовіддачі, уміння
бути тонким психологом і розпізнавати найкращі якості та
схильності своїх учнів [8].
Зінаїда Федорівна, її діти й онуки мають численні
нагороди, медалі, грамоти та відзнаки за сумлінну працю
педагога, власний внесок у розвиток освітнього процесу. Родину
у 2010 році нагородили медаллю „Педагогічна династія” [8].

14

Хоч уже кілька років, як Івана Яковича не стало, поки
Зінаїда Федорівна була жива (2010 року вона пішла з життя), уся
велика сім’я часто збиралася в батьківській хаті.
Отже, Білокуракинщина не лише зачаровує красою
природи, а й відкриває широке поле для науково-педагогічних
досліджень. На прикладі педагогічної династії Стативка, однієї
серед багатьох, бачимо, що вчитель – це не просто професія, це
покликання. Учитель відкриває перед учнем світ знань, впливає
на формування його життєвої позиції та пріоритетів, закладає
ґрунтовні основи його майбутнього. Тому вважаємо, що тема
вивчення досвіду педагогічних династій Луганщини є
перспективною й потребує подальшої науково-пошукової
роботи.
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М. В. Бривко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Луганський вимір Биківнянської трагедії
(за матеріалами архівно-кримінальної справи)
Чимало хто з нас чув про Бабин Яр, але мало хто знає про
Биківню. Мало хто сьогодні хоче вірити в розправу над власним
народом, здійснену тими, хто мав би захищати його, –
радянськими органами НКВС. Проте саме вони розстрілювали
безвинне населення, створювали концтабори, під час слідства
застосовували насилля, яке перевершувало за жорстокістю катів
гестапо – і все це за вказівкою вищого керівництва СРСР.
Биківня – це тільки один із прикладів, це одне з
найбільших місць останнього спочинку жертв сталінського
терору біля м. Києва. Проте майже в кожній області є подібні
місця плачу, зокрема й у Луганській області.
Тривалий час тему поховань у Биківні замовчували, хоча
ще в 1941 році з’явилися перші повідомлення про поховання в
Биківнянському лісі [3]. У подальшому цю трагедію було
висвітлено в багатьох публікаціях, наприклад, статтях Сергія
Кисельова [6], книгах „Биківня: злочин без каяття” [8], „Биківня
– наш вічний біль” [7], „Биківнянські жертви, або Як працювала
„Вища двійка” на Київщині: Документи та матеріали” [2], серед
останніх видань збірник матеріалів конференції „Биківнянська
трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму” [1].
Спецділянка НКВС у Биківнянському лісі біля м. Києва,
імовірно, найбільша в УРСР, – страшний доказ масового
злочину влади в 1930-х – на початку 1940-х рр., який комуністи
всіма засобами намагались назавжди приховати від власного
народу. Нині на цій території згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України № 546 від 22 травня 2001 року створено
Національний історико-меморіальний заповідник „Биківнянські
могили” [7, с. 246 – 247].
Будівництво на спецділянці почалося в 1937 році після
таємного рішення Президії Київської міської ради від 20 березня
1937 року про виділення землі у 19-му та 20-му кварталах
Биківнянського лісу для спецпотреб НКВС [5, арк. 15].
Головним її призначенням було таємне поховання жертв
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сталінського терору, розстріляних у київських в’язницях НКВС.
Ця ділянка землі площею близько 5,3 га була огороджена
високим щільним парканом з міцними воротами, за якими
розташовувалося службове приміщення, зведене з дерев’яного
брусу на цегляному фундаменті. На територію щоночі з 2.00 до
5.00 години без вихідних і святкових днів вантажівки привозили
з київських в’язниць тіла розстріляних і скидали в підготовлені
заздалегідь ями. Тіла розвантажували навалом, присипали
вапном і закопували. Це божевілля не припинялося з літа
1937 року до вересня 1941-го, до приходу німецьких військ. За
підрахунками дослідників можна назвати приблизну кількість
жертв – близько 30 000 – 35 000 осіб, похованих на цій ділянці
лісу [1, с. 209]. Проте дослідження триває й досі…
У Биківнянському лісі знайшли останній спочинок не
лише робітники, службовці, інженери, військовослужбовці,
творча інтелігенція та селяни Києва й Київської області, а й
багато інших уродженців і мешканців інших регіонів України,
зокрема й сучасної Луганської області. Серед них референт
наркома освіти УРСР Федір Олександрович Гладков.
Ф. О. Гладков, як зазначено в анкеті арештованого,
народився 27 листопада 1906 р. в селі Кремінне Рубіжанського
району Донецької області (сучасна Луганська) [4, арк. 9]. На
жаль, інших біографічних відомостей про нього невідомо. Немає
їх і в архівно-кримінальній справі. На момент його арешту в
1937 році Федір Олександрович, який тривалий час займався
комсомольською роботою, працював у Наркоматі освіти УРСР
на посаді референта наркому В. П. Затонського, а також його
секретарем.
Сама ця архівно-кримінальна справа, як і багато інших, є
яскравим прикладом фальсифікації справ органами НКВС, це
насамперед незбіг дат уже на початку слідства. Так, 3 вересня
1937 року Військова прокуратура Київського військового округу
видала постанову про арешт [4, арк. 2]. Водночас про утримання
під вартою у спецкорпусі Київської в’язниці постанову було
видано 2 вересня [4, арк. 1], обшук співробітниками НКВС
УРСР та арешт проводили 2 вересня на підставі виданого ордеру
№ 266 від 1 вересня 1937 року [4, арк. 3].
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Звинуватили Ф. Гладкова в участі в українській
контрреволюційній націоналістичній організації, яка перебувала
на терористичних позиціях [4, арк. 1], а саме в скоєнні злочинів
за статтями: 54-8 (тероризм), 54-11 (участь у контрреволюційній
організації) у рамках слідчої справи № 817 [4, арк. 36].
Якщо ж аналізувати перші допити, яких у справі усього
вісім, то перший допит був у день його арешту 2 вересня, і
майже не мав суттєвого інформаційного змісту, на другому
допиті 9 вересня йому повідомили про звинувачення, на
питання, чи визнає він себе винним, подано відповідь (тут і далі
мовою оригіналу): „Да, признаю. Я действительно являюсь
участником
контрреволюционной
националистической
организации” [4, арк. 13].
У подальшому на допиті від 19 вересня було з’ясовано
коло знайомих Федора Олександровича [4, арк. 15], а на допитах
від 27 вересня та 5 жовтня розпитували про стосунки з
колишнім помічником керівника Комітету в справах мистецтва
при Раді народних комісарів УРСР Володимиром Слатіним [4,
арк. 17, 19].
Про свою ж так звану „контрреволюційну діяльність і
організацію” Федір Олександрович почав розповідати на допиті
14 жовтня 1937 року, де на питання „Яка була основна мета
організації?” він відповів: „Четко о цели организации я ни от
кого не слышал. Но по отдельным намекам, репликам и
коротким объяснениям я догадывался, что основной целью
организации являлась борьба с советской властью, её
свержение и создание самостоятельного государства на
территории УССР” [4, арк. 21]. І далі щодо практичної роботи
організації свідчить: „Практическая работа организации
проходила по следующим линиям:
1) дискредитация национальной политики партии;
2) развал сети партпросвещения;
3) вербовка новых лиц в организацию;
4) активные действия террористического порядка” [4,
арк. 21 – 22]
Щодо безпосередньо своєї участі в діяльності так званої
контрреволюційної
організації
свідчить:
„Я
проводил
вредительскую работу по дискредитации национальной
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политики партии, путем извращения поступавших материалов
о ходе украинизации” [4, арк. 22]. Водночас Федір
Олександрович заперечував його діяльність терористичного
характеру [4, арк. 22].
На допиті 17 жовтня Ф. О. Гладков знову підтвердив його
участь в антирадянській націоналістичній організації та
перелічив відомих йому „членів” цієї організації. Було уточнено
його шкідницьку діяльність, він зазначив під час допиту: „Я
собирал материал о ходе украинизации в 1931 году по заданию
Талалая. Позже написал статью в журнале „На допомогу
партнавчанню” об изучении техники в сети партпроса. Эта
статья была вредительски составлена, дезориентировала
партшколы и срывала их работу.
Работая в Наркомпросе, я регулярно информировал
Слатина о мнениях ряда сотрудников НКПроса о Хвыле.
Как участник организации, я в разговорах с лицами
националистически настроенными, внедрял еще глубже идеи
национализма, критиковал мероприятия партии и советской
власти по ряду вопросов…” [4, арк. 27].
Наступний допит 22 жовтня 1937 фактично нічого нового
не доповнював у зазначені свідчення. У той самий день
оперуповноважений IV відділу УДБ НКВС Проскуряков склав
звинувачувальний висновок, а 23 жовтня 1937 року відбулося
засідання Виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду
СРСР, яка звинуватила Ф. О. Гладкова в участі в антирадянській
націоналістичній терористичній організації та засудила до
розстрілу з конфіскацією належного йому майна [4, арк. 41 –
41 зв.]. Уже наступного дня, 24 жовтня 1937 року, вирок було
виконано в м. Києві [4, арк. 42]. Імовірно, тіло було поховане на
спецділянці НКВС у Биківнянському лісі.
Згідно з визначенням Військової колегії Верховного Суду
СРСР від 27 квітня 1957 році вирок 1937 року щодо
Ф. О. Гладкова було скасовано, отже, його реабілітували.
Цей приклад безжального сталінського терору не
поодинокий, і сьогодні, через 80 років після подій Великого
терору, ми повинні пам’ятати про безневинних жертв
комуністичного режиму, згадати про їхнє життя, про те, якими
були, хоча, можливо, вони й не збереглися на фото й не мають
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могил, та пам’ятати про жахіття тоталітарного комуністичного
минулого.
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А. Вакуленко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Історія моєї учительської родини
Учитель – це унікальна професія, поза часом, модою і
географією. Одна з найдавніших, вона залишається
затребуваною й донині. Як і все на світі, вона зазнає змін.
Відповідно до словника Ожегова, учитель – це особа, яка когонебудь чого-небудь навчає. Якщо раніше це поняття викликало
лише одну асоціацію – школа, то сьогодні рамки професії
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розширені. Учителі передають нам знання у вишах, на курсах,
учать бізнес-наук як бізнес-тренери.
Роботу, пов’язану з викладанням, завжди вважали
складною, але водночас поважною діяльністю. Дуже точно про
вчителя писав відомий поет С. Л. Соловейчик: „Він актор, але
його глядачі і слухачі не аплодують йому. Він скульптор, але
його роботи ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко
дякують за лікування та далеко не завжди бажають
лікуватися. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення?
Тільки в самому собі, тільки у свідомості величі своєї справи”
[12].
Педагогічні династії та сім’ї – наша гордість. Вони
роблять величезний внесок до справи освіти й виховання
школярів – майбутніх громадян України. Ми з почуттям
вдячності й пошани величаємо сьогодні вчительські династії,
які, народившись на нашій щедрій землі, торують свою життєву
стежину в різних навчальних закладах, залишаються мудрими
порадниками, прикладом для молодого покоління освітян.
Історію становлення вищої освіти в Україні вивчали
дослідники Л. Бунін, О. Духнович, М. Левківський [2; 4; 9].
Адаптацію вищої освіти аналізують вітчизняні вчені
В. Андрущенко, М. Згуровський, І. Зязюн та ін. [1; 5; 7]. Серед
прогресивних педагогів України, які зробили значний внесок у
розвиток просвіти та педагогічної думки в другій половині XIX
– на початку XX ст., Т. Лубенець, Б. Грінченко та ін. [10; 3].
Тема досліджень педагогічних династій нашого краю ще
не вивчена, тому є актуальною й перспективною. Учительські
династії України – ніщо інше, як сама історія країни.
Професія вчителя – це найшановніша професія, немає у
світі людини, чия доля не перетиналася б з долею вчителя,
вихователя, педагога. А є й такі родини, у яких професію
вчителя передають з покоління в покоління. Такою є династія
сім’ї Мордасових. Її започаткувала Мордасова Галина Іванівна,
яка народилася 1929 р. в с. Штормове Новоайдарського району в
багатодітній родині. Дитинство в Галини Іванівни було дуже
тяжким, дітей у сім’ї було багато, а прогодувати їх було вкрай
важко. Ще зовсім маленькою Галина Іванівна ледь не загинула
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від голоду, але її вчасно врятував сусід, який підгодовував її
маленьких братиків і сестричок. Уже в юнацькому віці,
переживши ті скрутні часи, Галина Іванівна почала відвідувати
педагогічні курси. Закінчивши їх, у 1965 – 1990 рр. працювала
вчителем української мови та літератури в Зерносовхозькій
школі Новоайдарського району. Вона дуже любила дітей,
згадувала про школу завжди з посмішкою, шкільні фото своїх
учнів зберігала як найкращий спогад у житті.
Її син Мордасов Борис Іванович продовжив династію
педагогів. Він народився 1951 р. в смт. Зерносовхоз
Новоайдарського району. Навчався в
Лисичанському
педагогічному училищі (1966 – 1970). Отримав диплом учителя
праці й креслення. У 1970 р. його направили в місто Конотоп на
роботу в школу. Потім служба в армії в Туркменії на кордоні з
Афганістаном. Після закінчення служби тридцять років
пропрацював учителем праці та креслення у Вовкодаївській
восьмирічці. Борис Іванович часто говорив, що робота
приносить йому неабияке задоволення. Сьогодні він на пенсії,
має п’ятьох онуків та одного правнука, займається своїм
улюбленим заняттям – бджільництвом.
Дружина Бориса Івановича Мордасова Віра Василівна
також педагог. Народилася вона 1952 р. в с. Айдар-Миколаївка.
Закінчивши школу, вступила до Лисичанського педагогічного
училища, де навчалася до 1972 р. У 1975 р. Віра Василівна
народила первістка, який згодом став продовжувачем
педагогічної династії. Після закінчення училища почала
працювати вчителем молодших класів у Вовкодаївській школі.
Згадувала перший рік учителювання як найважчий, адже ще не
знала, як правильно донести дітям матеріал, як правильно
поводитися, щоб бути другом і одночасно авторитетом для
учнів. Через рік почала викладати математику. У 1983 р. після
першої дитини, якій було сім років, у Віри Василівни та Бориса
Івановича народжується двійня. Пробувши лише три місяці в
декреті, Віра Василівна була змушена виходити на роботу, адже
на той час вже обіймала посаду директора. „Цей рік, – згадує, –
був дуже тяжким. Доводилося встигати все, діти були ще
зовсім маленькими, а робота на той час нікого не чекала”. Віра
Василівна вже 43 роки працює директором у НВК
22

„Вовкодаївська ЗОШ”. Вона стверджує: „Робота забирає
багато сил і терпіння, але ж саме вона і приносить неабияке
задоволення!”. Віра Василівна вивчила не одне покоління й
продовжує вчити, адже саме професія педагога є її покликанням.
Вона часто згадує цитату Альберта Ейнштейна: „Більшість
учителів витрачають час на питання, покликані встановити,
чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання
полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний
пізнати” [6].
Наступним продовжувачем професії вчителів став
Мордасов Євген Борисович (перший син Бориса Івановича та
Віри Василівни). Народився 27 жовтня 1975 р. в с. Вовкодаєве.
Закінчивши Вовкодаївську ЗОШ, пішов дорогою своїх батьків.
У 1991 – 1995 рр. навчався в Лисичанському педагогічному
училищі. Студентські роки згадує завжди з задоволенням.
Багато друзів, з якими й зараз спілкується Євген Борисович,
з’явились саме в училищі. Сьогодні всі працюють за фахом,
хтось учителем початкових класів, хтось учителем математики і
фізики, а хтось вихователем. Після закінчення училища пішов
працювати вчителем праці та креслення у Вовкодаївську ЗОШ.
Цей рік згадує як нелегкий – народження доньки й одразу
робота в школі з учнями, не набагато молодшими за себе.
Спочатку учні не сприймали Євгена Борисовича як учителя,
адже йому на той час було лише 20 років. Згодом він зумів
завоювати авторитет і знайти з дітьми спільну мову. Працював
Євген Борисович вчителем праці до 2002 р. Сьогодні, маючи
доньку й сина, займається фермерським господарством.
Другий син Бориса Івановича та Віри Василівни – Ярослав
Борисович, теж продовжувач педагогічної династії. Закінчивши
Вовкодаївську школу в 1999 р., пішов навчатися до Луганського
педагогічного університету ім. Т. Шевченка (Старобільський
факультет) на спеціальність „Соціальна педагогіка та основи
правознавства”. Ярослав з великим бажанням їхав на навчання,
він легко засвоював матеріал, навчання приносило йому
задоволення. Закінчив університет у 2005 р., за професією
пропрацював два роки в Луганському міському територіальному
центрі соціального обслуговування. Через сімейні обставини був
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змушений переїхати в іншу країну, одружений і має двох синів –
батьківську надію.
Отже, ознайомившись з династією вчителів, доходимо
висновку, що започаткувалась вона з 1965 р. Її загальний стаж
вже понад 110 років. Педагоги цієї династії здобули освіту в
Лисичанському педагогічному училищі та в Луганському
педагогічному інституті імені Тараса Шевченка. Кожен учитель
зумів знайти правильний підхід до кожного учня, прищеплював
їм загальнолюдські цінності, патріотизм і любов до рідної землі.
Сучасне життя безупинно змінюється, з кожним роком у
дітей з’являються нові інтереси та нові ідеали, але, щоб здобути
довіру й повагу у школярів, учителеві не обов’язково поділяти
їхні погляди, хоча знати про них просто необхідно. Посправжньому гарний педагог повинен проявляти максимальну
делікатність у стосунках з дітьми, бути уважним до того, що їм
подобається. Необхідно враховувати, що все сказане вчителем
може сильно вплинути на інтелектуальний і духовний розвиток
дитини.
Н. К. Крупська говорила: „Для дітей ідеї невіддільні від
особистості. Те, що говорить улюблений вчитель,
сприймається зовсім інакше, ніж те, що говорить зневажувана
чи чужа їм людина” [8]. Тільки при правильних взаєминах
можна вчити й виховувати. Не лякати, не лестити й
задобрювати, а зрозуміти та підібрати особливий ключик до
кожного.
Вивчаючи історію педагогічної династії, не можна не
згадати слова А. С. Макаренка: „Виховання в тому і полягає, що
більш доросле населення, передає свій досвід, свої переконання
молодшому поколінню” [11]. Хочеться зберегти в пам’яті імена
тих, хто протягом багатьох років був пов’язаний з утворенням
династій, показати унікальність сімей педагогів, шляхи їх
приходу в учительську професію, зробити загальним надбанням
інформацію із сімейних архівів.
Сьогодні старше покоління героїв педагогічної праці з
тихим смутком іде в минуле. Ці люди не замикалися в рамках
своєї професії, їхні ерудиція, працьовитість, уміння
застосовувати й передавати свої великі знання, унікальні
організаторські здібності, непримиренність життєвої позиції,
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активність і принциповість роблять ще більш цінними спогади
про них.
Література
1. Андрущенко В. П. Соціологія / за заг. ред.
В. П. Андрущенко, М. І. Горлача. – К., 1998. – С. 620.
2. Буніна Л. М. Історія вищої освіти в Україні / Л. М. Буніна //
Наук. вісн. Донбасу. – 2013. – № 3. 3. Грінченко Б. Д. Якої нам
треба школи / Борис Грінченко // Зібрання творів. Педагогічна
спадщина. – Кн. 2 / упоряд. О. М. Мислива, А. І. Мовчун,
В. В. Яременко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 86 –
99. 4. Духнович О. В. Народная педагогия в пользу училищ й
учителей сельских // Хрестоматія з історії вітчизняної
педагогіки. – К., 1961. – С. 518. 5. Згуровский M. Г.
В водовороте
глобализации:
вызовы
и
возможности
[Електронний ресурс] / М. Г. Згуровский // Зеркало недели.
Украина. – № 45. – Режим доступу до статті:
http://gazeta.zn.ua/SCIENCE/v_vodovorote_globalizatsii_vyzovy_i_
vozmozhnosti.htm. 6. Зелиг К. Альберт Эйнштейн / К. Зелиг. –
М. : Атомиздат, 1966. – 232 с. 7. Зязюн І. А. Педагогічна
майстерність / І. А. Зязюн. – К. : Вища шк., 1997. – С. 349.
8. Крупская Н. К. О воспитании и обучении: сб. избр. пед.
произведений / сост. : Н. А. Константинов и Н. А. Зиневич. –
М. : Учпедгиз, 1946. – С. 317. 9. Левківський М. В. Історія
педагогіки / Левківський М. В. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. –
С 360. 10. Лубенец Т. Г. Педагогические беседы / Тимофей
Лубенец.
–
СПб. :
Изд.
В. П. Луковникова,
1913.
11. Макаренко А. С. Общие проблемы педагогики /
А. С. Макаренко // Избр. произведения : в 3 т. – Т. 3. – Киев :
Рад. шк., 1985. – С. 590. 12. Соловейчик С. Л. Педагогика для
всех / С. Л. Соловейчик. – К., 1987. – С. 100 – 101.
В. В’язовський
(Старобільський національний
аграрний технікум)
Нестор Махно і наш край в контексті історичних подій
в Україні у 1917 – 1920-х рр.
Постать Нестора Івановича Махна в українській історії
періоду національно-визвольних змагань 1917 – 1920-х років
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викликає неоднозначні оцінки. У радянському минулому поряд
з його іменем обов’язково стояло „анархіст, ворог трудового
народу і революції, очільник злочинної банди…”
Сам виходець з народу, з бідної селянської сім’ї, царським
режимом був засуджений до смерті, у тюрмі став прибічником
ідей анархізму. Лютнева революція звільнила його з-за ґрат, і
він з головою поринув у визволення своїх побратимів-селян від
віковічного гніту. Махно добився ухвалення резолюції:
„Гуляйпольський районний з’їзд Рад трудящих рішуче засуджує
претензії урядів Тимчасового уряду в Петрограді й Центральної
Ради в Києві на управління життям трудящих і закликає Ради
на місцях, усе трудове населення, яке згуртувалося навколо них,
ігнорувати будь-які розпорядження цих урядів. Народ –
правитель для себе, у своєму середовищі. Це його споконвічна
мрія і настав час втілити її в життя. Віднині вся земля,
фабрики й заводи повинні належати трударям. Трудове
селянство – господар землі, робітники – господарі фабрик і
заводів” [2].
Так треба було історії, щоб колесо військової фортуни
комбрига батька Махна не раз прокотилося просторами
Донецького басейну й назавжди пов’язало його з нашим
індустріальним краєм. Комбриг Махно захищав Донбас під час
наступу військ Денікіна, за звільнення Маріуполя був
нагороджений орденом Червоного прапора. Махно врятував
Радянську владу, коли Денікін підійшов до Москви. Тоді Махно
розгромив головну артилерійську базу білогвардійців у
Волновасі, Маріуполі й Бердянську. У Донбасі було підписане
„Старобєльскоє соглашениє”, згідно з яким махновська армія
виступала на штурм Перекопа проти Врангеля [1].
У Старобільську Н. Махно побував двічі – на початку й
наприкінці вересня 1920-го. 3 вересня 1920 р. армія Махна
силою в 600 штиків, 280 кавалеристів, 3 гармат після
артобстрілу зайняла м. Старобільськ з боку с. Містки.
У Старобільську до рук Махна потрапили 22 мільйони рублів,
1800 пудів хліба, які бандити розпродали спекулянтам по 200 –
250 рублів за пуд. У Старобільську було захоплено 4 кулемети,
40 тисяч патронів, 30 коней, відпущено з в’язниці до
1000 дезертирів. „За три дня хозяйничания бандитами
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расстреляны 15 коммунистов и 23 безпартийных, захвачено
48.000 патронов, разграблено 50.000 аршин мануфактуры,
20.000 пудов хлеба, 15 вагонов кожи и забрано 22 – 23 млн.
рублей” [3].
У цей період секретар ЦК Косіор та секретар губкому
Молотов уклали угоду, зміст якої коротко передає ця телеграма:
„… С Махно состоялось чисто военное соглашение о проходе
его отрядов в тыл Врангелю… При Махно в Старобельске
находится уполномоченный… Нужно быть на чеку ибо
контрреволюционный элемент будет еще пытаться повернуть
Махно против Советской власти… Наши задачи внутри
отрядов Махно остаются прежними недопускать общения
наших частей с махновскими…” [3]. Після підписання угоди
махновці
отримали відпочинок
перед
переходом у
врангелівський тил. Поранені були розташовані в радянському
госпіталі Старобільська. В одному з них знаходився і сам
Махно. Тут місцеві лікарі йому лікували рану, отриману в бою
під Міллерово. Начальник штабу махновської армії Бєлаш на
допиті в ГПУ свідчив: „29-го сентября как союзники, а не как
враги мы входили в Старобельск, партийная, советские и
профсоюзные организации встречали нас криками „Ура!”” [3].
Перебування махновців у Старобільську тривало до
5 жовтня, потім вони залишили його, в оперативних зведеннях
військ ВОХР ВЧК зазначено, що махновці виступили на
врангелівський фронт через село Кабаньє. 8-го прибули до
м. Ізюм, де знаходилися до 13-го жовтня. „…„соглашение” было
ничем иным, как политической хитростью, направленной на то,
чтобы привлечь Махно к взятию Крыма…” [3]. Крим було
взято, махновські частини влилися в більшовицьку армію,
частина їх загинула ще на Перекопі, а поранений Махно встиг
утекти до Румунії, а згодом емігрував до Франції…
У місцевому музеї зберігаються фото Н. Махна під час
перебування в місті, стоїть донині готель, у якому він зупинявся
зі своїми командирами, на балконі другого поверху височіє
фігура з каменю – Махно звертається до народу. І людська
пам’ять зберігає легенди про махновські клади в Старобільську.
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Освіта повітового містечка Старобільська
(кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.)
Освіта як один з чинників, що впливає на становлення
людини як повністю сформованої особистості, відіграє важливу
роль у житті кожного міста й держави загалом. Французький
філософ та енциклопедист епохи Просвітництва Дені Дідро
колись сказав: „Освіта надає людині гідність, та й раб починає
усвідомлювати, що він не народжений для рабства”.
Розглядаючи тему освітніх процесів у Старобільську періоду
кінця ХІХ – початку ХХ століття, можна відчути атмосферу
життя міста в цей період, визначити та проаналізувати темпи й
спосіб життя тогочасного жителя повітового містечка, дізнатися,
як здобували освіту й порівняти деякі аспекти із сьогоденням.
Мабуть, немає нічого цікавішого й більш захопливого за
історію рідного краю. „Історія рідного краю – це наші корені.
Чим глибше ми знаємо її, тим глибші наші корені, тим міцніше
ми себе почуваємо”, – говорить старобільський краєзнавець Іван
Овсійович Мірошниченко [6]. А історія Старобільщини сягає в
минуле майже на чотири століття. Старобільська Приайдарщина
стала для багатьох поколінь рідним місцем – малою
Батьківщиною.
Історію розвитку освіти в Східноукраїнському регіоні
досліджував В. С. Курило [4; 5]. Історію краю в контексті
економічного розвитку розглянуто в роботі науковців
А. Ф. Горєліка, Г. М. Намдарова, В. Я. Башкиної [1]. Тему
освіти в Старобільську наприкніці ХІХ – у першій половині
ХХ ст. висвітлено в роботах старобільських краєзнавців
І. Мірошниченка й С. Афанасьєвського. В історико-краєзнавчих
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нарисах, путівниках І. Мірошниченка міститься інформація про
головні історичні події, подано соціально-економічну
характеристику життя міста, наведено уривки архівних
документів – весь цей матеріал є важливим для дослідження цієї
теми [6].
На межі століть Старобільськ був доволі значним
культурним центром. У ньому працювали чоловіча та жіноча
гімназії, учительська семінарія, вище міське початкове училище,
ремісниче училище, Кожухівська школа-пансіонат, чотири
приходські школи, а в 1898 р. в Старобільську відкрили першу
масову бібліотеку [8]. Але здебільшого в освітніх закладах
навчалися діти заможних, а переважна більшість дітей бідних
батьків лишалася поза школою. Навіть офіційна статистика
змушена була визнати, що на межі століть 66% дітей шкільного
віку в Старобільському повіті не мали можливості навчатися.
Земська управа Старобільська, відкрита 27 серпня 1865 р.,
піклувалася справами міста й займалася розвитком освіти,
охорони здоров’я, будівництвом доріг та багатьма іншими
питаннями. Починаючи з кінця 90-х рр. ХІХ століття керівну
роль у розвитку освіти на території Старобільського повіту
почало відігравати саме Земство як орган місцевого
самоврядування в сучасному розумінні.
30 квітня 1871 р. на Земських зборах прийняли рішення
про спорудження в Старобільську прогімназії. Ініціатором
будівництва була імператриця [6].
Старобільськ на той час був містом повітовим. Тут
відбувалися ярмарки, куди приїздили люди з усієї Росії та
України. Але в місті не було „достойного” навчального закладу
для дітей заможних людей.
Точних архівних відомостей про початок роботи
Старобільської Олександрівської чоловічої гімназії немає. За
спогадами жителів міста, новий навчальний заклад, що виходить
фасадом на Миколаївську церкву, було введено в експлуатацію
восени 1878 р. Чоловічу гімназію утримували на кошти вдови
дійсного статського радника Д. А. Деменкової.
Через десять років після початку роботи гімназії до
будівлі була прибудована церква Олександра Невського. Саме
тут правив службу священик, який і викладав у гімназії „Слово
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Боже” [6]. У 1889 р. плата за навчання в гімназії становила
15 карбованців на рік. Для порівняння: приблизно за таку суму
можна було купити три корови. Навчалися на той момент
235 учнів у всіх класах [6].
Старожили міста говорять, що під будівлею гімназії був
підземний хід, щоправда, документальних відомостей про це
немає [6]. Оксана Корнієнко, зберігач музею гімназії, вважає, що
легенда про підземні ходи в Старобільську може виявитися
правдою. На плані підвалу дореволюційної будівлі показано
двері під аркою, що ведуть за межі будівлі. Існує думка, що це
підземне з’єднання гімназії, Миколаївської церкви, жіночого
монастиря, однієї з будівель ліцею (у минулому ПТУ) № 118,
що мають виходи до річки Айдар.
Бурхливий розвиток промисловості, будівництва й
сільського господарства наприкінці ХІХ ст. потребував значної
кількості кваліфікованих робітників, які б могли задовольнити
зміни в промисловості, сільському господарстві, забезпечити
людей товарами, надати їм якісні послуги [7].
Земство наприкінці ХІХ століття не тільки опікувалося
професійно-технічним навчанням, але й докладало багато
зусиль для розвитку професійної освіти й підготовки
кваліфікованих кадрів для потреб держави. У 1893 р. у
Старобільську діяло 95 приватних ремісничих навчальних
закладів. Їх створювали при майстернях різного виробничого
профілю, і хоча навчалися там від одного – двох до п’яти – семи
учнів, вони мали важливе значення в підготовці кадрів з різних
професій [6].
У 1895 р. у Старобільську, крім чоловічого ремісничого
училища, працювали відкриті за останні роки міське двокласне
училище, чоловічі й жіночі міські однокласні училища, чоловічі
та жіночі церковно-приходські училища, приватне жіноче
ремісниче училище [8].
У жовтні 1887 р. повітове земське зібрання ухвалило
рішення про початок будівництва в Старобільську ремісничого
училища. Будівництво приміщень для училища було закінчено
за два роки в 1892 р. Утримання та саме будівництво
виконували за кошти, отримані в спадок від Д. А. Деменкової.
Офіційне відкриття ремісничого училища імені вдови
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Д. А. Деменкової відбулося 12 листопада 1893 р. Головна мета
навчального закладу – підготовка для міст і сіл фахівців, які б
могли бути одночасно і слюсарями, і столярами, і ковалями. В
училище приймали хлопчиків 13 – 16 років з різних верств
населення. Навчання було безкоштовним, бідним видавали
стипендію 60 карбованців на рік [6; 9].
Спочатку заняття вели за програмою Новопсковської
ремісничої школи, яку було відкрито в 1884 р. Загальнонавчальні предмети почали викладати, коли училище перейшло
під керівництво Харківського навчального округу. З кожним
роком кількість учнів збільшувалася. Навчання мало
здебільшого практичний нахил.
Після закінчення навчання училище піклувалось про своїх
випускників. В архівних матеріалах є відомості про їх
працевлаштування, наприклад, в одному із звітів зазначено, що
чотири слюсарі працюють на паровозобудівному заводі в
Харкові й отримують зарплатню 35 – 50 руб. на місяць, один з
них працює помічником машиніста, інший столяром на шахті з
оплатою 45 руб на місяць [6]. Отже, в училищі на той час
готували кваліфікованих спеціалістів.
У перші роки XX ст. училище поступово розвивалося.
У 1910 р. це вже був невеличкий завод, який мав змогу не тільки
виробляти сільськогосподарські знаряддя, обладнання, а й через
лавку продавати та здавати їх селянам. Тим більше, що земські,
повітові збори прийняли рішення про використання коштів від
продажу своєї продукції на потребу училища [9]. А, починаючи
з 1911 р. організовували комерційні майстерні для виготовлення
різноманітних замовлень населенню. Учні виготовляли
сільськогосподарські знаряддя, товари широкого вжитку (коси,
граблі, борони, лопати, плуги, віялки та ін.). За власні кошти
училище в 1912 р. почало будувати чавуноливарну майстерню,
до цього часу такі роботи можна було виконати тільки в
Луганську. У роки Першої світової війни (1914 – 1917) училище
виконувало
воєнні
замовлення. Училище Деменкової
проіснувало до 1921 р., потім його було реорганізовано в
сільськогосподарську школу, у 1923 – у професійно-технічну
школу.
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Осторонь від проблеми народної освіти в повіті, яка була
дуже гострою, не залишився і старобільський меценат Микола
Олексійович Кожухов. У 1894 р. в повіті було 59 920 дітей
шкільного віку, а відвідували школу лише 6 784. Кожухов
розумів важливість проблеми й вирішив побудувати на власні
кошти найкращу в повіті чотирикласну школу для дівчат,
оскільки проблема навчання дівчат стояла особливо гостро.
Школу побудували протягом двох років. На початку вулиці
Миколаївської, недалеко від садиби й млинів Кожухова, було
зведено дійсно кращу в повіті початкову школу для дівчат. У ній
були чотири великі класи, бібліотека, їдальня, вчительська. Вона
пропрацювала до 1919 р.
3 травня 1903 р. вирішили будувати нове приміщення для
Єкатерининської жіночої гімназії. Будівництво розпочали в
1905 р. „Договір укладено з інженером Володимиром
Даниловичем Лесенко за ціною: 69853 руб. 78 коп. – гол. Корпус
– 42284 руб. 48 коп., котельна, вода, парове опалення –
12000 руб., прибудова до головного корпусу – 9569 руб. 78 коп.”,
– з доповіді чергової сесії земських зборів 1911 р. [6]. У грудні
1907 р. інженер Лесенко помер. Його спадкоємці відмовились
продовжувати будівництво. Земство довірило будівництво
жіночої гімназії колишньому голові опікунської ради гімназії
Я. В. Буткову. До вересня 1909 р. будівництво жіночої гімназії
добігло кінця. І цього ж року її здали в експлуатацію.
Отже, наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
спостерігаємо збільшення кількості шкіл та інших навчальних
закладів. Це було пов’язано з проведеними реформами кінця
ХІХ ст. у Російській імперії, у нашому краї, як і в
Наддніпрянській Україні, яка входила до складу Російської
імперії, відбувалися позитивні зрушення. Викликано це було
також потребою грамотних робітників у промисловості,
грамотних солдат, які могли б впоратися з технікою. Але
земське самоврядування не могло повністю задовольнити цю
потребу з багатьох причин, головна з яких – повна відсталість у
шкільно-будівничий справі, недолік приміщень і, як наслідок,
масові відмови в прийомі до школи.
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Життя, присвячене підкоренню вершин:
Андрій Пастухов
Ще з давніх-давен гори вселяли людині благоговіння й
захоплення. Гірські вершини вважали обителлю богів, а глибокі
ущелини – притулком злих духів, але постійні обвали
змушували людей триматися подалі від гір. І все-таки людська
мрія невблаганна, спроби сходжень на вершини почалися не
більше 200 років тому.
Гортаючи пожовклі сторінки історії гірських сходжень,
бачимо, що серед альпіністів того часу почесне місце посідають
військові топографи. Саме їм з огляду на освіту, службові
обов’язки й характер доводилося першими освоювати нові
райони, прокладати стежки в невідомих далях, ризикуючи
власним життям на цьому нелегкому поприщі. Серед цих
суворих і мужніх людей постає перед нами постать нашого
земляка, військового топографа і альпініста Андрія Васильовича
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Пастухова. Велика людина, першовідкривач, який зробив багато
корисних та потрібних справ, служачи науці та природі.
Життя й діяльність А. В. Пастухова, його внесок у науку
топографію досліджували Д. С. Асоян, Я. Фролов, П. Н. Нікітін,
С. В. Сергєєв, П. П. Захаров, а серед сучасників – О. Б. Федоров.
Андрій Васильович Пастухов народився 16 серпня 1858 р.
в с. Деркул Харківської губернії (нині с. Данилівка, на
Луганщині) у звичайній робочій родині, де, окрім нього, було
ще троє дітей. Коли померли батьки, він залишився зі старшою
сестрою Надією. У дитинстві малий Андрійко захоплювався
віршами Пушкіна й Лермонтова про Кавказ, вони надихали
малого Пастухова на мрії про відвідання вершин.
У 1872 р., отримавши посаду писаря при канцелярії
кінного заводу, він припиняє вчитися в кіннозаводському
училищі, звідки через два роки згідно наказом з Головного
управління Андрія Васильовича його відправили до Петербурга
для вивчення на письмоводителя. Вдало закінчивши курси, він
повертається додому та вступає на писаря другого класу до
канцелярії Управління державного конезаводства.
Улітку 1876 р. Деркульський конезавод відвідав воєнний
топограф Сидоров, який прибув у відрядження до
Старобільського повіту з метою виправлення старої карти
повіту. Зупинявся він у будинку, де проживав Пастухов. Ця
зустріч перевернула життя Андрія. Він уперше почув про таку
професію, як топограф, і саме з його поради Андрій поступає на
службу в армію у званні однорічного, тільки для того, щоб
надалі він зміг потрапити до училища воєнних топографів.
Склавши в Петербурзі екстерном іспит, він вступив до команди
військових топографів. Після вдалого складання іспиту на
звання класного воєнного топографа й за успіхи в навчанні був
удостоєний звання унтер-офіцера, його було відправлено до
міста Митава, де протягом літа він вів топографічну зйомку
Курляндської губернії.
Через рік, після закінчення навчання, Пастухова
відправили до команди топографів, але Андрій Васильович
мріяв про повноцінну кар’єру самостійного військового
топографа, тому в 1881 р. він подає у відставку й заново складає
іспити для вступу до Корпусу військових топографів.
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Отримавши на всіх іспитах повний бал з предметів, дістав
відмову в зв’язку з „відсутністю вакансій”. Після невдачі на
вступі отримав наказ про призначення на службу до Військовотопографічного відділу Кавказького воєнного округу. Так у
вересні 1881 р. він опинився у військовій казармі в місті
Тифлісі. Ця подія дуже вплинула на мрії та сподівання Андрія.
Він був сильною та цілеспрямованою людиною і вже через
тиждень подав новий рапорт про допуск до іспитів з усіх
предметів, необхідних для присвоєння першого класного чина
військового топографа своєму начальству. Начальником
Військово-топографічного відділу виявився І. І. Стрібницький,
який зіграв важливу роль у формуванні Пастухова як видатного
альпініста й топографа. На наступний день після подачі рапорту
Стрібницький викликав до себе Пастухова. І за те, що Андрій
був наполегливий, йому все ж дозволили скласти всі іспити
одразу після закінчення цієї зустрічі. Склавши всі іспити на
„відмінно”, у цей же день Пастухов відправився до Головного
штабу в Петербурзі, але тільки через рік йому надали право
самостійно проводити топографічні роботи.
Якщо Андрій Васильович починав вивчати якусь галузь,
то вивчав її ґрунтовно. Тому не дивно, що вчені ставилися з
довірою до його нотаток, використовуючи їх у своїх роботах.
Незвичайна наполегливість у досягненні поставленої ним мети –
характерна риса Пастухова. Ніякі труднощі не зупиняли його.
Особистість Пастухова вміщала багатогранну людину. Він
був не тільки військовим топографом та альпіністом, але ще й
геологом, археологом, ботаніком, етнографом, дослідником і
публіцистом. Його особисто знали й цінували Семенов-ТяньШанський, Докучаєв, метеоролог Воєйков та багато інших
всесвітньо відомих вчених.
Усе своє життя він віддав праці на Кавказі. Він був
першим з російських на той час, а сьогодні ми з впевненістю
говоримо – українських, фотографів, які зробили знімки гір
Кавказу та його найвищих вершин: Ельбрусу, Казбеку, Арарату.
Він був першим, хто підкорив обидві вершини Ельбрусу (1890 і
1895 рр.). Тричі підіймався на Великий Арарат (1893, 1894 та
1895 рр.), відкрив місцезнаходження графіту в Північній Осетії.
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23 вересня 1899 р. Андрія Васильовича Пастухова не
стало. Його поховали на вершині гори Машук. Могила
Пастухова має символічне значення, бажання бути похованим
на вершині – не примха помираючого, це було свідоме рішення
людини, яка все життя віддала вершинам.
Деякі автори вважають саме Пастухова винахідником так
званої альпіністської „кішки” – знаряддя, яке зараз
використовують для підйому на засніжені льодові схили.
Завдяки Андрію Васильовичу на карті Кавказу майже не
залишилося білих плям. Він перший склав мапи вершин
Великого Кавказу: Ельбрусу, Казбеку, Арарату, Алагезу,
Халацу, Ушби.
Ім’я Пастухова носять скали на льодовому схилі Ельбрусу
– на висоті 4610 м. („Притулок Пастухова”). На будинку в селі
Данилівка, збудованому на місці хати, де раніше проживала
родина Пастухових, установлено меморіальну дошку в пам’ять
про нього. До 100-річчя з дня його народження відділ
Географічного Товариства Росії зробив персональну медаль. Усі
ці пам’ятні знаки є даниною військовому топографу за невтомну
діяльність на славу Людини та Природи. А в 1998 році у дворі
Новодеркульської ЗОШ відкрито перший в Україні пам’ятник
А. В. Пастухову, виготовлений скульптором М. М. Щербаковим.
Прагнення людини підкорювати гірські вершини
настільки ж нестримне, як і раніше. Воно приносить
підкорювачам славу й пошану та, мабуть, у житті кожного з нас
є свої вершини, які ми мріємо підкорити.
Мудрі люди говорять, що людина жива, допоки жива
пам’ять про неї. Хотілося б, щоб ми знали й пам’ятали людей,
які зробили неоціненний внесок у науку, культуру, історію. Тим
більше наших земляків.
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Д. Дуднік
(Сватівська ЗОШ ІІІ ступеня № 8)
„Слобожанський Спас” як історико-культурний феномен
Луганщини поч. ХХ ст.: ярмаркові традиції,
історія і сучасність
У сучасних умовах підвищується інтерес до вивчення
особливостей регіональних культурних традицій, у яких
відбився соціально-історичний досвід соціальних груп і
національностей, що проживають на тій чи тій території.
Яскравим явищем української традиційної культури є ярмарки й
фестивалі, що фіксують образи давньої та сучасної історії
життєдіяльності регіону, країни загалом. Їхнє виникнення й
розвиток пов’язують з налагодженням торговельних шляхів,
культурних зв’язків і взаємообміну.
Останнім часом зростає науковий інтерес до вивчення
ярмарок, базарів, торжків, їх вплив і значення у розвитку
культури підкреслював знаний науковець І. Крип’якевич [8];
Б. Лановик, З. Матисякевич, Р. Матейко визначали важливу
роль і значення ярмарків, базарів у економічній історії України
[10]; Сорочинський ярмарок активно вивчає дослідник
Ю. Злобін, він виділяє ярмарок як своєрідну етнокультуру
українського народу та етнокультурне явище [3 – 5]; Н. Гамолля
вивчає київські торжки ХІХ – поч. ХХ ст. [2]; Л. Толочко
досліджує історію Контрактового ярмарку й Контрактового
будинку [13]; регіональні, зокрема галицькі, львівські контракти
досліджує О. Швауляк-Шостаков [14]; харківські науковці
Б. Зайцев, В. Скирда, В. Воропаєва, Т. Коломієць, О. Ярмиш
досліджують історію рідного краю та культуру краю [7 – 9].
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Сватове – одне з найстаріших козацьких поселень
Луганщини, було засноване приблизно в 1660 р. слобідськими
козаками. З 1825 р. Сватова Лучка була перетворена на одне з
аракчеєвських військових поселень Новокатеринослав, тут був
розквартирований Катеринославський полк 2-ї кірасирської
дивізії [6, с. 706]. У 1857 р. царизм скасував цю форму
військового кріпосництва, містечку повернули його назву [6].
Ось як згадує про Новокатеринослав невідомий
мандрівник: „О зажиточности и благосостоянии своих
жителей свидетельствуют … железные и черепичные крыши
покрывают весьма заметное число жилищ, среди которых
немало найдётся таких, что составили бы украшение любого
уездного городка. Общее впечатление весьма выгодно
заключается одним удобством, какого не имеет даже уездный
городок: площадь и главная улица освещаются фонарями,
устроенными
на
средства
наиболее
состоятельных
домовладельцев, что даёт возможность хоть какой-то части
обитателей не оставаться во тьме в течение долгих осенних
вечеров” [1].
Одну з найголовніших площ, Базарну, названо так тому,
що тут щонеділі проводили великі базари й майже щодня
торжки. У центрі площі було побудовано штабне приміщення
Кірасирської дивізії [6]. Після ліквідації військових поселень
споруду штабу дивізії уряд передав сільській общині. За
підтримки заможних громадян слободи штаб переобладнали під
церкву, яка 29 червня 1869 р. була освячена в ім’я Воздвиження
чесного й животворящого Христа [1]. Згодом ця церква була
переосвячена, вона відома сватівчанам як Андріївська. У
1935 р., в часи більшовицьких гонінь на православну віру, за
„клопотанням комсомольців і молоді міста” церкву було
закрито, після реконструкції приміщення перетворили в
районний будинок культури ім. С. М. Кірова. Цегляну казарму
для солдат земство викупило й перетворило на Народний дім з
початковою школою [1]. Тут же самодіяльні та приїжджі
артисти показували вистави, а дрібний підприємець
Васильченко у вихідні дні та свята демонстрував кінофільми.
Значною подією в житті сватівчан стали гастролі в 1912 р. трупи
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корифеїв
українського театру П. К. Саксаганського
й
М. К. Заньковецької.
Щотижня з четверга до неділі в слободі проводили великі
базари. Мандрівник згадує: „Глядя на большие ряды лавок,
невольно заражаешься сомнениями: где находит себе сбыт
такое значительное по своим размерам предложение. Впрочем,
большинство этих купцов, помимо торговли, занимается
массою других предприятий: берут аренды, скупают хлеб,
зимуют овец и т.д.” [1].
У 1862 р. почався швидкий розвиток слободи. Тут
налічувалося 1103 будинки, мешкало понад 7 тис. жителів [6].
Якщо наприкінці ХVІІІ ст. тут проводили щороку чотири
ярмарки, то в другій половині ХІХ ст. – шість. Слобода
славилася ремісниками, слюсарів, ковалів, гончарів тут було
142, це більше ніж у Куп’янську [7, с. 707]. Будівництво в
1895 р. залізничної лінії Куп’янськ – Лисичанськ і станції
Сватове сприяло розвитку слободи [6, с. 707]. Знаходячись у
центрі сільськогосподарського району, на перехресті великих
транспортних і торгівельних шляхів, Сватове посідало найперше
місце серед Куп’янського і Старобільського повітів з
торгівельних відносин [6].
На Сватівщині пора збирання урожаю закінчувалася
яскравими, багатими ярмарками. Люди з’їжджалися на ярмарок,
як на свято, як на своєрідну виставку й видовище. Усе було на
сватівських ярмарках: корови, воли, коні та інша худоба. Збруя,
колеса, брички, сільськогосподарський реманент – це ж просто
мрія для справжнього господаря!
Гостинними, привітними й талановитими залишилися
сватівчани і в наш час. Саме тут з метою розвитку українського
самодіяльного мистецтва, відтворення та популяризації
народних звичаїв, традицій та обрядів, сприяння розширенню
мистецько-художнього світогляду учасників, збагачення їх
духовності, пошуку й підтримки здібних, обдарованих
особистостей, установлення творчих стосунків між аматорами
областей України було ініційовано й організовано проведення
великого свята народної творчості, єдиного в Луганській області
станом на 2017 р. зі статусом „всеукраїнське” [11].
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Уперше „Слобожанський Спас” відбувся влітку 2001 р.
Спроба поєднати жанри, стилі, напрямки в рамках одного
фестивалю, осягнути різнобарвний мистецької-художній світ
Слобожанщини мала право на життя. У 2002 р. кількість
учасників збільшилась, географія стала більш масштабною. У
Сватове приїздять самодіяльні аматори й майстри ужиткового
мистецтва з усієї Луганщини та Харківщини.
У 2012 р. згідно з рішенням Міністерства культури
України відкритому фестивалю-конкурсу народної творчості
аматорських колективів і виконавців „Слобожанський Спас”
надано статус „всеукраїнський”.
Ідея започаткування цього мистецького дійства належить
колишньому голові Сватівської райдержадміністрації, творчій
людині з неспокійною вдачею Володимиру Володимировичу
Просіну, який значну увагу приділяв розвитку й підтримці
культури в районі, на всю Україну прославляв сватівські
таланти. У 1995 – 2003 рр. очолював Сватівську
райдержадміністрацію. У 1998 р. під його керівництвом було
збудовано Школу мистецтв ім. Василя Зінкевича [11]. За часи
його керівництва було зроблено прибудову до школи мистецтв,
реконструйовано меморіал „Слави, пам’яті та скорботи” тощо
[12]. 11 травня 2014 р. Володимир Просін помер, серце не
витримало напруженого протистояння спробам залучити
Сватівський
район
до
проведення
сепаратистського
референдуму. Але залишилися добрі справи і пам’ять, а також
фестиваль, який з кожним роком стає масштабнішим.
За час існування „Слобожанський Спас” гостинно зустрів
і надав можливість презентувати свою майстерність більш ніж
п’ятьом тисячам учасників і колективів з Луганської,
Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Черкаської,
Херсонської, Полтавської областей України та Ростовської,
Воронезької, Белгородської областей Росії (до подій 2014 р.). З
перших кроків на сватівській землі конкурсанти потрапляли в
галасливі обійми щедрого й хлібосольного Слобожанського
ярмарку, що містив маленькі містечка-слобідки, господарі яких
частували гостей найпопулярнішими українськими стравами,
рецепти яких передають від покоління до покоління.
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Організатори фестивалю визначили кілька номінацій для
учасників та критерії, за якими прискіпливе, але справедливе
журі їх оцінює. Зокрема, у номінації „Пісенна слобода” щорічно
беруть участь близько 40 солістів-вокалістів і виконавців
авторських пісень; у номінації „Калинова зоря” – близько
15 жіночих
вокальних
колективів.
Щороку
близько
400 учасників 20 танцювальних колективів дарують свій талант
сватівським глядачам у номінації „Слобожанські візерунки”. У
номінації „Козача вольниця” – близько 20 чоловічих і змішаних
ансамблів; у номінації „Слобожанський вернісаж” – близько 60
художників та майстрів самодіяльного ужиткового мистецтва
(художня вишивка, в’язання, плетіння з лози, різьба по дереву
тощо); у номінації „Поетичний курінь” – поети.
На час проведення фестивалю центр міста перетворюється
на так зване „спасівське містечко” зі своїми слободами
„Варенична” (продукція та виставки територіальних громад),
„Слобідський
курінь”
(виставка
старожитностей),
„Етнодискотека”
(колективне
розучування
старовинних
народних танців), „Їду, їду – нема сліду” (катання на конях),
„Козача розвага” (спортивні козацькі змагання), „В гостях у
дядька Опанаса” (торгівля та реклама меду), „Співуча” (караоке
по-сватівськи), „Пивна” (конкурс любителів пива), „Смакота”
(торгівля шашликом). А слобода „Фото на згадку” самою своєю
назвою пропонує зберегти в пам’яті найцікавіші моменти
бурхливого дійства.
17 територіальних громад разом з працівниками сільських
клубних закладів забезпечують роботу слобід „Варенична”,
„Смакота”, „Медова”. Працюють торгівельні точки. Усіх
учасників у єдине мистецьке коло щороку згуртовує „Спасівська
ніч”. У рамках фестивалю завжди вирують життям ярмарок,
виставка-продаж продуктів бджільництва.
Уперше в 2012 р. у фестивалі взяли участь художні
аматори із Республіки Білорусь (Брестська обл., м. Пружани) та
Івано-Франківської області. Збільшилась кількість майстрів
декоративно-прикладного мистецтва. Окрасою І фестивалю став
виступ народної артистки України Лілії Сандулеси. ІІ фестиваль
гостинно прийняв в обійми надзвичайно популярний серед
молоді 1970-х років гурт „Краяни”. Заслужена артистка України
41

Алла Попова стала яскравою окрасою ІІІ фестивалю.
ІV „Слобожанський спас” надав сватівчанам свій зірковий шанс
– наблизитися до яскравого життя шоубізнесу та оцінити
обдарованість улюбленця всієї української молоді, фіналіста
телепроекту „Шанс” Петра Дмитриченка та Олександра
Матичака. Порадував сватівчан своїм виступом дует „2-S” у
складі Сергія Юрченка та Станіслава Панькіна, які стали
„Зірковими гостями” фестивалю у 2010 р.
У 2012 р. гостею „Слобожанського спасу” була народна
артистка України Оксана Пекун – незмінна ведуча неординарної
музичної програми для всіх поколінь „Фольк-music” на
Першому національному. Два колективи зі Сватівщини були
запрошені до участі у зйомках програми „Фольк-music”, а
згодом стали її фіналістами. Учасник і переможець фестивалю
„Слобожанський спас” у номінації „Пісенна слобода” Іван
Ганзера здобув перемогу в першому сезоні телешоу „Голос
країни”, а володар гран-прі фестивалю 2004 р. Наталія Май та її
дві донечки стали популярними співачками країни з великою
кількістю власних концертів.
„Слобожанський Спас” – це справжній історикокультурний, етнографічний феномен сучасного життя
Луганщини, це свято пісенного слова й талановитої мелодії до
нього, запального танцю й величного асортименту виробів
народних майстрів, яке набуло важливого значення в
мистецькому житті та сьогоднішній історії нашого краю.
„Слобожанський Спас” підвищує інтерес до історії нашої
держави через вивчення етнічних особливостей регіонів України
та їхньої фольклорної спадщини.
Відроджуються ярмаркові традиції, відроджується
українська національна культура, яка має віковічне коріння на
Луганщині. Не дивно, що започаткований він на Сватівській
землі, де формувалися здавна традиції торгівельної, ярмаркової
культури, заможності українського селянина, де пісня завжди
йшла поруч із працею. Тут донині збереглися гостинність і
національна кухня, тут молодь радо бере участь у фестивалі.
Література
1.
Архівні
матеріали
Комунального
Закладу
„Сватівський районний народний краєзнавчий музей”.
42

2. Гамолля Н. Київський торжок: (історія київських базарів
ХІХ–ХХ ст.) // Контракти. – 2005. – № 30 (25 лип.). – С. 42 – 45.
3. Злобін Ю. В. Динаміка становлення та розвиток українського
ярмарку як соціокультурного феномену (кінець ХV –
ХХ століття) / Злобін Ю. В. // Культура і мистецтво у сучасному
світі: зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 12. – С. 83 – 90. 4. Злобін Ю. В.
Національний Сорочинський ярмарок як вияв традиційної
побутової культури / Ю. В. Злобін // Українська культура
ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції: Матеріали Всеукр.
наук.- теорет. конф., Київ, 22 груд. 2010 р.– К. : Вид. центр
„КНУКіМ”, 2010. – С. 39 – 40. 5. Злобін Ю. В. Ярмаркування як
традиційна культурна практика українців / Ю. В. Злобін //
Питання культурології. – 2011. – Вип. 27. – С. 68 – 72. 6. Історія
міст і сіл УРСР. Луганська область. – К. : Голов. ред. УРЕ АН
УРСР, 1968. – 877 с. 7. Історія рідного краю
(Харківщинознавство). І ч. / Б. П. Зайцев, В. В. Скирда,
В. В. Воропаєва та ін. – Х. : Східно-регіон. центр. гуманіт. освіт.
ініціатив, 2001. – 88 с. 8. Історія української культури / за
загал. ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 2002. – 650 с.
9. Коломієць Т. В. Культура Харкова на зламі століть (кінець
ХІХ – початок ХХ ст.) / Т. В. Коломієць, О. М. Ярмиш. – Х. :
Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 256 с. 10. Лановик Б. Д.
Економічна історія України і світу / Б. Д. Лановик,
З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К. : Вікар, 1999. – С. 341 –
344. 11. Новини Сватівщини // Підбірка статей. – 2003. –
№ 179; 2001. – № 226; 2004. – № 301; 2007. – № 267.
12. Сімейний архів родини Просіних, люб’язно наданий
родиною. 13. Толочко Л. Історія Контрактового ярмарку і
Контрактового будинку в м. Києві на Подолі / Л. Толочко //
Київ. старовина. – 2002. – № 1. – С. 134 – 147. 14. ШваулякШостаков О. Галицькі контракти: (Львів – центр виставкового
бізнесу) / О. Швауляк-Шостаков // Конктракти. – 2005. – № 13
(28 берез.). – С. 60 – 61.

43

О. А. Забудкова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка”)
Луганщина у спогадах Д. І. Менделєєва.
Друга половина ХІХ ст. – період інтенсивного розвитку
промисловості Російської імперії. Однією з нагальних потреб,
що стояли перед країною, була необхідність у паливі як
запоруки розвитку залізничного транспорту та металургії. У цей
велику увагу приділяють розвиткові нового вугільного району –
Донецького басейну, який уже через півстоліття стане
найпотужнішим промисловим центром імперії.
Одним з перших перспективи Донбасу розгледів
Д. І. Менделєєв (1834 – 1907). Він відомий нам передусім як
видатний хімік, творець періодичної таблиці хімічних елементів.
Втім це була людина видатних інтелектуальних здібностей, він є
автором близько 500 фундаментальних робіт з хімії, фізики,
метрології, геології, метеорології, повітроплавання, сільського
господарства, народної освіти та економіки. Перелік наукових
зацікавлень ученого вражає. Ось що говорили про нього
сучасники: „Він, відриваючись від лабораторії, писав про скляне
виробництво та маслоробну справу, про техніку землеробства,
про борошно та крохмаль, про вазелін і винокуріння, про хімічну
технологію і пр., і пр..., їздив то в Закавказзя, то в
Пенсильванію вивчати нафту, то в Донецьку область вивчати
вугілля, … мріяв з Макаровим про відкриття Північного полюса,
… літав на повітряній кулі і вивчав спіритизм, … писав про
школу для вчителів і про підняття рівня Азовського моря, …
занурювався в митний тариф і в колосальний матеріал
перепису, … він умів у кожну роботу свою, найважчу, вкласти
здогад і здоровий глузд” [1, с. 224 – 225].
У 1888 р. міністр державного майна М. М. Островський
відрядив Д. І. Менделєєва на Донбас для вивчення можливостей
істотного підвищення вуглевидобутку за рахунок цього регіону.
Він відвідав населені пункти й підприємства на території
сучасної Луганщини, про які залишив згадки у своїх працях.
Протягом лютого – квітня 1888 р. вчений подорожує
Донецьким басейном. Спочатку він відвідав копальні в
Ясинуватій, Юзівці (сучасний Донецьк) та Макіївці, однак
44

навесні снігові замети змусили Менделєєва перервати поїздку й
повернутися до Петербурга. Наприкінці березня він знову
повертається, відвідує Горлівку, Бахмут і підприємства поблизу
Голубівки (у 1944 – 2016 рр. – Кіровськ Луганської обл.). У
своїй роботі [3] він подає коротку історію цього селища:
„Голубівка лежить на південний схід від Слов’яносербська,
верстах от 20 від Дінця і в кількох верстах від гілки Донецької
залізниці, що йде на південь від Лисичанська. Від промислів до
цієї залізниці проведена для доставки вугілля спеціальна
дротяна дорога з вагончиками, що вміщають по 15 пудів вугілля
і що можуть вантажити на годину більше 4 тис. пудів. Довго
володів цим місцем і зачав видобуток вугілля п. Голуб. У нього
цей видобуток орендував у 60 – 65-х роках п. Уманський і гужем
возив вугілля, до 600 000 пудів на рік, до Ростова. У 1870 р.
маєток купили пп. Задлен і Арман, працювали до 1875 р., потім
знову здали п. Уманському. У 1882 р. землю (6000 десятин) і всі
справи по конкурсу купив П. І. Губонін, а потім і утворено
товариство, яке нині веде справу” [3, с. 84 – 85].
Останніми пунктами подорожі Менделєєва стали
Лисичанськ і Луганськ, де він зустрічався з гірничими
інженерами й відвідував копальні.
За результатами подорожі Дмитро Іванович підготував
доповідні записки уряду та імператору Олександру ІІІ „О мерах
к развитию донецкой каменноугольной промышленности” [4] та
„Первейшая надобность русской промышленности”, а також
велику науково-популярну статтю „Будущая сила, покоящаяся
на берегах Донца” [3]. Фактично ці роботи є не просто
підсумком подорожі, а являють докладний план розвитку
Донецького басейну. Ілюструючи свої роздуми, автор наводить
цікаві відомості про тогочасну Луганщину.
Підкреслюючи, величезний економічний потенціал
Донбасу, Менделєєв зазначає, що для його розкриття треба
вирішити низку проблем, передусім транспортну, оскільки
залізничне сполучення в краї було недостатнім. „…Безліч місць
розвідано практично, але не служить для видобутку лише
тому, що залізниці відстоять далеко. Є місця, наприклад, на
південь від Луганська, близько Успенського, де видобуток вівся
навіть в значних розмірах, – до встановлення залізниць, але його
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довелося залишити, тому що підвезення до станцій задалеке”, –
пише він [3, с. 78].
Серед проблем учений називає нестачу рухомого складу
на вже наявних залізницях. Він потрапив на Донбас під час
однієї з вугільних криз, коли ціни на паливо стрімко підскочили
за відсутності його достатньої кількості на ринку. Менделєєв
доходить висновку, що основна причина кризи полягала в
недостатній потужності залізниці, зокрема в нестачі вагонів.
„У лютому, березні та квітні цього року я сам бачив величезні
маси вугілля в складах біля станцій, наприклад на Петровській
станції Костянтинівської гілки, в Голубівці біля копалень…, біля
станцій Хресної, Юр’ївки та багатьох інших. „Вагонів не
дають” – один плач відправників” [3, с. 78].
Виходом із ситуації Дмитро Іванович уважав початок
судноплавства по Сіверському Дінцю. Ця ідея захопила вченого,
до неї він неодноразово повертатиметься в майбутньому.
Менделєєв пропонує зробити судноплавною ділянку Дінця від
Лисичанська до його впадіння в Дон. Загалом ідея
судноплавства на Дінці не була новою. Відповідні дослідження
та обговорення вели ще з початку ХІХ ст., однак результату не
було – річка залишалася несудноплавною. Цікавими є причини,
якими це пояснює Д. Менделєєв. Серед іншого він називає
історичні особливості краю. „Народ все тут прийшлий, збірний,
а край йому дістався широкий та багатий хлібом і худобою;
війною займалися тут більше, ніж іншими промислами, і
команду зверху слухати звикли, нужди ж не відчували. Чи до
річки тут, чи до торгівлі?” [3, с. 153].
Одним з пунктів плану Менделєєва щодо розвитку
Донбасу було створення системи професійної освіти в регіоні.
Яскраве враження справила на вченого штейгерська школа в
Лисичанську, де він провів кілька лекцій. „Хоча я сам бачив її,
познайомився з її директором Н. Н. Курбановским, з її
вчителями та вихованцями, хоча я бачив, що тут готують не
паничів і не класичних доктринерів, хоча я вважаю, разом з
усіма в краї, школу цю відмінно веденою, але як натураліст
найбільше я ціную вирок дійсності, а життя багатьох рудників,
бачених мною, показало, що лисичанська школа дає саме той
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клас практичних діячів, яких взагалі мало випускають наші
навчальні заклади”, – високо оцінив він цю школу [3, с. 98 – 99].
Цікавими є спостереження вченого щодо розробок вугілля
не лише великими копальнями, а й селянами. Він зауважував,
що „в північній частині вугільного басейну добробут селян вже
нині тісно пов’язаний у безлічі общин саме з видобутком і
збутом кам’яного вугілля. Притому маси вугілля, що навіть нині
видобуваються селянами на громадських землях, вже значні, а
надалі повинні швидко зростати” [4, с. 35]. „Ті селяни, – за
словами Менделєєва, – і ріллю орють, і сіно косять, і
візництвом займаються, а є час та попит й ціна – видобудуть
вугілля... Від плуга і коси перейшовши до кирки, робітник не
так-то спритно працює нею, однак все ж нерідко виламує в
день і по 100 пудів вугілля” [3, с. 56].
Загалом складається враження, що Менделєєв був просто
зачарований місцевістю, де він подорожував. „Так в Донецькому
краї не одне вугілля, багато є чого іншого. Не його шукали тут
різні половці, печеніги і татари, а ще раніше, в доісторичні
часи, якісь інші народи по степу ставили сопки, залишали
витесаних кам’яних болванів, копали землю, де є руди, а вугілля
навряд знали… Люди … стали тут з тієї причини, що море
близько, що ґрунт – благодатний чорнозем, що прогодувати
вона може багато душ і голів. Ця видимість і тепер ще та ж.
Степ – точно пустеля, селища в глибині ярів біля води, а кругом
коли їдеш навесні, все зелено, все всіяне квітами, усюди
тюльпани, привілля тут і яркам, як людям… Розведеться тут
коли-небудь маса лісів садами, але, звичайно, не при пшеничному
господарстві, а лише при розвитку тієї промислової епохи
нашого життя, яка – всупереч пшеничним і патріархальним
вимогам наших поміщицьких смаків – прийде й швидко змінить
весь вигляд нашої землі, стане робити з неї сад, а не рілля,
побудує місто біля міста, завод біля заводу, паркан до паркану,
замість гладкої пустелі і рідкісних селищ з мазанками та
солом’яними дахами” [3, с. 98 – 99].
Про надзвичайні враження Дмитра Івановича від подорожі
говорять спогади композитора С. Л. Толстого, який зустрічався
з Менделєєвим у жовтні 1888 р. Натхненний розповідями про
Донецький край і можливості судноплавства по Дінцю
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С. Толстой та його друг Д. Олсуф’єв, тоді випускники фізикоматематичного факультету, навіть вирішили самостійно
відвідати цей регіон [1, с. 107 – 109].
Повернувшись до Петербурга, Менделєєв клопочеться про
майбутнє Донецького басейну, саме з ним він пов’язує майбутнє
промисловості імперії й багато в чому саме йому має
завдячувати наш край за ту увагу, яку отримав у цей час від
влади й суспільства.
У 1950 р. одним із варіантів назви селища Лисхімстрой
Лисичанського хімкомбінату був Менделєєвськ, однак
затвердили Сєвєродонецьк. Хоча саме назву Менделєєв аж до
1980-х рр. вважали вірогідною для майбутнього промислового
хімічного конгломерату Лисичанська, Сєвєродонецька та
Рубіжного, об’єднаного в одне місто [2, с. 84].
Отже, подорож Д. І. Менделєєва в Донбас вплинула на
долю цього регіону Російської імперії. Враження, отримані
видатним ученим від цього регіону, змусили його клопотатися
про його подальшу долю на всіх рівнях і докласти зусиль для
того, щоб побачені перспективи стали дійсністю, що, власне, і
відбулося багато в чому завдяки старанням Дмитра Івановича.
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В. Клименко
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
Італійські війська на території нашого краю
у період 1941 – 1943 рр.
Останніми роками у зв’язку з розсекреченням величезного
масиву документів в обласних архівах тих регіонів України й
Росії, де воювала 8-а італійська армія („АРМІР”, Armata Italiana
in Russia) відкрилися можливості розширити джерельні бази
дослідження фашистського „нового порядку”. Завданням нашої
наукової розвідки є спроба комплексного вивчення фактів
перебування окупаційних військ 8-ї італійської армії на
території нашого краю.
Бойовий шлях 8-ї італійської армії вивчали Дж. Скотонні,
Мак Сміт, Алдо Валорі. Ми використовували документи
інтендантської служби 8-ї армії, а також спогади про бойовий
шлях АРМІР авторів Джусто Толлоя та Джованні Мессе.
Створений 10 липня 1941 р. „Експедиційний італійський
корпус у Росії” (італ. Corpo di Spedizione Italiano in Russia, CSIR)
прибув до СРСР у липні – серпні 1941 р. Від початку своєї
діяльності CSIR підпорядковувався 11-ї армії німецького
генерала О. Р. фон Шоберта (Eugen Ritter von Schobert).
14 серпня 1941 р. корпус було переведено до 1-ї танкової групи
німецького генерала Елона Клейста. 25 жовтня 1941 р. 1-ша
танкова група була переформована в 1-шу танкову армію. CSIR
залишався під командуванням Клейста до 3 червня 1942 р., а
пізніше корпус було передано під контроль 17-ї армії
германського генерала Рихарда Руоффа.
На початку військової кампанії, коли корпус перекидали в
СРСР, перший командувач CSIR, італійський генерал
Франческо Зінгалес, що знаходився у Відні, захворів. 14 липня
1941 р. керувати корпусом призначили генерала Джованні
Мессе.
Корпус складався з управління та трьох дивізій: 52-а
автотранспортна піхотна дивізія „Торіно”; 9-а автотранспортна
піхотна дивізія „Пасубіо”; 3-я моторизована дивізія „Принца
Амедео герцог д’Аости” (в україномовних джерелах згадується
як 3-я піхотна дивізія „Челере” („швидка”)).
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На момент створення корпусу в червні – липні 1941 р.
його сили були такими: близько 3000 офіцерів і 59000 солдатів,
5500 моторних транспортних засобів і більше 4 600 коней та
мулів, 60 танкеток, 866 пістолетів-кулеметів, 581 кулемет, 189
81-мм мінометів, 292 45-мм мінометів, 108 протитанкових
гармат Mod.47/32, 256 різних озброєнь, 220 легких
артилерійських озброєнь, 36 середніх артилерійських озброєнь,
80 засобів ПВО, 83 літаки, 1550 мотоциклів. Війська в корпусі
були в основному представлені легкоатлетичною піхотою,
кавалерією та берсальєрами. У дивізіях „Торіно” і „Пасубіо”
було по два наступальні полки та по полку артилерії [1].
Перше бойове зіткнення відбулося в серпні 1941 р. Дії
корпусу в складі 11-ї армії були спрямовані на блокування та
знищення радянських військ, що, відступаючи, знаходилися між
річками Південний Буг і Дністер. У день католицького Різдва
1941 р. радянські війська почали потужну атаку на позиції 3-ї
рухомої дивізії (так званий „Перший різдвяний бій”). Італійці
атаку відбили, але ціною великих втрат. Усього втрати корпусу
(вбиті, поранені та зниклі безвісти) з липня 1941 р. до липня
1942 р. становили 15 000 осіб [3].
У липні 1942 р. Муссоліні з метою активізації бойових дій
на Східному фронті посилив італійські війська. CSIR був
поповнений і змінив назву на „8-а італійська армія”. У цей час за
колишнім корпусом закріпилася ще одна назва – „Італійська
армія в Росії”, яка була підпорядкована групі армій „Б”
німецького генерала Максиміліана фон Вейхса.
У СРСР прибуло сім нових дивізій і, таким чином,
кількість італійських дивізій на Східному фронті збільшилася до
десяти. Чотири прибулі дивізії: 2-а піхотна дивізія „Сфорцеско”;
3-тя піхотна дивізія „Равенна”; 5-а піхотна дивізія „Коссерія”;
156-а піхотна дивізія „Віченца”.
На додаток до піхотних були надіслані три альпійські
(італ. Alpini – елітні гірсько-стрілецькі підрозділи італійської
армії) дивізії: 2-а альпійська дивізія „Трідентіна”; 3-тя
альпійська дивізія „Юлія”; 4-та альпійська дивізія „Кунеензе”.
Тож 8-ма італійська армія складалася з трьох корпусів:
35-й армійський корпус: дивізії „Торіно”, „Пасубіо” і „Принца
Амедео герцог д’Аости”; 2-й армійський корпус: дивізії
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„Сфорцеско”, „Равенна”, „Коссерия” і „Віченца”; альпійський
корпус: дивізії „Трідентіна”, „Юлія” і „Кунеензе”. Дивізія
„Віченца” була задіяна в основному в тилу для обслуговування
військових комунікацій.
Крім італійських дивізій, в ARMIR були включені
німецькі 298-ма і 62-га дивізії (пізніше спрямовані в
Сталінград), хорватська добровольча бригада та три бригади
Camicie Nere (італійські „чорносорочечники” – добровольці).
До листопада 1942 р. ARMIR налічував 235 000 осіб в
дванадцяти дивізіях і чотирьох бригадах. Армія була оснащена
988 гарматами, 420 мінометами, 25 000 коней, 64 літаками і
17 000 транспортних засобів. Танків і раніше було мало. В армії
відчувалася серйозна нестача зимового обмундирування (за
винятком альпійських дивізій).
3-тя рухлива дивізія складалася з чотирьох полків. Крім
того, на озброєнні цієї дивізії стояли броньовані машини:
танкетки L3/35, легкі танки Fiat L6/40 і протитанкові самохідні
артилерійські установки Semovente 47/32. Полки дивізії: 3-й
драгунський кавалерійський полк „Савойя”, 5-й уланський
кавалерійський полк „Наварра”, 3-й рухливий артилерійський
полк і 3-й полк берсальєрів. Підрозділи корпусу були
змішаними, тому пересування здійснювалося різними
способами: за допомогою моторизованих транспортних засобів,
коней, мотоциклів, велосипедів та пішими переходами [5].
У зоні операцій при кожному командуванні корпусів 8-ї
італійської армії створювалися „Секції у цивільних справах”, які
повинні
були
виконувати
функції
адміністративного
керівництва й перевіряти виконання наказів. У тилу таке
керівництво підпорядковувалось інтендантській службі армії.
Громадське життя в тилу армії контролювало „етапне
командування”, яке забезпечувало порядок за допомогою
„Спеціального етапного командування”. Це були місцеві органи
влади, які спільно з німецьким командуванням вирішували
конкретні завдання. У тилу цивільна адміністрація почала діяти
з 15 серпня 1942 р. [2].
З серпня до 9 листопада 1942 р. територія 8-ї армії
охоплювала 14 районів уздовж російсько-українського кордону:
4 – у Ворошиловградській області (Білолуцьк, Марківка,
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Мілове, Новопсков); 4 – у Білгородській (Микитівка, Шелякіно,
Ровеньки, Вейделівка); 4 – у Воронезькій (Кантемирівка,
Митрофанівка, Ольховатка, Розсош); 2 – у Ростовській
(Чертково, Мальчевска). Територія тилу була збільшена
9 листопада на 7 районів: 6 – у Ворошиловградській області
(Білокуракине, Біловодськ, Євсуг, Лозно-Олександрівка,
Старобільськ, Tроїцьке) і 1 – у Ростовській (Волошине).
У результаті сектор АРМІРу охоплював 21 район з
265 містами й селами, у яких проживало понад 475 тис. жителів.
Однак, за наказом італійського командування, 14 листопада
цивільна адміністрація по всій території тилу армії перейшла від
„етапного управління” до нового командування на чолі з
генералом Карло Бігліно.
На територіях розгортання 8-ї армії управління
економікою залишались під контролем Третього рейху. У
ситуації прямого контролю німців за окупованою територією в
їх розпорядженні були трофеї, здобуті підлеглими італійськими
військами. Ставлення до італійських „сателітів” було чітко
відображено в самій структурі командування: „Штаб АРМІР
включав в себе відділ пропаганди, що складається з сорока
чиновників. Управління ж військової економікою складалося
лише з дванадцяти офіцерів і не могло функціонувати, так як
відповідно до Конвенції ми не мали права на експлуатацію
місцевих ресурсів” [6].
Кількість жителів і населені пункти під італійською
цивільною та адміністративною відповідальністю на тимчасово
окупованих територіях станом на 01.12.1942 показано в табл. 1
(за матеріалами інтендантської служби 8-ї армії [2]).
Таблиця 1.
Населення СРСР під італійською цивільною та адміністративною
відповідальністю на тимчасово окупованих територіях станом на 01.12.1942
Район
Розсош
Ольховатка
Шелякіно
Кантемирівка
Чертково
Міллерове
Мальчевська
Волошино

Місце дислокації
14
11
12
11
17
14
11
12
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Численність населення
26.000
24.000
18.000
22.000
23.785
27.854
24.789
21.985

Біловодськ
Євсуг
Марківка
Старобільськ
Білокуракине
Новопсков
Білолуцьк
Ровеньки
Микитівка
Вейделівка
Лозно-Олександрівка
Митрофанівка
Троїцьке
Усього

13
11
13
15
11
14
17
8
15
16
13
9
8
265

23.985
18.343
24.815
29.565
22.834
25.387
19.255
24.785
22.877
19.654
10.021
20.000
17.815
475.295

Основні гарнізони італійської допоміжної поліції були
розташовані вздовж маршруту з фронту в тил, що проходить по
українських
і
російських
районах.
Розділену
на
120 поліцейських
ділянок
Ворошиловградську
область
включили до складу 8-ї армії. Усього в ній діяло
1 246 колабораціоністів, розподілених по десяти районах
(Білокуракине, Білолуцьк, Біловодськ, Лозно-Олександрівка,
Євсуг, Марківка, Мілове, Новопсков, Старобільськ, Tроїцьке). У
придушенні антифашистського руху італійське командування
використовувало в основному допоміжну поліцію й меншою
мірою армійські з’єднання. Це було зумовлено перевагами
колабораціоністів, котрі добре знали мову й місцевість.
„Допоміжна
поліція
в
тилах
була
підпорядкована
інтендантській службі, але в зонах операції підпорядковувалась
командуванню армійських корпусів”. На Верхньому Доні
частини допоміжної поліції перебували в прямому
розпорядженні секції карабінерів „Альпійського корпусу” на
чолі з підполковником Морром [1].
Окуповані території, на яких проводили нагляд, були
чітко поділені між агентами, наприклад, дільниця допоміжної
поліції в Підгірному складалася всього з 17 чоловік. „Крім того,
є 22 агенти в різних колгоспах, плюс 31 агент у складі окремого
загону місцевої поліції. Колабораціоністи були озброєні
російськими гвинтівками. В обов’язок допоміжної поліції
входило інформування та контроль за населенням, охорона
телефонних ліній, залізничних шляхів і автомобільних доріг. Ця
установа знаходилась у підпорядкуванні жандармерії 417-ї
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секції карабінерів, які тримають під невсипущим контролем
всіх агентів” [7].
Положення, прийняті 8-ю армією з метою установлення
„нового порядку”, були в основному „узгодженими”, тобто
відповідали німецьким стандартам. В інструкціях ОКХ від
16 липня 1942 р., продиктованих командуванням вермахту, було
зазначено: „У зв’язку з розширенням співпраці союзних армій на
Східному фронті, Верховне командування армії видало наступні
спеціальні розпорядження: незважаючи на свободу дій
союзників в питаннях покарань, для забезпечення дисципліни і
порядку в окупаційних районах необхідно, щоб союзна армія в
питаннях дисципліни і покарань дотримувалася, по
можливості, відповідних німецьких принципів... Грабунком
вважається всякий замах на незаконне присвоєння, розкрадання
і зберігання награбованого. Якщо в справі про грабіж присутній
рецидивний елемент, військовий трибунал присуджує злочинця
до смертної кари. Аналогічний підхід використовується в
покаранні за зґвалтування” [1].
Сили
допоміжної
міліції,
що
знаходилися
в
безпосередньому підпорядкуванні італійського командування
(CC.RR.), в окремих районах на 01.12.1942 показано в табл. 2 (за
матеріалами інтендантської служби 8-ї армії [2]).
Таблиця 2.
Сили допоміжної міліції, що знаходилися в безпосередньому підпорядкуванні
італійського командування (CC.RR.) в окремих районах на 01.12.1942
Район
Розсош
Ольховатка
Шелякіно
Кантемирівка
Чертково
Міллерове
Мальчевська
Волошино
Біловодськ
Євсуг
Марківка
Старобільськ
Білокуракине
Новопсков
Білолуцьк

Місце дислокацій
10
9
9
11
13
15
13
14
13
12
12
14
10
16
9
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Чисельність
100
100
100
120
87
158
121
148
118
131
101
147
108
196
98

Ровеньки
Микитівка
Вейделівка
Лозно-Олександрівка
Митрофанівка
Троїцьке
Всього

11
12
10
11
10
8
249

109
113
79
106
100
83
2324

До функцій поліції входили інформування та контроль за
населенням, охорона телефонних ліній, залізничних шляхів і
автомобільних
доріг.
Ця
установа
знаходилась
у
підпорядкуванні жандармерії 417-ї секції карабінерів, які
тримали під невсипущим контролем усіх агентів [7].
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А. Косяк
(Коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка)
Духовні заклади повітового містечка Старобільська
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Релігія, духовні начала впливають на світогляд, моральні
якості та пріоритети людини, формують її принципи й дії.
Розвиваючись духовно, ми досягаємо найвищого рівня в
пізнанні себе як частини цілого. Ми – персонажі великого
задуму, де постійний розвиток впливає на наше співіснування й
реалізується в діяльності суспільства або окремої людині, що
перетворює та зберігає духовні цінності й мораль. Саме
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духовність формує соціальний характер людини. Релігія,
духовні установи, як і сама особистість духовного наставника,
священнослужителя здавна відігравали важливу роль у
суспільстві.
Духовні та релігійні заклади Старобільська кінця ХІХ –
початку XX ст. відігравали значну роль у духовному житті
жителів містечка. Для сільських жителів храми ставали центром
духовності, місцем розради в скруті. На церкві та
священнослужителях лежали обов’язки реєстрації актів
цивільного стану, тобто ведення метричних книг та ін. Храми
були обличчям населеного пункту й гордістю його прихожан,
вони були святинею вірян. Розглянемо історію кількох духовних
установ, які відігравали важливу роль у житті вірян нашого
містечка.
Найпершим храмом на Старобільщині був дерев’яний
храм Покрови Божої Матері, зведений на місці сторожового
містечка Більськ на правому березі Айдара на території
нинішнього Красного Городка. Він був зведений у 1600 –
1604 рр. і простояв 200 років. Вважали, що Божа Матір є
покровителькою й захисницею в боротьбі з кримськими
татарами, які своїми набігами часто спустошували край [1].
У 1789 р. на місці, де знаходився дерев’яний храм, було
закладено кам’яний, величний кафедральний собор Покрови
Божої Матері. Новий собор мав шість куполів, красиву
дзвіницю. Кафедральний собор був багато й красиво
оформлений: він мав високохудожній іконостас з двома
притворами, а в центрі величаво красувалися „царські врата”. У
соборі було два кліроси – верхній і нижній, з хорами півчих. Під
час богослужіння звучали обидва хори одночасно. Крім того, у
соборі був і великий дитячий хор. Головними західними
воротами собор виходив на вулицю Айдарська, на якій було
побудовано три великі кам’яні будинки для Старобільської
єпархії та служителів собору. Покровський кафедральний собор
був освячений у 1794 р. [1].
Згодом вирішили надбудувати другий поверх. Над ним
звели сьомий купол з хрестом. На другому надбудованому
поверсі було освячено церкву з іконостасом святого Митрофана.
Надбудова змінила архітектурний вигляд собору не на краще.
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Він став громіздким, зникла його стрімкість. Храм простояв
140 років. У 1934 р. його зруйнували, а з його цегли побудували
залізничний вокзал. У 2000 р. на місці зруйнованого собору на
пам’ять про цей храм було зведено каплицю.
Значущою подією для жителів повіту стало опублікування
наприкінці 1858 р. у всеросійських газетах рішення Священного
Синоду про увічнення пам’яті померлого імператора Миколи I,
а саме про спорудження в Старобільську храму його імені: „В
пам’ять покійного, в бозі покійного государя Миколи I
побудувати в місті Старобільську Харківської єпархії кам’яний
храм
з ім’ям Миколаївський, Миколаївська церква.
Архітектурне оформлення виконати в стилі бароко, вважаючи
найвищим досягненням будівельної майстерності й високої
культури старовини” [1].
Це повідомлення обговорювали всюди й усі, вносили
пропозиції про місце будівництва майбутнього храму.
Наприкінці 1859 р. був визначено місце для нової церкви – на
пагорбі між Малою Дворянською і Соборною, Класичною і
Миколаївською вулицями, неподалік від кафедрального собору
Покрова Божої Матері, якому на той час виповнилося 65 років.
Новий храм будували швидко. Уже в 1862 р. будівництво
завершили й нинішній Свято-Миколаївський кафедральний
собор було освячено. Доля його виявилася щасливою: з 1924 до
1994 р. Миколаївська церква була єдиною з церков міста, у якій
правили службу [1].
Історія виникнення Старобільського жіночого монастиря
пов’язана з іменем штабс-капітана Булича та його дружини
Анни Іванівни. Виконуючи заповіт чоловіка, Анна Іванівна,
глибоко релігійна й благочестива дворянка, керуючись
почуттями глибокого жалю й милосердя до ближніх, вирішила в
рідному місті Старобільську влаштувати богадільню для сиріт і
престарілих вдів. З цією метою вона в 1845 р. продала все своє
рухоме й частину нерухомого майна й на виручені гроші в
1849 р. придбала в губернського секретаря Михайла Рудича на
південній околиці міста садибу з землею близько трьох десятин.
У тому ж році й було відкрито в цій садибі богадільню.
Незабаром Анна Іванівна перетворила богадільню на притулок
для дівчат-сиріт і сиріт духовного звання. Вона була стурбована
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тим, що вихованки були позбавлені можливості регулярно
відвідувати храм Божий, оскільки притулок був віддалений від
Покровського собору та цвинтарної церкви. Вона звертається з
проханням дозволити їй відкрити в притулку молитовний
будинок. Такий дозвіл було отримано від Харківського єпископа
Філарета 12 жовтня 1851 р. Після цього вона облаштувала в
одній великій кімнаті молитовне приміщення, яке з часом
перебудували в дерев’яну домову церкву з престолом на честь
ікони Пресвятої Богородиці, іменованої „Всех скорбящих
радость”.
Зусиллями А. І. Булич та всієї обителі притулку протягом
десяти років стара садиба перетворилася в прекрасний дитячий
виховний заклад. Притулок мав двох священиків і диякона. У
ньому виховувалося понад сорок сиріт. Дівчата навчалися
письма, читання, математики й закону Божого, рукоділля та
шиття. Подальшому розвитку притулку перешкоджала
обмеженість коштів. А. І. Булич звернулася в Харківську
єпархію з проханням про перетворення притулку в жіночу
громаду. У липні 1862 р. Синод прийняв рішення про
заснування в Старобільську жіночої громади в ім’я ікони Божої
Матері „Всех скорбящих радость”, яке 4 серпня того ж року
затвердив імператор Олександр II. 17 серпня 1863 р.
Харківський архієпископ Макарій постриг Анну Булич у
рясофор і вона отримала ім’я Ангеліна. Притулок довелося
згорнути: усі дівчатка-вихованки повернулися в сім’ї, більшість
дорослих дівчат видали заміж з пристойним приданим від
матінки Ангеліни. Спочатку в громаді було сорок сестер. На
момент заснування громади була та сама дерев’яна домова
церква, яка занепала й була затісною для такої кількості
дорослих жінок. Тому матінка Ангеліна вважала першорядним
обов’язком побудувати для жіночої громади величний храм. З
таким проханням вона звернулася до керівництва Харківської
єпархії. Дозвіл на будівництво й проект були отримані. Матінка
Ангеліна одразу ж зайнялася заготівлею будматеріалів для
кам’яної церкви з келіями на місці. 17 серпня 1863 р.
архієпископ Макарій освятив місце для нового храму.
Будівництво йшло важко, проте в серпні 1870 р. храм був
освячений настоятелем Святогорської Успенської пустині
58

архімандритом Германом в ім’я Живоначальної Трійці. Кам’яна
опалювана церква була влаштована з великим художнім смаком.
Зовнішній вигляд церкви був світлим й ошатним. Її купол,
покритий білим залізом, вінчав позолочений хрест [3]. Над
вівтарем і біля входу в храм були влаштовані невеликі
позолочені главки з хрестами. Окремо від храму побудували над
святими воротами дзвіницю, висота якої з хрестом дорівнювала
24 аршинам. На ній розміщувалося п’ять дзвонів, найбільший з
яких важив 50 пудів. Уздовж великої проїжджої вулиці була
влаштована кам’яна огорожа довжиною 116 сажнів, по обидва
боки якої були побудовані дві вежі з флюгерами, а під ними
було по кімнаті. Біля святих воріт спорудили каплицю,
прикрашену образами, позаду неї розміщувалася сторожка.
Ризниця громади недорога, але відрізнялася особливим смаком,
на той час складалася з найкращих риз. Особливо відзначимо,
що пожертви на обитель зробила імператриця Марія
Олександрівна [1, 3]. Урочисте освячення Трипрестольного
храму в ім’я Божої Матері ікони „Всех скорбящих радость”
відбулося 12 вересня 1899 р. Отримавши статус жіночого
монастиря, обитель швидко облаштовувалася, росла й кількість
черниць, у 1890 р. їх було 300. Матушку Ангеліну призначили
ігуменею.
Поруч також побудували церковнопарафіяльну школу на
чотири класні кімнати. У 1903 р. в школі навчалося 65 дівчат. За
багато років у монастирі сформувалася багата бібліотека, у якій
було багато рідкісних книг. На подвір’ї обителі розбили великий
фруктовий сад, а на схід від храму вирили ставок. Тут же
знаходився прекрасний розарій і, як описували очевидці, запах
нектару й ладану налаштовували мирян на мінорні ноти. Дзвін у
дні церковної служби було чути по найближчих селах. При
монастирі був свій цвинтар, його називали „райським місцем”.
Тут ховали черниць, настоятельок, а також багатьох іменитих
громадян міста, зокрема й лікаря Приходька. А над могилою
ігумені Ангеліни було побудовано красиву каплицю.
Монастирська територія була місцем для духовної насолоди й
духовного очищення мирян і громадян міста.
У роки гонінь на православну церкву та в період
ствердження радянської влади, у 1920-х рр. на користь держави
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було проведено реквізицію монастирської власності. Монастир
позбавили землі, худоби, іншого майна та бібліотеки. З храмів
монастиря „на користь голодуючих Поволжя” вилучили золоті й
срібні вироби, інше дороге начиння. Значна частина черниць
була змушена покинути обитель, знаходячи притулок у рідних і
знайомих, які жили в Старобільську й селах повіту. У монастирі
ще жили 203 черниці. Після його закриття майже половина з них
пішла в Разздабаровський монастир, який знаходився біля
Сватового.
У 1921 р. монастир закрили, служба в обох храмах
припинилась. У радянські часи центральний храм монастиря
використовували для різного, зокрема й для зберігання зерна.
Багато років комплекс монастиря діяв як дитячий будинок, у
1939 – 1940 рр. тут розташовувалися спецтабір НКВС для
польських полонених офіцерів „Старобільськ-2”. У грізні роки
німецько-фашистської окупації Старобільська літа – зими
1942 р.
тут
знаходився
концтабір
для
радянських
військовополонених. І за спогадами місцевих старожилів, і за
архівними відомостями краєзнавчого музею місцеві жінки
підгодовували полонених вареною картоплею „в кожушках” та
вареним буряком. Після війни комплекс монастиря
використовували по різному, у 1960 – 1990-х рр. тут було місце
дислокації військової частини. І тільки в 1992 р. за клопотанням
віруючих він був повернений Луганській і Старобільської
єпархії. У 1993 р. комплекс монастиря передали новій жіночій
громаді [2]. З цього часу й почалося відродження святої обителі.
Сьогодні Старобільський Святоскорбященський монастир є не
просто пам’яткою архітектури та історії, він окраса
Старобільська й духовна основа прихожан. Монастир нам
нагадує про світлі сторінки нашої історії та сторінки страждань і
випробувань нашого народу.
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Я. Кувічко
(Старобільський
гуманітарно-педагогічний коледж)
Іван Савич – поет, журналіст, учитель, громадянин
В історії кожного народу є сторінки, якими він по праву
пишається, але є й такі, звернення до яких викликає біль і
сльози. Такими сторінками є сторінки нашої історії часів
Голодомору, репресій, Великого терору, переслідувань, часи, які
перемелювали у своїх лещатах тоталітаризму мільйони
невинних. Такою людиною, яку ламали, але не зломили є Іван
Савич, наш земляк, поет, громадянин [1 – 3]. Його творчість
випала на часи ствердження тоталітарного режиму (1930 –
50-і рр.) та розквітла після заслання в 1960 – 1999 рр., це ціла
епоха в історії нашої держави.
Творчість і життєвий шлях поета, письменника, учителя й
громадянина Івана Савича досліджували В. Ужченко,
О. Неживий, Г. Довнар Т. Дядя, Я. Гелетій, І. Мірошниченко та
ін. [4 – 6; 9; 10; 14].
Лук’яненко Іван Савич народився 19 січня 1914 р. в селі
Савинки на Чернігівщині (Корюківського району Чернігівської
області) у багатодітній родині селянина-бідняка Сави
Дмитровича та роботящої, вродливої Олени Мусіївни. Іван
зростав у чесній, працьовитій селянській сім’ї сезонного
робітника. Був найменшим у сім’ї із десяти осіб [9].
Дитинство Івана, як і у всіх дітей бідняцьких сімей, було
коротким. Працювати почав з раннього дитинства, у шість років
він уже був пастушком. Навіть ставши школярем, Іван
продовжував пасти селянських корів. Вчився він добре, що
радувало батька й викликало щиру повагу старших братів. З
школярського віку почав віршувати. Дуже любив Іван слухати
українські пісні. Не закінчивши семирічки, вступив на
підготовчий курс Сосновської зоотехпрофшколи, що відкрилася
в колишньому поміщицькому маєтку біля села Лозівки – за
35 кілометрів від Савинок. Важко давалася сільським дітямпереросткам переважно з три-чотирикласною освітою
премудрість наук, але вони штурмували їх уперто й завзято.
Швидко зрозумів, що це не його, що його мрія – література. А
оскільки батько, мати та брат Григорій уже працювали в
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комсомольській комуні ім. 10-річчя комсомолу України біля
Конотопа, то став комунаром.
Саме тут, у комуні, Іван Лук’яненко опановує найвищі
премудрості життя: чесну працю, вірність у дружбі, любов до
землі, до рідного краю, його краси, високе почуття
справедливості. Тут же починаються і його творчі вправи: він
пише перші вірші й частівки для місцевої „радіогазети” (їх
голосно читали в грамофонну трубу на площі, бо справжнього
радіо там ще не було). А якось навіть за завданням голови
комуни написав п’єсу для постановки молодіжним драмгуртком.
Конотопський райком комсомолу, оцінивши поетичний і
журналістський талант комунарівського „трубадура”, відкликав
його до штату районної газети „Комуна”. Працюючи в ній, Іван
закінчує заочне відділення Харківського дворічного інституту
журналістики. Після того доля привела його до праці у
робсількорівський відділ республіканської газети „Пролетарская
правда”. Ішов 1934 рік. На початку тридцять п’ятого Іван Савич
з рекомендацією „Кабінету молодого автора” вступає на
підготовчі курси Київського державного університету, а в кінці
літа складає вступні екзамени і стає студентом філологічного
факультету. В університетській літературній студії тих років
Савичу судилося стати на творчий шлях пліч-о-пліч з такими
відомими згодом письменниками, як Вадим Собко, Леонід
Вишеславський, Леонід Новиченко, Абрам Кацнельсон, Юрій
Івакін. Уже тоді молодий поет зближається з Максимом
Рильським, Володимиром Сосюрою, Іваном Ле.
Після університету – призначення в Кременчуцький
учительський інститут. Молодому викладачеві працювалось
добре. За рік Іван Савич підготував до друку свою першу
поетичну збірку. Однак історія вже занесла над його головою, як
і над головами мільйонів людей, невблаганний меч війни. Так
почалася воєнна біографія поета.
…Рік тяжких боїв у складі відступаючої армії. Дійшли аж
до Дону. До зими молодший лейтенант, а незабаром лейтенант
Лук’яненко служить у 180-му запасному полку 37 армії. У
лютому 1942 р. Савич уже старший лейтенант і його
призначають начальником штабу першого батальйону 884-го
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полку стрілецької дивізії. А до цього він був заступником
начальника штабу полку з розвідки [10].
Усі переживання, усі спогади про однополчан, командирів
і бійців Іван Савич згодом виклав у збірці оповідань „Незборима
пам’ять”.
...Трагедія сталася в Сальських степах в останній день
липня. Виходячи з чергового оточення, старший лейтенант
Лук’яненко з групою бійців потрапили в полон. Табір у станиці
Михайлівській. Потім був довгий шлях до ворожої Німеччини –
Шахти, Ростов, Кривий Ріг, Володимир-Волинський, Ченстохов,
Нюрнберг, Ротенбахен. У Володимир-Волинському, коли вже
мороз почав сковувати землю, полонених роззули й босих (щоб
не втікали) утиснули в „телячі” вагони й повезли ще далі на
захід, у Ченстохов, а звідти – в Нюрнберг, а далі в РеттенбахенПегнітц для роботи на катодно-електродному заводі. Івана
Савича направили на дільницю виробництва вогнестійкої цегли.
Жили в бараках, працювали по 11 годин на добу, годувалися
табірною баландою, від якої всі танули на очах. З усіх боків –
охорона, суворий режим. Але й за таких жахливих умов у таборі
діяло патріотичне підпілля, що мало стосунки з німецькими ротфронтівцями. Вони допомагали червоним офіцерам, як могли:
передавали інформацію про стан справ на фронтах,
підгодовували знесилених, виступали посередниками у зв’язках
[8; 10].
І ось Перемога. „Звільнений з полону, – згадував з часом
І. Савич у книзі „Незборима пам’ять”, – я перші дні жив на
ентузіазмі, радощами волі”. А фізичні сили не поновлювалися.
Після жахливих років ходіння по муках на грані життя і смерті,
він знову одягнув погони старшого лейтенанта та з нетерпінням
чекав повернення до рідної домівки [7]. Іван Лук’яненко ще
близько року прослужив в армії в будівельному батальйоні,
який займався демонтажем двох німецьких заводів та
відправкою обладнання до Радянського Союзу.
У 1946 р. І. С. Лук’яненко був демобілізований і одержав
призначення – викладачем рідної мови і літератури в
Старобільський вчительський інститут. Працювалося з
насолодою. Дихалося легко, вільно. Хотілося творити. Хотілося
любити. Одружується на випускниці вчительського інституту
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Ганні Лук’янівні Геєнко. З’явилася сім’я. Чекали сина.
Одержали квартиру. Сподобалося старе місто на березі
Айдару – батьківщина Всеволода Гаршина. І до Савича
зачастила тут улюблена муза – з натхненням і надіями. Поет
знову став готувати до друку свою першу збірку, яку не встиг
видати перед війною, розпочинає працювати над кандидатською
дисертацією. Коли людині дуже добре, їй стає страшно: а чи не
підкрадається біда?
І настало 9 лютого 1948 р. Того чорного для Савичів дня
до їхньої квартири завітали непрохані гості: озброєні люди в
погонах з автоматами. Це були посланці Прикарпатського
військового округу, зі Львова, куди потрапили архівні матеріали
першої „фільтрації” колишніх полонених офіцерів. 31 травня
1948 р. Військовий трибунал Прикарпатського військового
округу виніс Івану Савичу вирок: 25 років виправно-трудових
таборів суворого режиму за „участь у фашистськонаціоналістичному друці та зраду батьківщини” Потім вирок
переглянули і строк ув’язнення скоротили до 10 років [12].
Причиною арешту став вірш „Столиці”, що був єдиний
надрукований в рукописному табірному журналі в Німеччині,
але разом з іншими архівними матеріалами потрапив до рук
послужливих і спритних слідчих, що проводили „другу
фільтрацію” серед колишніх полонених українських офіцерів і
визначили долю молодого письменника на 10 років. Сім довгих
літ і зим провів Іван Савич на каторзі в Інттаборі під Воркутою,
у Комі АРСР. Роки фашистських таборів і таборів ГУЛАГу
підірвали могутнє здоров’я в’язня. У 1948 р. він переносить
тяжку операцію, тільки завдяки друзям, які всіляко намагались
йому допомогти, Іван Савич вижив. Страшну несправедливість
беріївських таборів ГУЛАГу Іван Савич розділив з мільйонами
таких самих безвинних людей, які в роки війни не шкодували
своєї крові в боях за Вітчизну, а потім були оголошені
злочинцями.
Кінець
його
мукам
поклала
доповідь
М. С. Хрущова на XX з’їзді КПРС. У країні почався процес
реабілітації засуджених. Іван Савич дожив до реабілітації. У
1956 р. був звільнений.
1958 – 1959 навчальний рік Іван Савич розпочав у
Старобільську. Для нього це місто над Айдаром, мальовниче,
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зелене, квітуче, стало рідним, бо тут його чекала дружина,
народився син Валерій, тут жили колеги й колишні студенти. І
тут він знову зайнявся учительською роботою, літературною
творчістю й підготовкою до друку збірки поезій „Позивні з
майбутнього”.
Поетичні книги Івана Савича „Тяжіння земне”, „Роси на
травах”, „Чистота”, „Зоретворці”, „І серце одпочине”,
„Народження колоска”, „На шляхах буття”, „Рубежі”, „Зірко моя
вечорова”. А прозові: „Юнь комунівська”, „Незборима пам’ять”,
„Розвідники весни” – це відверті розповіді про власну долю, про
зустрічі на важких життєвих шляхах з людьми великих сердець,
про силу людського духу. У 1959 р. Іван Савич стає членом
Спілки письменників України, а у видавництві „Донбас”
виходить його третя поетична збірка „Щаслива та доріженька”.
У 1961 р. у видавництві „Радянський письменник” надрукували
поему „Марія Заньковецька”, присвячена 100-річчю з дня
народження геніальної української актриси.
У 1957 р. Іван Савич очолює міську літературну студію,
яка працювала під керівництвом поета Івана Михайловича
Світличного, а у 1965 р. завдячуючи зусиллям Івана Савича на
Луганщині почало діяти обласне відділення Спілки
письменників. До його складу ввійшли письменники Тарас
Рибас, Степан Бугорков, Федір Вольний, Борис Біляєв, Микита
Чернявський, Іван Савич, Геннадій Довнар, Ольга Холошенко та
інші. У 1967 р. членами організації стали Іван Світличний і
Владислав Титов, автор роману „Всім смертям на зло”.
За величезний внесок поета в культурне й духовне життя
міста Старобільська міська рада присвоїла Івану Савичу високе
звання почесного громадянина міста Старобільська. Цим самим
відзначено його працю та громадянську позицію Людини з
великої букви. Поет багато пише, про маму, хліб, про
Батьківщину й любов, про кохання. В усіх віршах Івана Савича є
туга і радість, надія і печаль. Філологи визначили, що одним з
основних джерел формування екзистенційного світосприйняття
письменника стають обставини його життєвого шляху, зокрема
переживання зумовлених ними психологічних станів, набуття
специфічного внутрішнього досвіду, що актуалізують
особистісне начало автора, стимулюють роздуми над долею та
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сенсом життя, осмислення ним засадничих основ свого „буттяу-світі”, самозаглиблення, реалізуючись у художньому дискурсі
періоду ув’язнення в лірико сповідальній формі поетичних
рефлексій і медитацій.
Іван Савич був не просто поетом, творчою людиною. Він
був учителем, філологом, співцем українського слова, але він
був ще небайдужим громадянином містечка над Айдаром. Він
щиро переживав через безгосподарність, закриття підприємств і
заводів. На його думку, людина праці втрачала життєві
орієнтири й цим самим підривався авторитет української
держави.
Іван Савич був прекрасною людиною, батьком, дідусем.
Він започаткував педагогічну династію Лук’яненків, сьогодні
його педагогічну справу продовжують два прекрасні онуки –
Дмитро й Олександр. Підростає третє покоління родини Івана
Савича.
У пам’ять про Івана Савича в Музеї педагогічної слави
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
створено експозицію, яка висвітлює життєвий і творчий шлях
видатного поета сучасності, учителя, громадянина. Тут
проходять екскурсії, відкриті заняття, зустрічі з цікавими
людьми краю, присвячені життєвому і творчому шляху Івана
Савича.
А творчий спадок нашого земляка для майбутніх поколінь
буде дороговказом. І нам видається, що не до кінця ще осягнуто
ту спадщину, яку залишив прийдешнім поколінням Іван Савич.
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Д. В. Лук’яненко
(Старобільська ЗОШ І – ІІ ступенів № 1)
АБВЕР та РСХА у Старобільську
Працюючи з матеріалами Другої світової війни, вдалося
по крупинках відтворити картину перебування німецької
розвідки часів 1941 – 1945 рр. в Старобільську.
Ворожа розвідка часів окупації Старобільська являла
собою велику мережу. У нашому місті діяли кілька різних
спецпідрозділів німецької розвідки. У документах згадується
підрозділ контррозвідки абвергрупи-304 „Гермес-Б”. Цей
підрозділ боровся з радянськими розвідниками, підпільниками й
партизанами. Також у відділі проходили підготовку німецькі
агенти. Абвергрупа використовувала позивний „Амзель”, діяла
на ділянці Південного фронту при 6-й німецькій армії. „ГермесБ” очолював зондерфюрер Фельске (він же Олександр Танн). У
1942 – 1943 рр. сфера діяльності Фельске-Танна охоплювала
райони Сталінської, Ворошиловградської та Ростовської
областей. Характеризуючи абверівця, досьє радянських
спецслужб відзначало: „40 років, вільно володіє російською
мовою, 1938 – 1939 рр. працював у німецькому посольстві в
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Москві. Піддавався арешту НКВС. Середнього зросту, волосся
ясно-жовте. Одягається в уніформу командира Червоної Армії
без знаків відмінності: шкіряне пальто, хромові чоботи”.
В іншому джерелі знаходимо: „Під час дислокації
„Гермес-Б” в Старобільську захопив кілька учасників
радянських диверсійно-розвідувальних груп. Деяких розвідників
перевербували й використали для розшуку та упізнання інших
парашутистів-розвідників
і
дезінформації
радянських
розвідувальних органів. Інші були передані в СД. Штатні
агенти широко застосовують метод провокації, видаючи себе
за радянських парашутистів і т. д.”. Маючи в підпорядкуванні
24 штатні співробітники, Фельске-Танна знешкодив близько
60 агентів НКВС, армійських розвідників і партизанів, 12 з яких
він перевербував. З їх допомогою виявляли підпільні осередки й
партизанські групи.
Закидав „Гермес-Б” агентів і в радянський тил, не
гребував радіоіграми. У листопаді 1942 р. розгортався
партизанський рух на території Донбасу. Український штаб
партизанського руху десантував групу на чолі з Любченком.
Незабаром від неї почали надходити обнадійливі донесення,
деякі з них увійшли до оперативних повідомлень штабу фронту.
Ішли радіограми за підписом Любченка, зокрема, № 27 від
6 грудня 1942 р.: „У Старобільську знаходяться великі сховища
з боєприпасами і продовольчими товарами, з яких вдень і вночі
виїжджають автомашини до станції Айдар”. Начальник
українського штабу партизанського руху (УШПР) Тимофій
Строкач зробив відмітку: „Уважно вивчити. Чи не
дезінформація це?” Документи виявилися фальшивими.
Уже в перші дні перебування в тилу противника невдахипарашутисти потрапили під спостереження абверівських
агентів. На бік ворога спочатку перейшли троє з них, зокрема
радист. Пізніше арештували й інших, серед них командира. Тоді
ж „Гермес-Б” почав з УШПР радіогру. 15 грудня надійшло
чергове донесення: „Строкачу. Знаходимося в землянці в
Боровенському лісі Новоастраханського району. Десантують за
150 км від місця призначення. Вантаж і живлення рації
втрачені. Акумулятор добув завербований староста села
Боровеньки, член партії, Колядинцев. Безвісти пропали Турченко
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і Малов. Загін налічує 17 чоловік. Потрібні боєприпаси й
вибухівка. Підтримуємо зв’язок з населенням району.
Любченко”.
Поки інформація піддавалася повторній перевірці,
з’явилися нові „цінні” відомості: „Супротивник активізував
свої дії, – повідомлялося в радіограмі № 751 від 23 грудня. –
Прибувають усе нові військові частини. Рухаються в район
Біловодська. 21 грудня в Старобільську розвідники налічували
52 танки, а на станції – 23 самохідні установки. Загін швидко
збільшується. 22 грудня знищили ворожу автомобільну
радіостанцію. Маємо живлення для рації. Ведемо пропаганду
серед населення”.
Генерал Строкач розпорядився: „Терміново! Повідомити
в Головне розвідуправління Червоної Армії”. Від агента-двійника
Любченко отримав ще кілька подібних повідомлень. У такий
спосіб „Гермес-Б” намагався зробити свій внесок у порятунок
6-ї армії фельдмаршала Паулюса під Сталінградом. Незабаром
зрадника вдалося викрити.
Також особисто О. Танн завербував А. М. Пустомолотова,
завданням якого було відшукування агентів радянської розвідки.
У документах вказується, що абвергруппа-306, польова
пошта № 48236, була передана армійській групі „Ланц” і до
березня 1943 р. базувалася в Новоайдарі. Цей документ
наводить на думку про те, що фашисти знаходилися на
звільненій території, за лінією фронту. Новоайдар був
звільнений 21 січня 1943 р. У середині березня 1943 р. частина
особового складу групи переїхала в Харків для збору трофейних
документів. Після цього група розміщується в м. Дебальцево на
Вододільній вул., 85. У цей час мельдекопф охоплював кілька
районів Сталінської, Ворошиловградської й Ростовської
областей. Процитуємо в скороченні документ за підписом
заступника начальника управління контррозвідки „Смерш” 3
Українського фронту полковника Проскурякова: „Група мала
назву „Меве”, під керівництвом зондерфюрера Танна (Фельске).
Входила до складу „Особливої команди Вагнера” в Харкові,
потім в Києві. Основне завдання абвергрупи-304 – боротьба з
радянською агентурою, партизанами. Для цього група має
агентурну мережу з числа перевербованих, затриманих або
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таких, що явилися з повинною розвідників і партизанів і з числа
антирадянськи налаштованих місцевих жителів... Агентів –
колишніх розвідників і партизан група використовує як
упізнавачів і для впровадження в наші розвідувальні і
контррозвідувальні органи, партизанські загони і штаби
партизанського руху. Таким чином, агентура групи
перекидається в наш тил тільки в контррозвідувальних цілях,
часто під виглядом „супротивників, які повертаються з тилу
після виконання завдання”. За дозволом вищих органів група має
право перевербовувати розвідників-радистів, проводити
радіоігри і радіодезфінформацію. Абвергрупа використовує
також агентів німецьких розвідорганів для впровадження в
наші розвід- і контррозвідоргани. При опергрупі Танна
знаходилася група агентів, відібраних з Полтавської
розвідшколи. Вони були перекинуті в наш тил за ретельно
розробленою легендою для впровадження в органи радянської
розвідки. Окрім всього цього абвергрупа має і свою агентуру в
таборах військовополонених для виявлення розвідників,
командирів і політробітників Червоної Армії” [1].
Ось що вказано в архівних документах: „Абвергрупа-304
діяла на ділянці Південного фронту при 6-ій німецькій армії.
Польова пошта № 08683 Д; потім – 48236 (за іншими
відомостями № 25036). Позивний радіостанції – „Амзель”.
Мельдекопф Танн до травня 1942 року входив до складу
Абвергрупи-306, після чого був перепідпорядкований Абвергрупі304. Начальником його був зондерфюрер Фельске Леонгард, він
же Танн, 1901 року народження, керівник розвідоргану в 1936 –
1937 рр., нібито в Німецькому посольстві в Москві. Группа
Танна оперуючи, в основному, в прифронтовій полосі,
періодично змінювала місця своєї дислокації: з червня 1942 року
по січень 1943 р. вона знаходилась в Старобільську, під час
зимового наступу Червоної Армії передислокувалась в Харків, а
потім в Київ. В Харкові група розміщувалась по вул. Пушкінській
№ 19. В Києві група Танна знаходилась з лютого по травень
1943 року і розміщувалась по вул. Інститутській № 19, кв. 12. З
Києва Танн разом з офіцерами і агентурою, перебазувався в
Таганрог, а потім в Дебальцево, Сталінської області. З червня
по серпень 1943 року мельдекопф знаходився в Дебальцево по
70

Вододільній вул., б. 85, де був зашифрований як „відділ по
боротьбі зі спекуляцією”. Гуртожиток агентів був по вулиці
Радянській. З наближенням лінії фронту до Дебальцево, з
серпня 1943 року мельдекопф Танна послідовно дислокувався в
м. Ново-Українка Кіровоградської області; селі Білозерка
Одеської області; з жовтня 1943 року по березень 1944 року – в
м. Миколаєві, по вул. Потьомкінській б. 15”.
Абвергрупа-314 вела паралельну роботу в нашому регіоні:
іменуючись командою „Гамбург”, з кінця 1943 р. діяла при
головній польовій комендатурі № 398 і начальникові тилу
армійського угрупування Зюйд. Польова пошта № 48236.
Позивний радіостанції – „Меве”. Начальниками групи
послідовно були обер-лейтенант Бернер Берт, капітан Кнейснер
Мартін, обер-лейтенант Крон Гайнц, капітан Креплинг Теодор і
обер-лейтенант Фрейхер, він же Котц, він же фон Доброц
Християн. Група проводила активну контррозвідувальну роботу
на території Ворошиловградської, Харківської, Київської,
Полтавської, Кіровоградської, Житомирської, Вінницької,
Дрогобицької, Львівської областей, у Польщі й Німеччині. З
жовтня 1942 р. до січня 1943 р. група дислокувалася на території
Ворошиловградської області; у селі Торська, м. Рубіжне по вул.
Пушкіна, б. 10, селі Курячівка (за 7 км від Старобільська). З
січня 1943 р. послідовно знаходилася в Старобільську,
Валуйках, Вовчанську, Харкові й Києві; потім вибула на
переформування в штаб „Валли”. У січні 1945 р. група в
повному складі вибула в Німеччину, де знаходилася в містах
Франкенштель, Вальденбург, Рейхенбург.
Офіційний склад абвергрупи-314: Бернер – оберлейтенант, начальник органу з середини 1942 р. до жовтня
1942 р.; Крон Гайнц – обер-лейтенант, начальник органу з
грудня 1942 р. до березня 1943 р., пізніше працював в
Абвергрупі-323; Креплинг Теодор – капітан, начальник органу з
березня 1943 р. до вересня 1944 р.; Манці – зондерфюрер,
співробітник; Кнейснер Мартін – капітан, начальник органу з
жовтня до грудня 1942 р.; Никамп Ганс – фельдфебель,
начальник мельдекопфа; Мартін Фриц – зондерфюрер,
начальник мельдекопфа; Фрейхер, він же Котц, фон Доброц
Християн – обер-лейтенант, начальник органу з вересня 1944 р.
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до травня 1945 р.; Липпольд Хельмут Макс – фельдфебель, з
жовтня 1944 р. начальник мельдекопфа.
У списках германських військових чиновників абверу
знаходимо кілька осіб, причетних до злочинів у нашому краю:
Венцик – зондерфюрер, був розжалуваний у солдати й працював
на складі Абвергрупи-102; Вестфаль Роман Іванович (клички
„Рашер”, „Роша”) – зондерфюрер, перекладач, з кінця 1943 р. до
розформування був начальником Абвергрупи-306; Вольф Віллі
Вільгельм – перекладач Абвергрупи-306 з квітня 1943 р. до
травня 1945 р.; Петруля Юзеф – зондерфюрер, перекладач
Абверкоманды-102, одночасно займався господарськими
питаннями; Файробенд Іван Карлович – зондерфюрер,
перекладач Абверкоманды-102, уродженець і житель Риги [2].
Вивчаючи історію Старобільська, дивуєшся, як у
невеликому містечку вмістилося стільки подій, що стали
визначними для історії держави. Старобільськ став
Батьківщиною для багатьох видатних людей. У наше містечко
приїжджали працювати знамениті люди. Але, на жаль, безліччю
подій Старобільськ можна відзначити і як багатостраждальний.
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www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1008322.
4. Латышев А. Система проверки военнослужащих Красной
армии, вернувшихся из плена и окружения. 1941 – 1945 гг.
[Електронний ресурс] / Латышев Артём Валерьевич. – Режим
доступу : https://istina.msu.ru/dissertations/47687498/. 5. Как
убивали Молодогвардейцев [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://yadocent.livejournal.com/291542.html. 6. Из
следственного дела по обвинению в предательстве некоторых
членов подпольной комсомольской организации „Молодая
гвардия” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
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www.molodguard.ru/doc121.htm. 7. Дюков А. Р. Миф о геноциде:
Репрессии советских властей в Эстонии (1940 – 1953) /
А. Р. Дюков. – М. : Алексей Яковлев, 2007. – 138 с.
І. Мохонько
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Освіта Сватівщини в особистостях
Найважливішою ланкою реалізації загальної мети
виховання є освіта. Освіта – це соціальний інститут, покликаний
відтворювати культуру шляхом постійної передачі соціально
значимого досвіду попередніх поколінь наступним.
Концепція національного виховання, запропонована
видатним педагогом К. Д. Ушинським, базувалася на його
переконанні, що кожен цивілізований народ протягом віків
виробив свою систему освіти, яка відповідає інтересам
національного розвитку держави [3]. Ця система ґрунтувалася
на формуванні такого ідеалу людини, яким його уявляли в
кожній країні.
Разом з тим, запозичуючи досвід провідних країн світу,
треба надзвичайно бережно ставитися до власних національних
цінностей, національних традицій виховання свого народу, його
культури, мови, літератури. І саме розвиток краєзнавства може
бути одним із дієвих важелів національного, громадянського,
патріотичного виховання [1].
Краєзнавство надає конкретній місцевості певного
історизму, відкриває в її минулому (далекому й близькому)
щось зовсім нове, особливо ціннісне. Коли ми дізнаємося, хто
жив у цьому будинку, яке життя вирувало в ньому, який
художній твір тут було створено, тоді цей будинок стає для нас
особливим [1].
Сьогодні підвищуються вимоги до вчителя – носія як
загальнолюдських цінностей і культури, так і традицій окремого
регіону. Учитель є представником „освітнього життя”, який бере
на свої плечі величезну відповідальність за розвиток молодого
покоління. Робота з дітьми, з їхніми тонкими душами,
складними характерами ніколи не вважалася легкою й була під
силу не кожному: у школу йде працювати тільки людина, яка
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має покликання й особливий дар вчити й любити дітей.
Особливим феноменом у педагогічному середовищі є
педагогічні династії, де з покоління в покоління передають
педагогічний досвід, особливості підходу до дітей різних
вікових категорій, знання, уміння. І все це відбувається
природно, не нав’язливо, само собою, як дихаємо. У цьому,
вважаємо, і є цінність існування педагогічних династій.
Педагогічна династія – це особливий спосіб життя, тому
постає важливим питання вивчення педагогічних династій. Тема
досліджень педагогічних династій нашого краю ще не вивчена,
тому є актуальною та перспективною. Вважаємо, що
учительські династії України – це частина історії нашої країни.
Успіх українського державотворення залежать передусім
від рівня духовного розвитку людини. Основи виховання й
формування майбутньої особистості закладаються в ранньому
дитинстві батьками. Саме родина закладає у свідомість
нащадкам духовні цінності історичного й культурного спадку
нашого народу, але кожен з нас проходить інститути
соціалізації, які вчать і виховують. Одним із перших інститутів
соціалізації є школа, де відповідальність за повноцінний
розвиток особистості несе вчитель. Учителі йдуть пліч-опліч з
батьками вкладаючи у своїх учнів вершини мудрості, добра,
моральності й краси.
Учителі української філології вчать молоде покоління
найважливішому – мистецтву слова. Мова є невід’ємним
складником духовної культури українського етносу, потужним
чинником гармонійного світосприйняття й самоідентифікації,
що покликана забезпечити пізнавальний, виховний та
естетичний розвиток молодого покоління. Це носій ідентичності
нації, її генетичного коду, важливий чинник витворення
національної ідеології, що допомагає збудувати державу –
Україну й виховати свідомого українця; носій заряду духовної
енергії, здатний передавати від покоління до покоління
загальнолюдські й національні цінності, культивувати їх у
людській душі.
Ця тема є особливо близькою, оскільки в моїй родині
любов до рідної мови й педагогіки стала професійним
призначенням не одного покоління. Розпочала професійну
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династію, моя бабуся Кириченко Любов Данилівна, яка працює
на Сватівщині.
Вона народилася 16 вересня 1948 р. в мальовничому селі
Райгородськ Сватівського району Луганської області в
звичайній сільській родині. Батько Малець Данило Федосійович
у 16 років пішов на війну, де його було тяжко поранено –
ампутовано ногу. Після закінчення війни повернувся у своє
рідне село та одружився на Клавдії Семенівні. У 1948 р. в них
з’явилася перша донька, яку назвали Любов’ю. Згодом у родині
народжується ще двоє дітей – Григорій і Наталя [2].
Це були важкі післявоєнні роки, але родина Малець
виховувала своїх дітей у дусі патріотизму, любові до рідної
землі. З раннього дитинства батько Данило вчив читати Любу
по „Кобзарю”, бо в той час майже неможливо було знайти
дитячі книжки. Уже в п’ятирічному віці дівчина була пронизана
любов’ю до рідної мови й землі. Люба полюбляла читати
книжки та мріяла навчатись. У 1955 р. пішла, як і всі діти, до
сільської школи. Після закінчення восьмирічки Любов
продовжила освіту в районному місті Сватове, закінчила 9-й та
10-й клас. Завершивши навчання, два роки працювала в
сільській школі піонервожатою.
Отримавши значний досвід і назбиравши небагато грошей
під час роботи, не вагаючись, вирішила вступати до інституту,
хоча було багато перешкод: нестача коштів, хвороба батька та й
взагалі, самій поїхати до великого міста без підтримки та
знайомих було лячно. Але Люба не опустила руки, жага до
знань була величезна, тому в 1969 р. вступила до
Ворошиловградського державного педагогічного інституту
ім. Тараса Шевченка на факультет української філології [2].
Своє студентське життя присвятила виключно навчанню
та творчим заходам, які надихали молоду дівчину весь час на
пошук чогось нового та самовдосконалення. Любов з повагою та
захопленням згадує свій викладацький колектив. Це викладачі з
„великої літери” такі, як Міхно Олексій Андрійович, Сікорська
Зінаїда Степанівна, Шевцова Валентина Іванівна, Кейс Микола
Федорович. Натхненна навчанням, приїздить додому, де її
чекала молодша сестра Наталя, яка весь час захоплювалась
своєю старшою сестрою, її амбіційністю та жагою до навчання.
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Коли Наталія закінчила школу, то без роздумів пішла по
стежині старшої сестри та вступила до того самого вишу на
спеціальність „українська мова та література”.
Любов Данилівна після закінчення інституту в 1973 р.
почала працювати в рідному селі вчителем української мови та
літератури. Пропрацювала дев’ять років, за час роботи
випустила шість класів. У 1982 р. переїздить услід за чоловіком,
якого переводять в селище Кругле головою сільської ради. Вона
починає працювати в Круглівській школі [2].
У 1985 р. сім’ю знову переводять, тепер до районного
міста Сватове. Доля склалася так, що викладати рідну мову їй
довелося в Сватівській школі-інтернаті для глухих дітей, яку
згодом перейменують у Сватівську обласну спеціальну
загальноосвітню школу-інтернат І – ІІІ ст. [2].
Специфіка роботи спонукала Любов продовжити
навчання, і в 1988 р. вона вступає до Київського педагогічного
інституту на спеціальність „дефектологія”. Опанувавши
сурдопедагогіку, вона з легкістю продовжує працювати з
дітьми, які мають повну або часткову глухоту. Її учні беруть
участь в олімпіадах, творчих конкурсах, де посідають призові
місця. У 1990 р. Любов Данилівні присвоїли почесне звання та
вручили медаль „Ветеран праці”. За час роботи вона випустила
два випуски дітей із вадами слуху.
Останні 10 років Любов Данилівна працює з дітьми, які
мають розумову відсталість. Випустивши ще один клас, у
2016 р. вона вирішує піти на пенсію, бо роки беруть своє…
Загалом Кириченко Любов Данилівна має стаж викладача
української філології 50 років [2].
Молодша сестра Любові, Наталія Данилівна, залишилася
викладати в Райгородській школі, де працювала 30 років. Дочка
Наталії, Шевченко Людмила Олексіївна, також пішла по стопах
своєї мами й рідної тітки і в 1996 р. вступила до Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка на
спеціальність „українська мова та література”. Зараз вона
викладає рідну мову в Харківському ліцеї № 173.
Донька Любові Данилівни, Вікторія Миколаївна,
перейняла досвід у роботі з дітьми, які мають обмеження в
розумовому розвитку, і вирішила поєднати своє життя з цією
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категорією дітей. У 1993 р. вступила до Слов’янського
державного педагогічного інституту на спеціальність
„дефектологія”, а в 2007 р. закінчила Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „практична
психологія”.
Вікторія має на меті не тільки навчати дітей з
особливостями розвитку, але й сприяти їхньому повноцінному
особистісному й інтелектуальному розвитку, успішно
соціалізувати на кожному віковому етапі, створювати умови для
формування в них мотивації до самовиховання й саморозвитку,
забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її
психолого-педагогічного вивчення.
Мохонько Вікторія Миколаївна працює, як і колись її
мама, у Сватівській обласній спеціальній школі-інтернаті
І – ІІІ ст., обіймає посаду практичного психолога.
Рідко хто, народившись у родині вчителів, обирає іншу
професію. Хоч і яка вона нелегка, але якось стає генетично
близькою дитині, яка виросла в оточенні педагогів. Так і
Кириченко Любов Данилівна, моя бабуся, мама моєї мами,
розпочала педагогічну династію у своїй родині. Напевно, ще не
одне покоління цієї династії присвятить своє життя освіті. Бо
любов до української пісні, рідного слова, народних традицій і
звичаїв незгасна й передається в сім’ї з покоління в покоління.
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О. В. Набока
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Селянський супротив колективізації
на Луганщині в 1929 – 1930 рр.
У листопаді 1929 р. відбувся черговий пленум ЦК ВКП
(б), на якому Й. В. Сталін проголосив курс на суцільну
колективізацію. У січні 1930 р. Москва прийняла директиву
„Про темпи колективізації і заходи допомоги держави
колгоспному будівництву”, згідно з якою в УРСР створення
колгоспів передбачали завершити восени 1931 – навесні
1932 рр. На складний процес повної господарської
трансформації „куркульського краю” відводили 2 – 1,5 року. Це
було трагічне, волюнтаристське рішення, яке могло призвести
до численних жертв. Водночас головний український партійний
начальник С. Косіор вирішив, що на проведення загальної
колективізації досить і року, і закликав завершити її в УРСР уже
восени 1930 року. На практиці це означало істотне збільшення
тиску на селян з боку держави.
Така політика природно зустріла опір з боку селянського
населення України. Люди вірили, що як тільки вони „всім
миром” продемонструють владі своє невдоволення, вона
відступиться від своїх волюнтаристських планів.
У цей період в Україні почалися стихійні повстання, які не
оминули й Луганщину. Найпоширенішою практикою боротьби
місцевих селян стали „волинки” або „бабські бунти”.
Масштабна „волинка” відбулася в лютому 1930 р. на
Старобільщині. 12 лютого 1930 р. жінки – мешканки села
Містки, прийшли на колгоспний двір і стали забирати збіжжя,
насильно зібране активістами кількома днями раніше.
„Волинка” перекинулася на інші села Старобільського та
Білокуракинського району. Новим центром повстання стало
сусіднє село Кругле. Через три дні після початку заворушень у
Містках туди прибула одна з його ініціаторів – Меланія
Пилипівна Перепелиця. Вона зупинилася в хаті свого батька, де
зустрілася з місцевими селянами – куркулями й середняками.
Жінка дорікнула присутнім у тому, що вони сидять, склавши
руки, тоді як інші села вже підняли повстання [1, с. 112].
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Наступного ранку круглівчани вийшли на вулиці з
гаслами „Прийшов час нам вже звільниться від радянського
ярма” і „Давайте бити комсомольців і активістів”. Імовірно,
тоді був створений загін з двохсот чоловік, який очолив Микита
Гаврилович Гребеник. Повсталі стали виганяти бідняків, яких
радянська влада оперативно заселила в будинку розкуркулених
раніше селян [1, с. 113].
О 9 годині вечора прийшли гінці з сусідніх сіл
Коноплянівки й Дем’янівки. Вони вмовили керівників
Круглянського повстання Микиту Гребініка й Петра Козюберду
виступити їм на допомогу. Наступного дня почався спільний
похід.
Незабаром повстання було придушене. Через місяць
11 членів бунту були засуджені до розстрілу, інші отримали від
п’яти до десяти років таборів на півночі СРСР.
Новий великий бунт спалахнув у селі Макартетине (нині
входить до складу Новопсковського району). Восени 1930 р. тут
було створено „контрреволюційне куркульське угруповання”,
яке здійснювало терористичні акти над сільськими активістами.
Банду очолили, імовірно, Яків Федорович Круппа й Іван
Пилипович Одарченко, згодом розстріляні. Діставши десь
обрізи, наробивши до них саморобних куль, незадоволені
нападали на місцевих більшовицьких активістів. Вони вбили
18-річного комсомолця. Він отримав кулю, коли підійшов до
вікна своєї хати приблизно о 10 годині, у ніч з 8 на 9 жовтня
1930 р. [2, с. 89].
Поширювалися Луганщиною й індивідуальні виступи
скривджених радянською владою селян. Так, восени 1931 р.
мешканець села Варварівка Рубіжанського району Федір
Павлович Клюкало застрелив з рушниці секретаря місцевого
комсомольського осередку. Так він помстився за конфіскацію
власності після невиконання плану по хлібозаготівлі.
Крім повстань і бунтів, селяни знаходили й інші засоби
показати владі своє невдоволення. Краєм поширювалися чутки,
що тодішня влада перекрутила зміст селянської політики, яку
проводив засновник радянської держави. У документах НКВС
тих часів знаходимо такі доповіді: „Дуже поширеними є
розмови про те, що політика партії щодо загальної
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колективізації є перекручуванням курсу Леніна”; „Ленін
говорив, що необхідно колективізувати поступово, а Сталін
хоче за 1 рік”; „Хочуть загальну колективізацію ввести, а це
перекручування заповіту Леніна”; „Радянська влада робить не
так, як вчив Ленін. Ленін стояв за вільну працю – хто хоче, той
і працює, без будь-якого примусу” [2, с. 91].
Отже, Луганщина у 1929 – 1930 рр. стала одним з
епіцентрів селянського руху проти загальної колективізації.
Поширеними були як масові повстання селян, так і виступи
незадоволених радянською владою.
Література
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університет імені Тараса Шевченка)
Видатні вчителі Білокуракинщини
Учитель залишається вчителем завжди. Навіть коли йде зі
школи, коли йде з життя. Він залишається й живе в серцях своїх
учнів, тих, кого любив, кому віддав своє серце і дав путівку в
життя. Учитель – це покликання, це доля, це невгасима зоря, яка
сяє з далини й дає нашим душам злетіти, кличе їх до високого,
чистого, непідвладного часові. Василь Сухомлинський писав:
„Учитель творить Людину. Ці мудрі й вагомі слова можна
сказати тільки про матір і батька” [4].
Не можна розповісти історію школи, не згадавши людей,
які стали невід’ємною її частиною, для яких школа стала долею,
людей, завдяки яким про неї дізналася вся країна. Ці люди –
гордість школи, її совість, її слава..
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Але, на жаль, час іде невпинно, і ті, хто зробили великий
внесок в освіту рідного краю, забуваються. Усе менше сучасні
учні чують ці видатні імена. Менше уваги приділяють тим
відкриттям, які зробили вони в нелегкий час. Відновити імена
педагогів, зберегти їх, не дати канути в небуття й відродити
повагу до вчительської професії – ось ті завдання, які стоять
перед нами.
„Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів,
він – досконалий учитель” – так можна сказати про Лідію
Миколаївну Філіппову [4]. Вона – з учительської династії,
онука Сельванської Олени Митрофанівни, учительки
Нещеретівської земської школи. Народилася Лідія Миколаївна в
1929 р. в сім’ї службовця. Свій трудовий шлях почала
піонервожатою в Нещеретівській середній школі. Згодом
навчалася в Старобільському педучилищі, вищу освіту здобула
в Луганському педінституті. І вже з 1951 р. працювала вчителем
біології [5].
Лідія Миколаївна – прекрасний педагог, творча,
ініціативна людина. На уроках прагнула прищепити любов до
всього живого, навчити мислити, самостійно здобувати знання.
Сама – велика шанувальниця квітів, Лідія Миколаївна разом зі
своїми вихованцями перетворила школу на затишну оселю, яка
потопає у квітковому різнобарв’ї.
Лідія Миколаївна поєднувала вчительську роботу з
науково-дослідницькою. Вона проводила з учнями досліди
„Вплив антибіотиків на телят”, на пришкільній ділянці разом з
виробничою бригадою боролася за високий урожай кукурудзи
(80 ц з га на площі 20 га). Під керівництвом вчительки було
обладнано біологічний кабінет, зроблено понад 150 опудал
тварин та птахів.
За самовіддану працю неодноразово отримувала подяки,
була нагороджена грамотами, їй було присвоєно звання
„Відмінник народної освіти України”, „Заслужений вчитель
України”, відзначено грамотою Географічного товариства СРСР
при Академії Наук СРСР за багаторічні фенологічні
спостереження по наукових програмах фенологічного сектору
ТО СРСР АН СРСР [5].
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Досвід вчительки взяли на озброєння педагоги країни.
У 1979 р. на базі Нещеретівської СШ було проведено семінарпрактикум керівників районних і міських методичних об’єднань
учителів біології з узагальнення досвіду Лідії Миколаївни та
впровадження його в роботі шкіл країни. Про роботу
талановитого педагога писали районні, обласні, центральні
газети.
Лідія Миколаївна була не тільки творчим педагогом, але й
незмінною учасницею художньої самодіяльності, адже мала
чудовий голос, неабиякі музичні здібності, що передалися і її
онуці, Валентині Геннадіївни, яка зараз викладає музику в
рідній школі. Триває естафета поколінь, передана онуці від
бабусі.
Лідія Миколаївна Філіппова – жінка й мати, вона
виховала трьох прекрасних доньок, дала їм вищу освіту. Лідія
Миколаївна вміла гарно вишивати, шила одяг для своїх дівчат, а
пізніше й для онуків. Завжди привітна, щира, відкрита, Лідія
Миколаївна була чудовим співрозмовником. Прекрасно
знаючись на лікарських травах, вона завжди могла дати слушну
пораду щодо їх застосування. Лідія Миколаївна любила людей,
життя. І навіть на лікарняному ліжку вона писала:
„Лежу в хирургии. Каштаны цветут.
А птицы-проныры, и воздух, и небо,
Весеннее солнце к себе так зовут.
Хочу так объять этот мир дорогой,
Хочу быть здоровой, хочу быть другой.
Еще хоть немножко, но в полную грудь,
Пожить на дорожку… й в дальний свой путь,
Где солнце не светит, где птицы молчат,
Где болей не слышно, сердца не стучат.
Лежу в хирургии. Каштаны цветут,
Черемуха смотрит в окно.
И птицы-проныры, и солнце ликуют.
А мне так тоскливо, мне так тяжело” (23.05.1998) [2].
На жаль, 25 травня 2001 р. важка хвороба обірвала життя
цієї незвичайної людини, але в серцях її учнів вона назавжди
залишила незабутній слід…
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Окремою сторінкою в історії Нещеретівської школи стала
натхненна, наполеглива праця її директора Кисловського
Михайла Федоровича. Принциповість, висока вимогливість до
себе, поступовість у здійсненні завдань навчання й виховання
молодого покоління – ось ті якості керівника, які були
притаманні його діяльності.
Народився Михайло Федорович 5 грудня 1928 р. в селі
Плахо-Петрівка Білокуракинського району. Після закінчення
середньої школи навчався в педучилищі, потім два роки
працював учителем математики. У 1948 р. був мобілізований до
лав Радянської Армії. З 1948 до 1951 рр. обіймав посаду
комсорга в полковій школі. Після демобілізації працював
завучем у Курячівській, Павлівській середніх школах. Протягом
кількох років керував лекторською групою при райкомі партії.
У 1953 – 1956 рр. працював директором Білокуракинської
середньої школи № 2, а з 1956 р. – директором Нещеретівської
середньої школи [2].
„Я знаю: все це небилиці,
Спокій Кисловському лиш сниться,
Бо він таку натуру має –
У праці творчій весь згорає.
Тож славлю я таке горіння,
Нехай вогню цього насіння
Серця гарячі запліднить –
І це найвища щастя мить” [2].
Такими теплими рядками висловилась про Михайла
Федоровича Н. О.Гнідаш, завідувачка методкабінету, і
недаремно. Наступні роки стали роками справжньої творчості
Кисловського. Глибоке знання керівником нових програм,
підручників, вимог до сучасного уроку, володіння науково
обґрунтованими методами навчання й виховання учнів,
засобами внутрішнього шкільного контролю, постійний аналіз
результатів роботи педагогічного колективу дозволяли йому
правильно скеровувати зусилля вчителів, контролювати їхню
роботу, озброювати перспективою. Установлюючи тенденції в
розвитку того чи того педагогічного явища, він аналізує роботу
школи, зіставляє результати за кілька років. Сільська школа стає
доступним шляхом отримання середньої освіти молоддю.
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Основою для стилю роботи М. Ф. Кисловського стали
об’єктивність та обґрунтованість суджень і висновків щодо
діяльності вчителів та обслуговуючого персоналу школи. Така
робота згуртовувала колектив, дозволяла директорові дійти до
суті педагогічного процесу й керувати ним.
У 1980 р. йому присвоєно звання Заслуженого вчителя
УРСР. Неодноразово на базі школи проводили обласні семінари
з вивчення досвіду М. Ф. Кисловського. Традиції, засновані
Михайлом Федоровичем, продовжують усі члени колективу
Нещеретівської середньої школи. Його творчі здобутки, уся
діяльність будуть незабутнім періодом в історії школи,
залишаться в серцях і душах його вихованців.
Наступна розповідь про Хворостян Феню Дмитрівну.
Народилася вона в селі Нещеретове 10 лютого 1915 року.
У 1931 р. закінчила Нещеретівську неповну середню школу.
Трудову діяльність розпочала вчителем молодших класів в селі
Кам’янка Марківського району Донецької області, де
працювала з 1933 до 1934 р., а з 1934 до 1941 р. – учитель
Нещеретівської неповної середньої школи [2].
У роки другої світової війни працювала на рядових
роботах на окупованій німцями території в Луб’янському
піщаному кар’єрі. У 1943 – 1971 рр. продовжила трудову
діяльність учителем початкових класів Нещеретівської СШ.
Була агітатором серед населення, проводила бесіди, читала
лекції на педагогічні теми, вела різноманітну громадську роботу
в школі й селі.
Феня Дмитрівна нагороджена медалями „За доблестный
труд на Великой Отечественной войне”, „50 лет Победы в
Великой Отечественной войне”, „Ветеран труда” [2].
Бондаренко Надія Пилипівна народилася 12 грудня
1926 р. в селі Куковівка Решитилівського р-ну Полтавської обл.
У сім’ї вона була п’ятою дитиною. Закінчила 10-річну школу.
Після школи – Полтавський педагогічний інститут, де була
старостою та членом співочого гуртка.
Після інституту отримала направлення в с. Нещеретове
Білокуракинського р-ну Луганської обл. вчителем хімії, куди
прийшла працювати в 1949 р. Директором був Силаєв Петро
Лук’янович. Також працювала завучем з виробничого навчання.
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У школі було велике дослідне поле, де учні під її керівництвом
проводили досліди [3].
За дослідницьку працю була нагороджена в 1963 р.
грамотою Міністерства освіти УССР, ЦК ЛКСМУ, у 1964 р. – за
роботу в школі почесною грамотою Луганського обкому КПУ,
виконкому обласної Ради депутатів. У 1966 р. – бронзовою
медаллю „За досягнення в народному господарстві СРСР”, а в
1964 р. – значком „Відмінник народної освіти СРСР”. У 1982 р.
отримала медаль „Ветеран праці”, а в 1995 і 1996 рр. – „50 лет
Победы в Великой Отечественной войне” та „50 років
визволення України” відповідно.
Під час учителювання була секретарем партійної
організації. У школі Надія Пилипівна проводила семінари для
вчителів області.
Найбільше, що запам’яталося Надії Пилипівні, – це
хімічні вечори, які вона завжди проводила і в клубах, і в школі.
На цих вечорах разом з учнями робила досліди: палили вогонь
без сірника; робили дим без вогню; з води робили вино, молоко.
„Для учнів це було дуже цікаво, – згадує Надія Пилипівна. –
Вони завжди ходили за мною і просили взяти їх на вечори, щоб
робити досліди” [2]. Вона з гордістю ходила на ці вечори й
пишалася своєю роботою. „В школі було цікаво, я любила і
дітей, і свою працю. Сиділа в школі завжди до четвертої
години. Після уроків завжди проводилися гуртки” [2]. Ходили
вони також у походи, до лісу. Варили кашу, знайомились з
природою рідного краю, проводили досліди.
Про цю чудову людину неодноразово писали в газетах. „В
селі Нещеретове добре знають вчительку місцевої школи
Надію Пилипівну не тільки як здібного педагога. Вона – лектор
первинної організації товариства знання і більше 20 років
виступає перед односельцями з лекціями на педагогічні,
суспільно-політичні теми. Це невелика на зріст, тендітна,
елегантна жінка за професією вчитель, а за покликанням –
боєць ідеологічного фронту”.
Надія Пилипівна з радістю згадує своїх випускників,
колег.
У наш час також є вчителі, які зробили неабиякий внесок
у творчу спадщину. Такою є Марчевська Валентина
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Герасимівна. Народилася вона 27 листопада 1946 р. у с. ЛозноОлександрівка Білокуракинського району. Працювала вчителем
в Нещеретівській ЗОШ. Стаж роботи – 42 роки [3]. Вона
фахівець з української мови та літератури. Валентина
Герасимівна закохана в поезію. Вірші пише давно. Чудові вірші!
Сповнені високих людських почуттів, проникливі, глибокі,
ліричні…
Вона ніколи не здається перед проблемою. Має
темперамент Прометея, тверде переконання та стійку життєву
позицію. Вона приклад для багатьох колег, мудрий наставник,
добрий порадник і помічник у роботі. Зараз Валентина
Герасимівна бере активну участь у художній самодіяльності.
Гурт „Калинові зорі”, до якого вона входить, виконує пісні, що
написала вона сама.
Вірші, що ввійшли до двох її збірок, стали справжнім
подарунком для поціновувачів її таланту. Свідченням її
творчого обдарування є значна кількість грамот, дипломів,
подяк за розвиток і популяризацію української мови. Її життя –
вічне горіння, а її творчість – змагання добра і зла, невичерпне
прагнення до прекрасного й гостре заперечення неправди,
брехні та зради.
Не оминемо увагою й чарівну жінку Білянську Наталію
Василівну. Народилася вона в селі Водиця Рахівського району
Закарпатської області в 1954 р. Закінчила Великобичківську
середню школу. Там же працювала піонервожатою. Пізніше
вступила до Ужгородського університету на філологічний
факультет. Вийшла заміж і переїхала на Луганщину. Отримала
диплом філолога-викладача в Харківському державному
університеті імені Горького у 1980 р. Працює викладачем
української мови та літератури в Білокуракинській ЗОШ № 1
[1].
Чудова мати й бабуся (а має вона сина й доньку та двох
онуків) своїм поетичним словом плекає в дітях надію на велике
майбутнє нашої рідної України. Більше 30 років спливло, як ця
чудова жінка живе, працює та творить у нашому мальовничому
краї, ім’я якому – Білокуракинщина.
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Нещодавно вийшли у світ три книжечки Наталії
Василівни: „Абетка для внучат”, „У рідному краї і серце
співає…”, „Для душі”.
Наталія Василівна тонкий лірик, який вміє помітити у
житті, у душі, у природі такі деталі, які привернуть на себе
увагу далеко не кожної людини. І лягає побачене й пережите на
папір, торкається глибини струн кожного. Писати вірші почала
не так давно. Має численні газетні публікації на сторінках
районної та обласної преси. Член районного літературного
об’єднання „Колосок” [1].
Педагогічна тема – благодатна нива для дослідження. Бо
багата наша земля на таланти й чудових людей, чільне місце тут
належить педагогам. Бо від них залежить багато чого – інтерес
до навчання в дітей, порядність, патріотизм людини й від них
залежить, яке зерно проросте в майбутньому нашої держави.
„Учителі, яким діти зобов’язані вихованням, поважніші,
ніж батьки: одні дарують нам тільки життя, а інші – добре
життя” (Арістотель) [4]. І це справді так. Ми повинні
шанувати педагогічну працю й завжди пам’ятати вчителів.
Література
1. Архів Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 2. Архів
Нещеретівської ЗОШ І–ІІІ ст. 3. Домашній архів Марчевської
Валентини Герасимівни. 4. Крилаті вислови про вчителя
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovidka.biz.ua/.
5. Нещеретівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://nzs.ucoz.ua/.
І. Примак
(Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка)
Педагогічна династія Пітербарг – гордість
Біловодщини.
Педагогічні династії – окрема тема в учительському
середовищі. У суспільстві завжди була повага до вчителя,
звичайно, у різні історичні часи різна й повага. У тяжкі 1990-ті
роки в учительській професії залишились тільки найбільш
віддані педагоги, а цінували в суспільстві зовсім інші,
матеріальні цінності. Філософи й мудреці вважають, що життя
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складається не лише з матеріального. Розумний баланс
матеріального й духовного становить цінність життя. Учитель –
це завжди духовне, але гарний вчитель може навчити і
матеріальному, і духовному. На далекому Сході взагалі вважали
вчителя чи не найпершою людиною в житті після батьків. І для
нас сьогодні важливо зберегти повагу до вчительської професії,
держава в цьому сенсі намагається допомогти – матеріально
підтримати вчителя підвищеною зарплатою. А ще важливо
зберегти пам’ять про людей, які частину свого серця віддали
дітям.
Кожен край нашої Батьківщини, район, село має своїх
видатних вчителів і цілі педагогічні родини, які стали взірцем
для суспільства. На Біловодщині багатьом відома педагогічна
родина Пітербаргів, їхня порядність, обізнаність у педагогічній
царині. Сім’я, яка вивчила не одне покоління і виростила
власних трьох синів-соколів.
Фундамент майбутнього життя. Голова родини Ілля
Андрійович Пітербарг народився 10 грудня 1919 р, в с. Бабчинці
Могилів-Подільського району Вінницької області. Окрім нього,
у сім’ї були ще молодші сестричка й братик, і коли помер
батько, підліток Ілля піклувався про менших і про хвору матір.
У країні тоді панували голод і злидні. Щоб якось допомогти
обездоленій родині, місцева влада направляє юнака навчатися в
Одеський індустріальний технікум, де він навчався з 1934 до
1937 рр. У 1938 р. вступив до Харківського державного
університету на фізико-математичний факультет. Війна
перервала навчання. Після третього курсу, з грудня 1941 р., Ілля
Андрійович воював у діючих частинах Червоної Армії.
Важко довелося в перші дні на фронті. Молодий солдат
Пітербарг пізнав гіркоту відступу, бачив сміливість своїх
товаришів. Потрібні були офіцерські кадри, і він стає курсантом
Ленінградського артилерійського училища, яке закінчив за
скороченою програмою у 1942 р. У званні лейтенанта воював на
різних фронтах на посадах командирів артилерійських взводів і
батарей.
„Досить часто радянська артилерія обстрілювала власні
позиції через неправильне коригування вогню батарей. Тому
командування прийняло рішення, щоб командири батарей
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власноруч коригували вогонь. Іллі Андрійовичу виділили
чотирьох бійців для охорони i відправили коригувати вогонь. За
бій він отримав орден Леніна, хоча повинен – Героя Радянського
Союзу. Але національність підвела. Він єврей” [1].
Було все: на очах гинули бойові товариші, тричі був
поранений сам. Але найстрашніша звістка була про те, що в
рідному селі, окупованому фашистами, по-звірячому були вбиті
його рідні: мати, тринадцятирічна сестра й десятирічний братик.
З донесення командування: „В боях за м. Запоріжжя
лейтенант Пітербарг виявив сміливість, мужність та відвагу.
12.10.1943 р. підготував свої 150 мм пушки-гаубиці для стрільби
прямою наводкою, сам же вийшов вперед піхоти першого
батальйону і вів ретельне спостереження за ворогом. О 7.00
12.10.1943 р. побачив наближення 4 танків, 2 самохідних пушок
„фердинанд” та до двох батальйонів піхоти. Відкрив вогонь
прямою наводкою. Підбив один танк, знищив всю наступаючу
піхоту. В 12.00 12.10.1943 р. ворог силами до полку піхоти, 10
танків, 5 самохідних пушок „фердинанд” розпочав другу
контратаку на висоту 111,5, яка була домінуючою в даному
квадраті. Лейтенант Пітербарг прямою наводкою відкрив
вогонь по наступаючим танкам та самохідним пушкам. Коли
ворожі танки минули його командний пункт, а піхота йшла за
танками, лейтенант з двома розвідниками в упор розстріляли із
автоматів ППШ піхоту, чим відрізали її від трьох танків. Коли
ж його розвідники вийшли із строю, німецькі автоматники на
повний зріст підійшли до КП. Лейтенант Пітербарг трьома
гранатами і вогнем ППШ вбив одного офіцера, 14 солдат, а
інших змусив втекти. Вогнем батареї підбита одна самохідна
гармата і знищений один танк” [1].
У нагородному листі саме за цей бій І. А. Пітербарг
представлений до ордену Леніна. „Єдиний із всіх нагороджених
орденом Леніна в Біловодському районі, хто отримав його за
бойові заслуги” [1].
Звільняючи один із населених пунктів України, випадково
наступив на міну й отримав поранення. „Могли ампутувати
ногу. Але минулося. Лише три дні дозволили колоти морфій.
Потім заборонили – щоб не звик, але боліло так, що Пітербарг
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криком кричав. Ногу врятували, хоча вимушений був ходити з
паличкою” [1].
У госпіталі познайомився з солдатом з Біловодська, який
так яскраво описав свій рідний край, що після завершення курсу
лікування Ілля Андрійович вирішив оселитися в цьому
мальовничому куточку Луганської області. Від станції Чертково
до Біловодська вимушений був добиратися спочатку на
милицях, потім на підводі. Люди зустріли його тепло й відразу
направили на роботу в середню школу військовим керівником і
вчителем математики. Було це в серпні 1944 р.
Учитель – Батько і Мама. Не озлобився, не впав у
відчай, не вихвалявся нагородами, не викликав до себе
співчуття. Він і сам твердо стояв на ногах, і прищеплював
іншим почуття справедливості, професійного виконання
обов’язку, любові до праці, до Батьківщини.
У стінах Біловодської школи відбулося знайомство
Єфросинії Яківни Бескровної та Іллі Андрійовича Пітербарга.
Весілля, народження старшого сина Володимира 01.08.1945 р.,
заочне
закінчення
фізико-математичного
факультету
Луганського педагогічного інституту, а з 02.04.1947 р. –
призначення директором Біловодської середньої школи.
16.04.1948 p. лелека знову завітав до сім’ї Пітербарг, але з
двома пакуночками: народилися хлопчики – двійнята Леонід та
Олександр. Материнські, батьківські почуття важко передати
словами. Їх може цілком осягнути лише той, хто сам став
батьком чи матір’ю. Народжуючи дитину, людина відділяє від
себе частку свого єства. Ми не тільки продовжуємо себе у своїх
дітях – ми творимо майбутнє. Продовжуючи рід людський,
батько й мати повторюють у дитині самих себе, і від того,
наскільки свідоме це повторення, залежить моральна
відповідальність за людину, за її майбутнє. Кожна мить цієї
роботи називається вихованням, це творення майбутнього й
погляд у майбутнє.
До 1973 p. вчителем математики в Біловодській середній
школі працювала Є. Я. Пітербарг. До 1981 p. директором цієї
школи працював її чоловік – І. А. Пітербарг. У 1951 p. він
нагороджений значком „Відмінник народної освіти”, а в
1954 р. – медаллю „За трудову відзнаку” [2]. Але головною
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винагородою були діти, які росли дружніми, навчалися легко та
з бажанням. Усі троє, на радість батькам-математикам,
захоплювалися точними науками.
Здається, лише за те, що Ілля Андрійович і Єфросинія
Яківна працювали вчителями й виховали не одне покоління
біловодчан, їх пам’ятатимуть у селищі. Але вони реалізувалися і
як батьки. Їхні сини є не просто продовжувачами славного роду,
але й творцями нового майбутнього.
Нащадки. Володимир Ілліч Пітербарг народився
01.08.1945 р. в смт. Біловодськ. Закінчив Біловодську школу в
1963 р. У випускному класі посів перше місце на
республіканській олімпіаді з математики. Це єдиний випадок за
всю історію навчальних закладів нашого району. Після школи
на „відмінно” закінчив механіко-математичний факультет і
аспірантуру
Московського
державного
університету
ім. Ломоносова [2].
Сьогодні доктор фізико-математичних наук (з 1983 р.),
професор Московського університету, професор Паризького
університету. Був завідувачем лабораторії теорії ймовірності
Московського державного університету. Автор більше
110 наукових робіт, зокрема п’яти монографій з теорії
ймовірності та математичної статистики, а також підручника
для вищих навчальних закладів. Один із послідовників і
найкращих учнів великого вченого-математика Колмогорова,
який був до Володимира Ілліча завідувачем лабораторії теорії
ймовірності. Це сьогодні найважча галузь математики, а
Володимир є її популяризатором. У 20 країнах читав лекції з
теорії ймовірності. Продовжує працювати й сьогодні. На переїзд
до інших країн не погоджується. Проживає в м. Москва
(Російська Федерація) [1].
Має двох дітей – сина Володимира (проживає в Лондоні)
та доньку Юлію (мешкає у Швейцарії), що продовжили традиції
Пітербаргів: обоє є докторами фізико-математичних наук.
Володимир Володимирович теж має двох дітей: сина й доньку.
На жаль, математичних здібностей вони не мають. Юлія
Володимирівна має доньку, розлучена.
Леонід Ілліч Пітербарг народився 16.04.1948 р. в
смт. Біловодськ. Леонід у Біловодській школі навчався лише
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вісім класів, які закінчив на „відмінно”. Потім його направили в
математичну
школу
при
Київському
національному
університеті, де він був визнаний найкращим випускником:
перше місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики,
похвальні відгуки на багатьох всесоюзних олімпіадах. У 1966 р.
отримав золоту медаль. З дипломом з відзнакою закінчив
механіко-математичний факультет і аспірантуру Московського
університету. У 27 років захистив кандидатську дисертацію й
отримав посаду старшого наукового співробітника Інституту
океанології Академії наук СРСР. У 1991 р. переїхав до США,
деякий час працював на ВМФ США [2].
Сьогодні він доктор фізико-математичних наук (з 1992 р.),
професор Південно-Каліфорнійського університету (США),
академік Нью-Йоркської академії наук. Автор більше
100 наукових робіт і трьох монографій з теорії ймовірності та
математичної статистики. У 12 країнах читав лекції. Проживає з
родиною в м. Лос-Анджелесі (США).
Має двох синів – Олександра, який займається бізнесом і
проживає в м. Москва (на переїзд не погоджується; має трьох
дітей) та Віктора, який працює в банку, проживає в м. Нью-Йорк
і теж має трьох дітей. Жоден з онуків Леоніда Ілліча не виявляє
бажання займатися точними науками [1].
Олександр Ілліч закінчив Біловодську школу зі срібною
медаллю в 1966 р. Ще під час навчання в школі був призером з
шахів, йому пропонували навчання в Криму, у спеціальній
школі підготовки майбутніх гросмейстерів. Батько заперечив.
„Я б там розбалувався”, – згадує О. І. Пітербарг [1]. Три роки
навчався на механіко-математичному факультеті Московського
державного університету. Служив в армії, у батареї керування
артилерійської розвідки. Потім повернувся до рідної домівки, де
спочатку працював простим вантажником, потім кілька років
працював інспектором відділу культури. І лише після цього
побачив себе на батьківській стежині [1]. Був зарахований
відразу на четвертий курс фізико-математичного факультету. І
26 років нелегкої педагогічної діяльності в Біловодській СШ на
посаді вчителя математики. Особисте життя, на жаль, не
склалося. Зараз на пенсії. Проживає в смт. Біловодськ.
О. І. Пітербарг брав участь у фіналах міжнародних конкурсів з
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вирішення математичних задач, неодноразово був лауреатом і
дипломантом цього престижного турніру.
Підсумовуючи, наголосимо на важливості збереження
пам’яті про педагогічні династії, які є й повинні бути для нас,
особливо молоді, взірцем. Сподіваємось, що грамотна людина
завжди знайде своє місце й буде затребувана суспільством у
власній державі.
Література
1. Архів родини Пітербаргів (із спогадів О. І. Пітербарга,
сина Іллі Андрійовича). 2. Архівні матеріали музею
Біловодської гімназії.
В. Федченко
(Луганський обласний краєзнавчий музей)
Культурне життя Старобільщини
у післявоєнний час (1945 – 1991 рр.).
Останнім часом почали приділяти більше уваги вивченню
та дослідженню історії рідного краю. І це не випадково, адже
кожна освічена людина, окрім надбань світової культури,
повинна бути обізнаною з історією рідного міста, району,
області. Почуття любові до рідного краю, глибока повага до
вікових народних традицій – невичерпні джерела, духовності,
моральності й культури сучасної людини. Знання рідного краю
духовно збагачує її, виховує нездоланну відданість Вітчизні,
учить шанувати свій народ та інші народи, що здавна пліч-опліч жили й працювали в Україні.
Однією з жахливих сторінок історії нашого краю є події
другої світової війни, які залишили незгладимий слід у пам’яті
тих, хто їх пережив. Війна принесла багато втрат і в
Старобільську. У важких умовах жила більшість населення
міста. Тяжких ран завдали окупанти перлині Приайдар’я. У
місті було знайдено кілька могил, які свідчать про фашистські
злодіяння: у більшості закатованих жителів, виявлених у
могилах, були відрізані вуха й носи, роздроблені черепи,
перебиті руки й ноги [1].
Останнім часом зростає науковий інтерес до вивчення
історії Старобільщини в післявоєнний час (1945 – 1991 рр.), її
вплив і значення в розвитку культури підкреслювали
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краєзнавець І. Мірошниченко [9], архітектор В. Леонічев
окреслив нереалізовані плани післявоєнного Старобільська [7],
Д. Лук’яненко досліджував проблему міста в літературі [8],
О. Коцина вивчала історію створення Старобільського
районного Будинку культури ім. Т. Г.Шевченко [5], про роботу
Старобільської дитячої музичної школи писала Т. Вербецька [2],
спортивні досягнення Старобільщини висвітлювали І. Гаркавий
І. Загоровський, В. Кравцов, Є. Перчик [3; 4; 6].
Тема дослідження культури післявоєнної Старобільщини
ще не достатньо вивчена, тому є актуальною та перспективною,
адже історія – це безцінна скарбниця збереження досвіду
багатьох поколінь, усього того найкращого, що витримало
випробування часом у сфері матеріальної й духовної культури.
З перших днів визволення в прифронтових умовах місто
почало відроджуватись з руїн. Робітники і службовці, учні і
студенти, мешканці міста після довгих трудових змін і навчання
виходили на розбір завалів. А 7 лютого 1943 р. відбувся перший
масовий суботник з відбудови міста. У короткі строки були
підняті з руїн і дали продукцію хлібозавод, мотороремонтний
завод, швейна фабрика, пивзавод, дала перші кіловати міська
електростанція. 10 лютого запрацювала міська друкарня, у якій
було надруковано перший після визволення номер газети
„Радянська Україна”.
У березні 1943 р. Старобільська та Підгорівська МТС,
колгоспи та радгоспи району були готові до весняно-польових
робіт. Були полагоджені трактори, сівалки, збирали посівний
матеріал, але більшість площ було засіяно вручну й заволочено
у два боки волами, кіньми й коровами. Це була найтяжча з весен
для сільських виробників.
1960 – 1990 рр. позитивно вплинули на розвиток закладів
освіти, охорони здоров’я й культури. У місті побудовано
будинки культури ім. Шевченка, „Автомобіліст”, клуб „Геолог”,
кінотеатр „Дружба”, відкрились музична школа, спортивна
дитяча школа, відсвяткував новосілля в багатоповерховому
будинку клуб творчості дітей та юнацтва
Відбулись на краще і зміни на освітянській ниві. У місті
виросли комплекси ПТУ №93 та 118, медичного училища,
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середньої школи № 4, переїхав у нове навчальне містечко
аграрний технікум, що в селі Веселому.
Місто
прикрасилось
універмагом,
гастрономами,
рестораном,
їдальнями,
кафе.
Успішно
розвивався
сільськогосподарський сектор району, який складався з
16 колгоспів і 7 радгоспів [9].
З кожним роком кращають вулиці та сквери міста. Тисячі
кущів троянд, різних декоративних і фруктових дерев
посаджено руками його жителів. Навесні 1967 р. закладено парк
ім. 50-річчя Великого Жовтня й Алею трьох поколінь. Великими
ентузіастами цієї благородної справи стали подружжяпенсіонери Петро Іванович і Лідія Дмитрівна Руднєви [1].
З кожним роком збільшуються асигнування на охорону
здоров’я мешканців Старобільська. У 1966 р. на це було
виділено 899 тис. крб., або на 321 тис. крб. більше, ніж у 1959 р.
Нові кабінети – ендокринологічний, ревматологічний,
урологічний та інші відкрито в міській поліклініці. Забезпечені
новим обладнанням районна лікарня на 265 ліжок, 2 диспансери
на 100 ліжок, водолікарня, дитяча консультація й залізнична
амбулаторія.
Великим
авторитетом
серед
населення
користуються
заслужені
лікарі
УРСР
Н. Виставна,
В. Павловський, лікарі О. Буткова, О. Будаєв, І. Весела та ін.
Значно розширено в місті й сітку дитячих дошкільних
закладів. Якщо в 1958 р. було чотири дитячі заклади на
200 місць, то в 1967 р. їх було вже 11 на 954 місця.
Старобільські дитячі садки та ясла мали поетичні назви
„Ластівка”, „Берізка”, „Волошка”.
Підвищувався культурний і загальноосвітній рівень
мешканців міста. За даними перепису 1959 р. на 19 519 жителів
Старобільська припадало 484 осіб з вищою освітою, 196 з
незакінченою вищою, 1358 зі спеціальною середньою, 2116 з
загальною середньою. На кінець семирічки близько 700 жителів
мали вищу освіту та близько 1,5 тис. середню спеціальну [1].
Освіту в районі забезпечувала широка мережа дошкільних
дитячих закладів, шкіл і профтехучилищ. У районі діяло
32 школи, у яких навчалися 7780 учнів: середніх шкіл I ступеня
– 5, I –II ступеня – 10, I – III ступеня – 16. Колишня міська СШ
№ 1 одержала статус гімназії.
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Дошкільну підготовку дітей вели 27 дитячих садків, 11 з
них – системи освіти. Школи й ПТУ району мали всі умови для
високоякісного навчання. Значну навчально-виховну роботу
вели міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Будинок
творчості дітей та юнацтва, дитячо-юнацький клуб фізичної
підготовки [9].
Найстарішими середніми навчальними закладами району
є державний аграрний технікум і медичне училище. Вони варті
того, щоб сказати про них кілька слів.
Аграрний технікум є по-справжньому сучасним,
оновленим нвчальним комплексом. Це ціле містечко в селі
Веселому. Тут готують згідно з державним замовленням
висококваліфікованих фахівців для сільського господарства.
Старобільське медичне училище було відкрито 10 жовтня
1932 р. Саме в той день 41 учень почав у ньому перші заняття. У
1937 р. училище зробило перший випуск фельдшерів. Того ж
року воно перейшло в приміщення початкової земської школи.
У 1975 р. училище одержало новий комплекс на південній
околиці міста – навчальний корпус, гуртожиток на 340 місць,
спортивну залу [9]. В училищі здобували спеціальності
фельдшера, медичної сестри, акушерки близько 700 майбутніх
медиків. Викладацьку й виховну роботу вели близько
60 викладачів і лікарів високої кваліфікації.
Старобільщина мала широку мережу закладів культури,
до якої входили районний Будинок культури ім. Т. Г. Шевченка,
31 сільський клубний заклад, 26 бібліотек. У 162 гуртках та
об’єднаннях за інтересами займалися понад 2000 учасників.
Понад 37 років радує старобільчан своїм мистецтвом
танцювальний ансамбль „Веселка”. „Веселка” – лауреат
багатьох оглядів, звітів, конкурсів і фестивалів. Усі ці роки
колективом керує Н. В. Сушинська.
У 1954 р. в Старобільську було відкрито дитячу музичну
школу. За ці роки її закінчили тисячі юних старобільчан. Багато
з них стали професійними музикантами. Євген Тростянський –
соліст Київської державної консерваторії [9], Валентин Мороз –
кандидат
музикознавства,
працівник
Дніпропетровської
філармонії, на Міжнародному конкурсі в Парижі одержав
найвищу нагороду – „Гран-прі”.
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Старобільщина здавна славиться спортивними командами
й результативними спортсменами. У районі було створено
значну матеріальну спортивну базу – дві спортивні школи,
40 спортивних залів, 14 футбольних майданчиків, 2 тенісні
корти, 9 тирів, 45 різних спортивних майданчиків.
Сформувалась висококваліфікована група викладачів і тренерів.
У спортклубах здійснюють підготовку за сімома спортивними
видами: футбол, волейбол, бокс, греко-римська боротьба, легка
атлетика, кінний спорт, художня гімнастика.
Вважаємо, що це дослідження має перспективи науководослідницької роботи, бо воно не вичерпує всіх аспектів
розглянутої проблеми. Подальшого вивчення потребують такі
питання, як освіта Старобільщини періоду 1945 – 1950 років;
історія культури Старобільщини 1945 – 1991 рр.
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ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ
ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
О. А. Алтухов
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
„Банківська енциклопедія” як джерело з історії
розвитку банківської справи України
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Динамічний розвиток капіталістичних відносин як у
Надніпрянській Україні, так і в Російській імперії загалом у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. зумовив підвищений
науковий інтерес до проблем, пов’язаних з цим процесом. Серед
іншого, у цей період з’являється значна кількість праць, у яких
розглядали різні аспекти розвитку біржової справи. Зокрема, у
1917 р. у Києві опубліковано другий том фундаментальної на
той час роботи – „Банківської енциклопедії”. Другий том цього
видання був повністю присвячений дослідженню біржової
справи в провідних країнах, Російській імперії та на українських
землях. Співавторами праці були провідні тогочасні економісти
та юристи, зокрема А. Н. Анциферов, Г. В. Афанасьєв,
Х. А. Барановський,
М. Н. Боголепов,
Е. В. Ванштейн,
І. М. Гольдштейн,
Н. С. Доброхотов,
В. Я. Железнов,
А. М. Лазарев,
Д. Н. Левін,
Є. С. Лур’є,
П. П. Мігулін,
Н. Д. Сілін, П. Б. Струве, М. П. Туган-Барановськиий та ін.
Головним редактором видання став професор Київського
комерційного інституту, багаторічний депутат Державної Думи
Леонід Миколайович Яснопольський.
Відзначимо,
він
був
видатним
економістом,
представником дореволюційної економічної школи, що склалася
в Києві на початку ХХ ст. Яснопольський народився 1 лютого
1873 р. у Києві, де провів більшу частину свого життя. Після
закінчення Київської гімназії в 1891 р. він спочатку вступив до
юридичного факультету Київського університету, а потім
перевівся до Петербурзького університету, закінчивши який у
1895 р., почав працювати там само, на кафедрі політичної
економії та статистики. У 1902 р. Яснопольський зайняв посаду
приват-доцента Київського університету, а з лютого 1903 р. –
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Харківського університету. З початку викладацької та наукової
кар’єри він був прибічником лібералізації економічного життя
імперії, уважаючи будь-які державні перепони в діяльності,
зокрема, і біржових установ, значною перешкодою на шляху
становлення ефективних ринкових відносин. У 1902 р. він
виклав свої, на той час доволі радикальні ідеї в статті „Джерела
землеволодіння, перш за все у Росії”. Висловлені ним погляди,
зокрема
критика
економічної
далекосхідної
політики
російського уряду, викликали незадоволення керівництва
Харківського університету, з якого він був змушений
звільнитися. Проте скоро Яснопольському вдалося поновитися у
Комерційному інституті Києва. Окрім того, на початку ХХ ст.
його обрали на посаду „гласного” полтавського та
переяславського земств, а у 1905 р. – депутатом Першої
Державної Думи від Полтавської губернії. За політичними
уподобанням був близький до кадетської партії.
Займаючись політикою, Яснопольський не забував і про
наукову та викладацьку кар’єру. У 1906 – 1910 рр. він викладав
у Петербурзькому політехнічному інституті, а з 1910 р. зайняв
посаду професора Київського університету. Він є автором
кількох наукових робіт, у яких розглядав різні аспекти
економічного розвитку Російської імперії. У 1914 р. став
редактором двотомного фундаментального видання „Банківська
енциклопедія”, другий том якого повністю присвячено біржовій
діяльності.
Відзначимо, що праця мала бути опублікована в 1914 р.,
проте перша світова війна (1914 – 1918) внесла корективи в
плани Яснопольського. Редактор був змушений неодноразово
переносити строки випуску видання з огляду на різні проблеми,
зокрема, дефіцит паперу, який став відчуватися у зв’язку з
початком військових дій.
У передмові Л. М. Яснопольський наполягає на тому, що
біржа є важливим інститутом, який забезпечує розвиток
ринкових відносин не тільки в мирний час, але й у період війни.
Він критикував консервативну політику російського царського
уряду, який, на його думку, перешкоджав вільному розвитку
біржової справи. Зокрема він відзначав: „Традиції поліцейської
держави та упередження кіл суспільства, які не доросли до
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західноєвропейського розуміння значення вільного біржового
обороту, дуже гальмують розвиток розвиток російського руху
біржового ринку і разом із тим затримують процес європеізації
економічного життя Росії у галузі торгівельних, промислових
та кредитних відносин” [1, с. 11].
На думку Л. Яснопольского, російська влада розглядала
біржу як явище, пов’язане з різноманітними незаконними
авантюрами та обманом. „Сьогодні панує думка, що біржа є
інститутом виключно небезпечним та злісним, який потрібно
тримати у „іжакових рукавицях”, с одного боку, оберігаючи
державний кредит від зловмисних посягань на курси фондів, з
іншого – ретельно оберігаючи обивательських карасів від
біржових щук та акул” [1, с. 11].
Задля подолання перешкод на шляху розвитку біржової
справи
Л. М. Яснопольський
рекомендував
структурне
реформування цих установ і формування нового підходу до них
з боку влади. Зокрема він наполягав змінити ставлення до т. зв.
„біржового закулісся” – системи неформального визначення
особливостей проведення біржових операцій між провідними
біржовими гравцями. „Сьогодні куліса – найбільш еластичний
елемент паризської біржі, без якого не взмозі обійтись навіть
найбільші банки Франції – загнана у нас у підпілля кав’ярень та
„американок”. Між тим, біржа, яка не має куліси завжди
парадоксальна. Вона схожа на армію, яка не має тилу; їй немає
звідки черпати нові сили та нікуди здати своїх поранених” [1,
с. 12], – писав економіст.
Також у передмові до видання Яснопольский окреслив ще
одну характерну рису розвитку біржової справи, як в Україні,
так і загалом на території Російської імперії. На його думку,
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбулася масштабна
концентрація
банківського
капіталу,
розповсюдження
банківської діяльності як на фондові, так і товарні операції.
Помітним стало „об’єднання банков із промисловістю”. Усе це
призвело до того, що банківські фінансові установи почали
витісняти біржі з фінансового сектору, заміщаючи їх головні
функції. Усе це дозволяло говорити про кризу біржових
інституцій,
які
були
змушені
підпорядковуватися
„концентрованому банківському капіталові” [1, с. 14].
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Яснопольский стверджував, що така концентрація,
головною формою якої були синдикати, спотворювала наявну
фінансову систему російської імперії та гальмувала розвиток
капіталістичних відносин. „Саме спотворені умови у яких
розвивається російська торгівельно-промислова, біржова та
банківська діяльність, гальмує накопичення капіталу,
конкуренцію, тиснуть на підприємницький дух. Тим самим
замість широкої індустріалізації країни, створені лише кілька
вузьких, владних, привілейованих груп промислової та
фінансової олігархії” [1, с. 15], – відзначав він.
Отже, аналізуючи наукові роботи, зібрані в „Банківській
енциклопедії” 1917 р., відзначаємо, що вони дають змогу
простежити стан справ розвитку біржової справи наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, простежуємо державну
політику щодо цих фінансових установ, яка багато в чому
гальмувала розвиток біржової справи, як у Україні, так і в
Російській імперії загалом.
Література
1. Банковая энциклопедия. Том ІІ. Биржа. История и
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1917. – 427 с.
Є. С. Шевцова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Класифікація періодичних видань
губернських статистичних комітетів
другої половини XIX – початку XX ст.
як історичного джерела з історії України
Видання губернських статистичних комітетів є цінним
джерелом з історії України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. та містять важливу інформацію про розвиток як окремих
регіонів так і всієї країни. Дослідження й аналіз таких джерел
дає доступ до статистичного й довідкового матеріалу з різних
аспектів: промисловий, сільськогосподарський, етнічний,
демографічний, соціальний, адміністративний, військовий,
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торгівельний тощо. У зв’язку з розвитком таких галузей
історичної науки, як регіоналістика та історичне краєзнавство,
дослідники все частіше звертаються до видань губернських
статистичних комітетів названого періоду та використовують їх
у своїх працях, що й зумовлює актуальність цієї статті.
Губернські статистичні комітети та їхня видавнича
діяльність стали об’єктом дослідження для багатьох істориків та
краєзнавців. Оскільки комітети були створені по всій території
Російської імперії, до складу якої входила й територія сучасної
України, окрему групу утворюють публікації російських
дослідників, таких як І. І. Комарова [5], В. Л. Єрємєєва [3],
Б. Н. Балацька [2], Е. Ю. Локтіонов [9]. Монографію дослідника
В. І. Первушкіна „Губернские статистические комитеты и
провинциальная историческая наука” присвячено діяльності
Пензенського, Тамбовського й Саратовського статистичних
комітетів з моменту їх відкриття до кінця ХІХ ст.[12].
Наступна група джерел – дослідження українських
істориків та краєзнавців (Н. В. Аксьонова [1], І. Ю. Сінкевич
[13], М. Красіков [7], О. В. Лянсберг [10]). Дослідниці
Н. О. Котовій належить стаття „Діяльність статистичних
комітетів на Одещині” [6], а Н. П. Слобожаніна розглянула
історико-етнографічні публікації в періодичних виданнях
Чернігівського губернського статистичного комітету другої
половини XIX ст. [14].
Отже, тему досліджено на достатньому рівні лише в
межах краєзнавчих розвідок. Загалом видання губернських
статистичних комітетів як джерело з історії України були лише
частково розглянуті з огляду історичного джерелознавства [4,
11]. Тому мета статті полягає в аналізі періодичних видань
губернських статистичних комітетів з огляду на можливість їх
використання в дослідженнях з історії України другої половини
ХІХ – початку ХХ ст.
Створення ГСК по всій території Російської імперії
почалось на основі „Положення про створення губернських та
обласних статистичних комітетів” від 20 грудня 1834 року.
Організацію збору адміністративних та економічних відомостей
покладали на „неодмінних” членів новостворених установ. До
них належали: губернатор (голова), віце-губернатор, управителі
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відділень державного банку, дворянського й селянського
земельного банку, що розпоряджаються державним майном,
директори народних училищ, почесний опікун гімназії,
прокурор, інспектор лікарської управи, управитель питомої
контори, член духовної консисторії з обрання єпархіального
архієрея, повітові ватажки дворянства, управителі казенною
палатою [12, с. 45 – 46].
Основною проблемою діяльності комітетів у перші
десятиліття стала надмірна завантаженість членів комітетів, що
не могли поєднувати нові обов’язки зі своїм основним місцем
роботи. Тому вони не могли постійно надавати уряду точну
інформацію про свій регіон.
У 1860 р. МВС випустило нове „Положення про
губернські та обласні статистичні комітети”, згідно з яким стали
обирати дійсних і почесних членів, які замінювали членівкореспондентів. Зазвичай дійсними членами були фахівці,
відомі своїми роботами, присвяченими губернії. Вони
проводили самостійні дослідження, користуючись частково
матеріалами комітетів. Тепер до роботи долучились науковці та
краєзнавці, що у своїй діяльності отримали активну підтримку й
заохочення з боку уряду.
Отже, структура ГСК стала нагадувати структуру
наукового товариства, навколо якого почала консолідуватись
місцева інтелігенція з широкою дослідницькою ініціативою.
Комітети були не тільки наділені правами ведення
широкої дослідницької роботи в рамках своєї губернії (тематика
могла бути найрізноманітніша), але ставали значними
видавничими центрами переважно робіт своїх членів [12, с. 51 –
52].
Саме періодичні видання губернських статистичних
комітетів становлять особливу цінність для джерелознавчих
досліджень: повна статистична й довідкова інформація, що
висвітлює життя певної губернії кінця XIX – початку XX ст., дає
можливість дослідити різні сфери розвитку регіону, висвітлити
важливі питання з етнографії, геології, економіки та історії
краю.
Видання губернських статистичних комітетів мають
кілька класифікацій. За класифікацією С. В. Льовіна [8], до
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першої групи віднесено документи службового користування –
звіти, протоколи й журнали засідань, які друкували невеликими
накладами (50 – 100 примірників) та розповсюджували лише
між членами комітету, іноді розсилали іншим комітетам,
науковим закладам, з якими були відносини обміну виданнями.
Такі видання є цінними джерелами й можуть бути використані в
дослідженнях діяльності окремих комітетів та їхніх членів. В
основному вони не несуть важливої історичної інформації, їх
рідко використовують у краєзнавчих дослідженнях.
Другу групу видань становлять статистично-економічні
огляди губерній, які додавали до щорічних губернаторських
звітів. Їх розсилали в державні установи, наукові товариства,
тираж коливався від 100 до 300 примірників. Ці видання були
обов’язковими для статистичних комітетів, не були
розповсюдженими та зберігались у державних закладах. Вони
дають статистичний матеріал стосовно будь-якого аспекту
розвитку губернії, проте їх використання доречне лише в
комплексі з іншими історичними джерелами. Подана інформація
не завжди точна, могла бути дещо „прикрашена” для подання до
Центрального статистичного комітету самими губернаторами.
Цей фактор варто враховувати, використовуючи статистичноекономічні огляди губерній у своїх дослідженнях.
До третьої, найбільшої, групи входили „Пам’ятні
книжки”, „Адрес-календарі”, „Довідкові книги”, що їх видавали
накладом від 500 до 2500 примірників. Вони містили результати
науково-дослідної роботи комітетів з історії, археології,
географії, етнографії, а також численний архівний джерельний
матеріал. [8, с. 142 – 143]. Саме цей вид періодичних видань
становить для дослідника найбільшу цінність. Статистичну й
довідкову інформацію, представлену в „Пам’ятних книжках”
або
„Адрес-календарях”,
широко
використовують
у
дослідженнях з будь-якого аспекту розвитку як окремої губернії
так і всієї України.
Дослідник В. І. Первушкін пропонує більш широку
класифікацію видань губернських статистичних комітетів і
виділяє такі групи.
„Збірники”, що являли собою цілісні наукові видання з
певної тематики або з розкриття певної проблематики. У них
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відсутній офіційний відділ і представлено історичний розвиток
окремого аспекту регіону.
Неофіційний відділ „Губернських відомостей” належить
до наступної групи. Тут публікували матеріали про поточне
життя комітетів, а також історичні праці їхніх членів і широкого
кола істориків-аматорів у губернії. Нерідко статті, звіти, видані
в „Губернських відомостях”, друкували окремими брошурами
(використовуючи старий набір) у 30 – 100 приімрників для
службових цілей і як гонорар авторам.
В окрему групу виділено видання історичних,
археологічних, етнографічних та інших наукових брошур і книг.
Їх видавали в основному також невеликим накладом – від 100 до
1000 примірників – і вкрай нерегулярно [12, с. 110 – 112].
Отже, видання губернських статистичних комітетів є
важливим джерелом з історії України названого періоду.
Видання різних типів мали своє призначення та інформативну
наповнюваність, що в сукупності дає дослідникові цілий пласт
статистичного й довідкового матеріалу різного характеру з будьякого аспекту розвитку регіону. Найбільш повними та
інформативними є видання „Пам’ятна книжка” та „Адрескалендар”. Зіставлення таких джерел кожного окремого регіону
може дати загальне уявлення про розвиток українських земель у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. При цьому варто
враховувати, що подана статистичними виданнями інформація
не завжди точна, що зумовлює особливість їх використання в
дослідженнях як додаткового матеріалу або разом з більш
достовірними джерелами.
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ІСТОРІЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СПАДЩИНИ КРАЮ
П. В. Белицький
(Донецький національний технічний університет)
Проект залізниці в напрямі
Саратов – Старобільськ – Чорне море:
перспективи реалізації
Початок ХХ ст. характерний для історії залізниць України
появою проектів, що забезпечували нові виходи для донецьких
вантажів до портів і на простори Росії. Поява цих проектів
зумовлена обмеженою пропускною здатністю наявних
залізниць. Обговорювали проекти залізниць територію
Старобільщини. Існував проект, який передбачав перетинання
залізницею цього повіту зі сходу на захід, апріорна інформація
про який є обмеженою. Перші відомості про такі задуми
з’явилися в періодиці 90-х рр. – клопотання про будівництво
магістралі від станції Гришине (Покровськ) Катерининської
залізниці до станції Бик (Кантемирівка) Південно-Східної
залізниці через Старобільськ [1; 2]. Інформація про проект
залізниці в напрямі схід – Старобільськ – захід, що розглядали в
1913 р., невідома широкому загалу, що вказує на актуальність і
доцільність досліджень.
Метою роботи є висвітлення місця проекту залізниці
Саратов – Старобільськ – Олександрівськ у дореволюційній
історії залізниць України й Російської Федерації. Завдання:
охарактеризувати проект залізниці Саратов – Олександрівськ
для обладнання додаткових залізничних виходів з Донбасу й
налагодження транзиту з Сибіру до портів південних морів;
установити перепони до реалізації проекту цієї залізниці, які
були на різних рівнях державної системи до 1918 р.
Навесні 1913 р. в межах проекту залізниці в напрямі
Поволжя – Донбас – море в Центральному Комітеті розглядали
проект залізниці Саратов – Журавка – Старобільськ – Кремінне
– Слов’янськ – Петропавлівка – Улянівка – Олександрівськ.
Автори проекту – московська група фінансистів: Дерюжинський
(голова), брати Рябушинські, Шамшин. Загальна довжина
магістралі – 1008 верст. Ідея – вихід вантажам Сибіру, Уралу й
Поволжя до портів Чорного моря. Прибутки від реалізації
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проекту було розраховано для експорту через Миколаїв та
Херсон. Будівельна вартість залізниці – 98,7 млн. крб. Були
висунуті аргументи на користь проекту Саратов –
Олександрівськ: 1) залізниця пройде густозаселеною місцевістю
з розвиненим сільським господарством; 2) утворить залізничні
вузли з наявними не перевантаженими лініями залізниць;
3) перетне Старобільський повіт; 4) пройде через місто
Слов’янськ, де знаходилося 74 соляні заводи, а лише розвідані
запаси солі в районі міста оцінювали в 500 млн. т.; 5) пройде
північною частиною Гришинського вугленосного району, який
був позбавлений гірничопромислових залізниць. Станом на
1913 р. капітальні вугільні шахти й рудники в північній частині
Гришинського району видали разом близько 60 тис. т вугілля
при видобувній здатності 110 тис. т. У зоні тяжіння до траси
знаходилися родовища „Золотий Колодязь” та „Нове Штепине”;
6) ділянка Слов’янськ – Улянівка (148 верст) проходила повз
великі села Павлоградського повіту із загальною чисельністю
населення
більше
40
тис.
осіб
і
кількістю
сільськогосподарських,
промислових
і
торговельних
підприємств – близько 100; 7) створювалася можливість
перенаправлення донецьких вантажів в обхід одноколійного
мосту через Дніпро в Катеринославі; 8) транзит вантажів у
напрямі Сибір – Урал – Поволжя – Чорне море передавався на
незавантажені ділянки Катерининської (діючої) та МерефоХерсонської (будувалася) залізниць, що не викликало
транспортного колапсу в Донбасі; 9) це найкоротший вихід
вантажам до незамерзаючих портів Чорного моря. Азовські
порти приносили менший прибуток від експорту [3, с. 7163 –
7164; 4, с. 96 – 100; 5; 6; 7, с. 11; 8].
За варіант трасування нової залізниці в Саратов –
Олександрівськ було віддано більшість голосів. У меншості тоді
опинилися акціонерне товариство Рязано-Уральської залізниці,
Рада З’їзду гірничопромисловців півдня Росії, а також
представники міста Саратов і Саратовської губернії [3, с. 7164].
Отже, з міркувань налагодження транзиту між Сибіром та
українськими портами Чорного моря доцільним був варіант
будівництва залізниці Саратов – Олександрівськ.
108

Вагомими серед противників проекту були товариство
Рязано-Уральської залізниці та Рада З’їзду гірничопромисловців
півдня Росії, які підтримували проект залізниці Саратов –
Маріуполь. Обидві траси складалися з двох частин: східної
ділянки, від Саратова до Донбасу, та західної – від Донбасу до
портів. На вказаній нараді було запропоновано голосувати за
будівництво східних ділянок: Саратов – Слов’янськ чи Саратов
– Міллерове. Переголосування не змінило співвідношення
голосів [3, с. 7164].
До розгляду проекту було підключено впливові біржові
комітети Маріуполя, Таганрога й Ростова [9, с. VII-18 – VII-19].
Противником реалізації проекту залізниці Слов’янськ –
Олександрівськ могло бути акціонерне товариство ПівнічноДонецької залізниці. Прямих свідчень про конфлікт інтересів
цього товариства з групою московських банкірів не виявлено, та
такий конфлікт проглядається, якщо взяти до уваги географію
інтересів товариства Північно-Донецької залізниці. Ділянка
проектованої залізниці на захід від Кремінної до Слов’янська
проходила паралельно наявній ділянці Яма (Сіверьск) – Лиман –
Слов’янськ Північно-Донецької залізниці, що відволікало
вантажі від останньої. На ділянці Слов’янськ – Золотий
Колодязь проектована магістраль проходила паралельно лінії
Краматорськ – Гришине – Рутченкове, концесію на яку
отримало товариство Північно-Донецької залізниці. Також
товариства Рязано-Уральської та Північно-Донецької залізниць
розробляли проект залізниці Ольхова – Маріуполь [3, с. 7164;
5, с. 8479 – 8480].
Згідно з перспективним планом залізничного будівництва,
прийнятим урядом у 1916 р., насамперед (1917 – 1922 рр.)
передбачали будівництво залізниці Саратов – Міллерове –
Каменоломня (Ростовський напрям), у другу чергу (1922 –
1927 рр.) – залізниці Саратов – Слов’янськ [10, с. 13914].
Отже, до причин, що завадили реалізації проекту залізниці
Саратов – Олександрівськ, відносять деструктивну позицію
Ради З’їзду гірничопромисловців півдня Росії, зацікавленість у
реалізації проекту залізниці Саратов – Маріуполь біржових
комітетів Маріуполя, Таганрога, Ростова й громадянську війну в
Росії.
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Висновки. З міркувань налагодження транзиту між
Азійською частиною Росії та північним узбережжям Чорного
моря в умовах 1913 р. доцільним був варіант будівництва
залізниці Саратов – Олександрівськ. До причин, які завадили
реалізації проекту залізниці Саратов – Олександрівськ через
Старобільськ, слід віднести: деструктивну позицію Ради З’їзду
гірничопромисловців півдня Росії, яка підтримувала товариства
Рязано-Уральської
та
Північно-Донецької
залізниць;
зацікавленість у реалізації проекту Саратов – Маріуполь
біржових комітетів Маріуполя, Таганрога та Ростова;
громадянську війну в Росії, яка змінила суспільно-політичний
устрій.
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імені В. І. Вернадського)
Спільні залізничні стратегії держави і підприємців
Луганщини в модерну добу
Бурхливе піднесення Донецького регіону у 70 – 80-ті рр.
ХІХ ст. було пов’язано із загальним процесом модернізації
економіки на шляху проведення буржуазних реформ у
Російській імперії. Найбільш значущим каталізатором
розширення та зростання ринку й виробництва стало
будівництво залізниць. Створення принципово нового засобу
сполучення, якими були залізниці для Росії та України другої
половини ХІХ ст., значно збільшувало можливості розвитку як
усієї країни, так і окремих її регіонів. Залізниці створювали
сприятливі умови для підйому металургії та машинобудування,
швидкого поширення товарного сільськогосподарського
виробництва. Мережа залізниць збільшувала ринок уже тим, що
сама споживала промислову продукцію, підвищуючи потребу в
зростанні виробництва металургійних заводів, вугільної та
машинобудівної галузей промисловості України. Лише в 1888 р.
залізниці споживали 36 млн. пудів або 60 тисяч вагонів вугілля,
видобутого тільки в Катеринославській губернії [1, с. 235].
Особливо гострою була необхідність будівництва
залізниці в нашому регіоні, де відсутність достатніх засобів
транспортування
ставала
на
перешкоді
розвитку
кам’яновугільної
промисловості.
Видобуток
вугілля
гальмувався вивезенням його гужовим засобом, що призводило
до зростання витрат і збільшення ціни палива. Було практично
неможливо організувати ефективне транспортування сировини в
осінньо-весняний період. Унаслідок цього відбувалося
накопичення вугілля на складах власників копалень, а інколи й
обмеження видобутку товарного вугілля.
Академік Петербурзької академії наук Г. П. Гельмерсен
під час відвідування в 1865 р. приватних шахт Лисичанського
кам’яновугільного району писав: „У помещика Богдановича я
видел 200 тысяч пудов добытого угля, но не было надежды его
продать” [2, с. 33]. А якщо взяти до уваги, що за весь 1864 р. на
руднику Богдановича було видобуто 90,5 тис. пудів вугілля, то
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зрозуміло, що вуглепромисловець був вимушений накопичувати
вугілля протягом не менш як двох років [3, с. 87]. Власники
кам’яновугільних шахт Донбасу в 1867 р. заявляли, що з
видобутих 100 млн. пудів вугілля половина лежить на шахтах у
зв’язку з неможливістю збуту [4, с. 81].
Ініціатива введення нового виду транспорту належала
водночас і державі, і підприємцям, і вченим-винахідникам.
Будівництво залізниць було пов’язане як з величезними
капіталовкладеннями, так і з використанням передових науковотехнічних досягнень. Завдяки вдосконаленню транспортного
сполучення залізниці почали перевершувати чумацькі й водні
перевезення за термінами доставки, а чумацькі – ще й за
собівартістю. Саме ці переваги збільшували привабливість
капіталовкладень у будівництво залізниць з боку приватних
підприємців. Залізниці значно вигравали в конкурентній
боротьбі з традиційними для України й Росії видами
транспорту, а за умов їх приватної експлуатації ставали
монопольними засобами сполучення, що в кілька разів
збільшували прибутки їхніх власників. Держава, не маючи
достатніх коштів, була також зацікавлена у використанні під час
залізничного
„буму”
60
–
70-х
років
ХІХ ст.
приватновласницьких капіталів. Уряд надавав концесіонерам
широку фінансову підтримку, гарантуючи доходи на облігаційні
та акціонерні капітали. Система кредитів, позик і пільг для
власників доповнювалась наданням підприємцям майже повної
свободи у справі будівництва та експлуатації відкритих ними
ліній. Незначні вимоги до підприємців-концесіонерів з боку
держави були зумовлені прагненням виключити всі можливі
причини, які були б здатні призвести до зупинення залізничного
транспортного потоку. У зв’язку з цим у статутах акціонерних
товариств і приватних власників залізниць обов’язково
вказували вимогу утримувати дорогу в справному стані,
забезпечувати необхідний ремонт і модернізацію залізниць,
збільшувати рухомий склад і кількість поїздів, пропускну
можливість лінії. Держава мала можливість через Міністерство
шляхів сполучення контролювати діяльність дороги, вимагати
від власників укладання другого шляху за умов досягнення
певного рівня прибутковості залізниці.
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Прикладом такого поєднання інтересів держави й
приватного бізнесу вважаємо Донецьку кам’яновугільну
залізницю. У 1876 р. російський уряд призначив торги для
приватних концесіонерів у зв’язку з її будівництвом. Перемогу
отримав промисловець і меценат, московський підприємець
С. Мамонтов, запропонувавши вартість однієї версти в 47,8 тис.
руб. Загальна вартість залізниці довжиною в 479 верст
становила 22,8 млн. руб. [5, с. 270]. Дорога повинна була
з’єднати між собою Козлово-Воронезько-Ростовську та
Курсько-Харківсько-Азовську залізниці, дійшовши до міст
Слов’янськ, Лисичанськ і Бахмут. На відміну від уже наявних
залізничних ліній, дорога з самого початку була спроектована як
цілісна мережа гілок. Уже в 1878 р. було відкрито рух на
окремих частинах лінії та від ст. Дебальцеве в напрямах до
Попасної, Луганська й Микитовки, що становило 389 верст.
Остаточно рух на залізниці відкрили в 1879 р. Уже в перший рік
експлуатації Донецька залізниця перевезла вантажу на суму
621 млн. руб.[6, с. 39].
Нова дорога мала розгалужену інфраструктуру, яка
дозволяла використовувати транспортну мережу для зростання
видобутку вугілля та збуту його споживачам як у регіоні, так і
далеко за його межами. На дорозі було збудовано 16 мостів,
2 шляхопроводи, 15 паровозних депо, ремонтні залізничні
майстерні. Управління залізниці було розташоване в Луганську,
де з метою підготовки кваліфікованих робітників нової дороги її
засновник С. Мамонтов водночас з будівництвом залізниці
відкрив Донецьке технічне училище [7, с. 269].
У будівництво залізниць підприємці включалися навіть
тоді, коли держава не передбачала видачу концесій або
загальний рух товаропотоків поки ще не був настільки значним.
У таких випадках підприємці вкладали власні кошти в
перспективні, вигідні, на їхню думку, проекти. Частіше це були
лінії місцевого значення, та за умов підйому виробництва й вони
відігравали важливу роль у розвитку промисловості,
поширювали ринок, включаючи до територіального розподілу
праці все нових суб’єктів господарювання. Зокрема, наприкінці
ХІХ століття дійсний статський радник С. М. Іллєнко
фінансував будівництво залізничної гілки Луганськ – Міллерове
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протягом майже 100 верст, яка утворила ще один вихід Донбасу
до Центральних районів Росії.
Загалом на початок 1909 р. налічувалося 158 приватних
під’їзних залізничних колій, які примикали лише до
Катерининської залізниці, загальною довжиною 422 версти. Пік
будівництва приватних залізничних шляхів у Донбасі припав на
останнє десятиріччя ХІХ століття.
Створення залізничної мережі стимулювало процеси
урбанізації Луганщини. Навколо залізничних станцій у зв’язку з
вигідним економічним становищем та сприятливими ринковими
умовами з’являлися нові селища, швидко зростали міста,
збільшувався пасажиропотік, росла загальна чисельність
населення, формувалася не тільки економічна, а й соціальна
інфраструктура.
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В. С. Машков.
(ГО „Залізнична спадщина України”)
До історії Луганського технічного залізничного училища
Історичний шлях Луганщини й усього Донбасу
нерозривно пов’язаний із залізницею, будівництво якої
позначило розвиток наявних та створення нових підприємств.
Побудова в 1868 – 1869 рр. залізничної колії, що поєднувала
Курськ, Слобожанщину, Донбас і Азовське море, та збудована в
1878 р. Донецька кам’яновугільна залізниця перегорнули нову
сторінку в історії краю. Змін зазнала не лише промисловість, але
й усе суспільство, різні сфери його життя, зокрема освітня.
Одним з найперших навчальних закладів Донбасу стало
Луганське залізничне технічне училище. Його поява
безпосередньо пов’язана з новозбудованою Донецькою
кам’яновугільною залізницею – були потрібні спеціалісти з
розбудови й догляду колії, робітники рухомого складу та ін.
Отже, метою роботи є висвітлення історичних обставин
утворення та розвитку ЛТЗУ як профільного залізничного
училища. Завдання: висвітлити історію діяльності навчального
закладу, особливо в період до Лютневої революції;
охарактеризувати функціонування домової церкви; простежити
зміну освітнього профілю навчального закладу.
Засновником Луганського училища був відомий
промисловець С. І. Мамонтов, який будував Донецьку
кам’яновугільну залізницю. Ділянку залізниці Дебальцеве –
Міллерове було збудовано за два роки до появи навчального
закладу. ЛЗТУ знаходилось у підпорядкуванні Міністерства
шляхів сполучення Російської імперії [2, c. 41]. Згідно з
рапортом інспектора Донецької залізниці від 14 жовтня 1880 р.
„міністр шляхів сполучення особисто дозволив управляючому
Донецької дороги відкрити Луганське залізничне технічне
училище” [2, с. 9].
Навчальний заклад було урочисто відкрито 3 жовтня
1880 р. [2, c. 116, 366]. Училище розташовувалось у
двоповерховій будівлі на станції Луганський завод. Перший
поверх був адміністративним, де розташовувались і
господарські кабінети. На першому поверсі у квартирі також
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було помешкання директора. Другий поверх займали три
аудиторії [2, с. 10].
У 1910 р. училище розбудовується. Унаслідок розширення
корпусу з’являються кабінети креслення та фізики, актова зала й
домова церква на честь Св. Миколая. Поруч з училищем було
розташовано майстерні: кузня, слюсарний і теслярські цехи, які
розміщувались в одноповерховій будівлі [2, с. 11].
Склад викладачів нараховував 12 осіб. Випускників у
перші роки було близько 7 – 12 осіб. Дослідники історії ЛТЗУ –
викладачі А. С. Хоменко, Л. Г. Лях, Т.В. Петрушина – наводять
спогад
колишнього
викладача
Г. Й. Самодаєва,
який
стверджував, що в найпершому випуску був лише один учень. У
1911 р. на навчання вступило 30 осіб, щоправда, здобували
освіту не всі – протягом навчання учні відсіювались, у 1914 р. з
30 вступників було лише 19 випускників [2, с. 10, 117].
Дослідники вказують, що на навчання йшли діти
робітників залізниці, також тут вчилась політично та релігійно
„неблагонадійна” молодь. Дівчат до занять не допускали [2,
с. 10]. В училищі, принаймні за часів начальника
О.Ф. Оппермана (за батьком – німецького походження), були
жорсткі вимоги до дисципліни. Запізнення, неохайний вигляд,
паління, сміх у церкві суворо карали, аж до відрахування.
Для всіх учнів була встановлена обов’язкова форма,
парадна й робоча. Парадна складалась з чорного однобортного
мундиру зі стоячим коміром, обшитим зеленим кантом, світлосині штани, пояс з латунною бляхою й залізничним значком з
зображенням сокири та якоря. На рукавах мундиру були нашиті
зелені канти, які вказували на клас. На комірці кріпились два
значки з зображенням орлів. Робоча форма: чорна сатинова
сорочка-косоворотка, світло-сині міцні штани. Взимку до форми
додавались сіра шинель і чорний кашкет з зеленим кантом і
значком [2, с. 117].
Дослідники зазначають, що протягом трьох років
навчання учні жили в „казармових” умовах. Спершу молодь
перебувала в гуртожитку на другому поверсі луганського
залізничного вокзалу, згодом гуртожиток виселили з
приміщення й питання житла вирішували в приватному
порядку. [2, с. 10, 11].
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Початок занять – о 8-ій годині. Як згадував випускник
1914 р. О. М. Могильніков, за двадцять хвилин до цього
відбувалось шикування у великій залі (шеренгою у два строї).
Лунала команда „Струнко!”, і на вітальне слово інспектора
училища учні відповідали „Здравія бажаємо, ваше благородіє!”.
Після цього була спільна молитва – співали „Отче наш”. Потім
військовим стройовим кроком молоді люди розходились по
кабінетах. Черговий у парадній формі залишався біля дверей. На
появу викладача командував: „Встати, струнко!” і доповідав про
присутність у класі.
Тривали заняття з 8-ої до 18-ої з перервою від 12-ої до
15-ої. Зранку заняття відбувались у приміщенні училища, після
перерви – у майстернях. У суботу заняття були до 12-ої, після
учні йшли на вечірню, яку правили в домовій церкві. У неділю
учні приходили на обідню. За прогули церковних служб учням
загрожував карцер і виключення [2, с. 117].
Про перших керівників цього навчального нічого не
відомо. У 1906 р. начальником залізничного училища став
інженер-технолог Олександр Фрідріхович Опперман. Освіту
здобув у Харківському технологічному інституті (1890 р.). У
1898 р. працював у Харкові в професорсько-викладацькому
складі проф. В. С. Кнаббе, ХТІ. Працював штатним викладачем
технічного залізничного училища м. Катеринослава. Після
11 років роботи в Луганську знов викладав у Харкові – у
Харківському практичному технічному інституті. Був
надвірним, згодом статським радником, нагороджений орденом
св. Анни ІІ ступеня, орденом св. Станіслава ІІ і ІІІ ступенів.
Колеги ЛТЗУ згадують його як гарного адміністратора та
суворого викладача, що підтримував у довіреному навчальному
закладі військову дисципліну.
Слід окремо розглянути існування при навчальному
закладі домової церкви. З’являється вона в 1910 р. під час
розбудови корпусу. У виданні 1912 р. „Весь Луганськ в
кармане” згадано, що існує Миколаївська церква при
технічному училищі, місце священика при ній вакантне [1,
с. 79]. Проте тут же зазначено, що в ДонТЗУ законовчителем і
настоятелем домової церкви є К. М. Хмельницький [1, с. 91].
Костянтин Хмельницький на той час був священиком Свято117

Преображенського храму, що розташовувався на Гусинівці [3,
с. 37].
Церковні служби в училищі були регулярними й
проходили в суботу, неділю й кожного великого церковного
свята. Від студентів, як і завжди, вимагали охайного вигляду,
форма одягу – святкова. У храмі учні шикувались за зростом, а
позаду чи праворуч від них стояли інспектор або наглядач
[2, с. 11]. Прогули богослужінь і негідну поведінку під час них
карали. За спогадами випускника 1914 р. О. М. Могильнікова,
перший прогул карали карцером, другий – виключенням з
училища [2, с. 117]. З приходом до влади більшовиків церква не
могла далі існувати. Її ліквідовують, а в кімнаті розташовують
навчальне приміщення.
Цікавим фактом є те, що викладачем (а згодом
директором) училища був племінник видатного композитора
М. Лисенка – Юрій Лисенко. У 1915 р. він став начальником
депо станції Луганськ. Наступного року його запросили читати
курс паровозів у ДТЗУ. За часів його директорства був
сформований міцний колектив добрих спеціалістів, дівчат
допущено до навчання, а також сформовано безліч учнівських
гуртів (оркестри, хор, театральний і радіотехнічний тощо).
Створений ним аматорський український театр вплинув на
культурне життя міста. Його директорство припадає на часи
встановлення радянської влади, тож домова церква була закрита
в період його директорства.
Революція й війна значно вплинули на долю ДТЗУ. На той
час існувала потреба в будівельних спеціалістах, тож з 1920 р. в
училищі існували вже два відділення по чотири класи в
кожному. Механічне готували кадри для місцевого
паровозобудівного заводу, будівельне – техніків-будівельників
широкого профілю (зокрема для служб тяги). Станом на 1921 р.
заклад отримав назву Луганський технікум залізничного
транспорту [2, с. 12].
Надалі технікум усе більше втрачав свій первісний
фаховий статус залізничного, з’являлися нові спеціальності:
будівництво, бухгалтерія, товарознавство, матеріально-технічне
забезпечення, збут та ін. Після проголошення Україною
незалежності спектр спеціальностей видозмінювався й
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розширювався. Зз’явились банківська справа, біржова
діяльність, правознавство, діловодство, соціальна робота,
обслуговування комп’ютерних систем та мереж, зелене
будівництво та садово-паркове господарство та ін. [2, с. 37, 38].
Через економічні та соціальні обставини призначення
залізничного навчального закладу поступово було викривлено.
Його спеціалізація все далі відходила від первісної; нині
офіційна назва технікуму – „Луганський коледж будівництва,
економіки і права”. Сьогодні на його долю випало
випробовування війною та перебування на непідконтрольній
окупованій території. Будь-яких зрушень у бік відновлення
залізничної спеціалізації в цей час очікувати тим більше не
доводиться.
Луганщина має великий промисловий потенціал, діючі й
закриті підприємства залізничної галузі. Ураховуючи це, у
майбутньому держава й підприємці зможуть відродити
залізничну славу регіону. Відтак, слід звернути увагу на цей
освітній заклад з багатою історією та повернути його в ту сферу,
заради якої його й було створено.
Висновки. ЛЗТУ створене через будівництво залізниці та
заради формування кадрів для її функціонування. Період до
Лютневої революції характеризується виключно залізничним
профілем навчання, напіввійськовою дисципліною. Існування
домової церкви свідчить про державну політику, спрямовану на
релігійне, духовне виховання учнів. Через низку причин заклад
трансформує свій освітній профіль і втрачає статус
залізничного. Потенціал регіону свідчить про можливість і
потребу повернення коледжу його початкового профілю.
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ПАТ „Укрзалізниця”)
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Історія Луганських залізничних майстерень
(1878 – 1927 рр.)
Існувало чимало унікальних історичних пам’яток
залізничної спадщини Луганщини, що відіграли ключову роль у
розвитку краю, однак, залишаючись малодослідженими в
контексті регіональної історіографії, наразі є майже невідомими
для широкого загалу. Яскравий приклад цього – Луганські
залізничні майстерні, відомості про які обмежуються переважно
короткою згадкою в історії заснованого на їхній матеріальній
базі Луганського машинобудівного заводу ім. О.Я. Пархоменка
[1, с. 69; 2]. Ураховуючи потребу актуалізації деідеологізованої
історичної спадщини залізниць України, а надто ж Луганщини,
як її складової частини, запропонована тема є вкрай актуальною
та необхідною до подальшого вивчення.
Отже, метою дослідження є висвітлення історичних
обставин функціонування Луганських залізничних майстерень
на підставі аналізу історичних джерел і наукової літератури. Не
претендуючи на повноту висвітлення вказаної проблеми, автори
статті надають лише загальний огляд та фактологічне підґрунтя
для подальшого, більш детального огляду.
1 грудня 1878 р. на станції Луганський завод за участі
С. І. Мамонтова під супровід церковного хору відбулось
урочисте відкриття руху Донецькою кам’яновугільною
залізницею [3, с. 7]. Для перевезень на новозбудованій
магістралі були задіяні 92 паровози та 2223 вагони [4, с. 222].
Локомотивний парк Донецької залізниці складався переважно з
малопотужних паровозів виробництва німецького заводу August
Borsig (1-2-0), з максимальною швидкістю до 14 верст [4, с. 222;
5, с. 3].
Для утримання й ремонту парку рухомого складу
Донецької залізниці було створено чотири залізничні майстерні.
Великі залізничні майстерні знаходились на станції Луганський
завод. Майстерні середнього класу були розміщені на станції
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Дебальцеве, а малого – при паровозних депо на станціях
Ровеньки й Попасна.
Луганські майстерні здійснювали капітальний, середній і
малий ремонт рухомого складу Донецької залізниці й були
розраховані на утримання 26 паровозів та понад 50 вагонів [3,
с. 9 – 10]. Це було потужне ремонтне підприємство, оснащене
передовим технічним устаткуванням. Зокрема, при майстернях
була кузня на 16 горнів з мідноливарнею, два парові молоти –
великий і малий, відбивна піч, верстати й парова машина
потужністю 30 кінських сил [4, с. 222]. На момент відкриття
штат робітників майстерень сягав близько 500 осіб, переважно
селянського походження [3, с. 8]. У 1880 р. було відновлено
23 паровози, а вже в 1889 р. – 583 [6, с. 48]. Першим
начальником луганських майстерень став Борщов [3, с. 7].
У 1893 р. Донецька кам’яновугільна залізниця була
викуплена державою й незабаром ввійшла до складу казенної
Катерининської залізниці. Станом на 1900 р. парк рухомого
складу Катерининської залізниці нараховував 712 паровозів і
понад 18 тисяч вагонів [3, с. 11]. Тим часом луганські майстерні
стали одним з базових підприємств з ремонту залізничної
техніки, що надходила з усіх станцій губернії.
Робота на залізничних майстернях здійснювалася у дві
10-годинні зміни, однак, ураховуючи специфіку безперервної
експлуатації горнів і парових котелень, що потребує
безпосередньої передачі управління наступним бригадам, на
практиці тогочасна робоча зміна досягала 14 годин [3, с. 11]!
Складні умови праці, ненормовані зміни й низька оплата
спричиняли плинність кадрів і виникнення революційних
настроїв серед колективу майстерень. 17 лютого 1905 р.
робітники Луганських залізничних майстерень підтримали
страйк, що розпочався на паровозобудівному заводі Гартмана й
охопив усі міські підприємства. 6 липня на залізничних
майстернях розпочався новий страйк, який, утім, незабаром був
жорстоко подавлений [7, с. 35].
Протягом 1905 – 1906 рр. при майстернях існував окремий
залізничний район більшовицької партійної організації,
представники якого обиралися до міського комітету РСДРП [7,
с. 33]. Зрештою, у ході численних страйків і маніфестацій
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луганські залізничники досягли звільнення політичних
арештантів, участі своїх представників у вирішенні виробничих
питань, оплати днів страйку та зменшення робочого дня до
9 годин [8, с. 26]. У 1909 р. під егідою місцевої організації есерів
в луганських залізничних майстернях було організовано
черговий страйк. Революціонери запустили паровоз на повному
ході на завантажені вагони, закликаючи робочих майстерень
щонайбільше псувати залізничне майно [9, с. 18]. Цього ж року
есерівські бойовики застрелили багатолітнього начальника
луганських майстерень Борщова [9, с. 17].
Новим начальником майстерень призначили Шебашова,
який
очолив
утворені
при
майстернях організацію
чорносотенного „Союза русского народа” та позико-ощадну
касу [3, с. 26]. При клубі майстерень було також організовано
товариство „Тверезість”, очолюване заступником начальника
майстерень інженером Щепановським [3, с. 27]. Станом на
1912 р. робочий штат майстерень нараховував 227 службовців
[12, с. 269].
У зв’язку з недостатністю рухомого складу закордонного
виробництва на Катерининській залізниці виникла глибока
потреба організувати виробництво вагонів покращеної
конструкції. Восени 1914 р. Луганські залізничні майстерні
освоїли виробництво критих вагонів підйомною силою
1000 пудів [11, с. 32], що вже незабаром поповнили товарний
парк Катерининської залізниці.
Під час революційних подій 1917 р. зі складу робочих
луганських майстерень була утворена окрема залізнична рота
Луганського полку Червоної гвардії, а керівник більшовицького
комітету майстерень робітник І. Ніколаєнко в 1919 р. очолив
відновлений після остаточного встановлення радянської влади
міський комітет партії [12, с. 71].
На початку 1920-х рр. на території Луганських
залізничних майстерень утворилось т.зв. „паровозне кладовище”
– місце звалища пошкоджених у боях громадянської війни
старих локомотивів і бронепоїздів, переважна більшість яких не
підлягала відновленню й очікувала на свою розкомплектацію та
утилізацію непридатних елементів [3, с. 46]. І хоча незабаром на
толоках місцевими активістами було впорядковано територію
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майстерень, однак, оскільки з 1918 р. ремонт локомотивів
почали
здійснювати
в
цехах
націоналізованого
паровозобудівного заводу Гартмана, залізничні майстерні
зосередились переважно на відновленні вагонів.
У 1927 р. Великі залізничні майстерні були перейменовані
на Луганський вагоноремонтний завод. Під час подальшої
індустріалізації завод зазнав суттєвої реконструкції. У 1930 р. на
його базі було створено підприємство з виробництва
гірничозбагачувального обладнання [7 с. 108]. І хоча ще деякий
час на підприємстві залишалися вагони для відновлення, уже
незабаром колишні залізничні майстерні остаточно втратили
свою давню технічну основу.
Отже, протягом тривалого часу історія Луганських
залізничних майстерень залишається малодослідженою і, як
наслідок, невідомою для широкого загалу. Переважна більшість
краєзнавчої літератури наводить стислу характеристику
революційних рухів на підприємстві, натомість лишаючи
коротку, завжди негативну згадку про початковий період
діяльності майстерень, надто ж уникаючи питань, безпосередньо
пов’язаних з фаховою діяльністю робітників залізниці. Утім, як
бачимо, Луганські залізничні майстерні були важливим
технічним центром, який має посісти належне місце в історії як
транспортної спадщини Луганського краю, так і Донецької
залізниці загалом. Подальше вивчення вказаної проблеми
потребує деідеологізованого опрацювання широкого пласта
нових історичних джерел переважно технічної спрямованості,
задля з’ясування питань щодо безпосередньої сфери діяльності
підприємства, персоналій та обставин цього процесу.
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Управління Донецької Кам’яновугільної залізниці
1878 – 1893 рр.
У середині ХІХ ст. бурхливий промисловий розвиток
Донбасу зумовив глибоку потребу вирішення проблеми
транспортного сполучення краю. Окремі ділянки наявних
залізничних магістралей не могли забезпечити зростаючі обсяги
перевезень, у зв’язку з чим у 1873 р. Міністерство шляхів
сполучень розробило новий план залізничного будівництва на
теренах Донецького басейну.
Остаточне рішення про будівництво нової залізниці, яка б
сполучила східну частину Донецького вугільного басейна з
Курсько-Харківсько-Азовською залізничною артерією, що мала
вихід на південь до Азовського моря та до центру імперії, було
ухвалено Міністерством шляхів сполучення 22 квітня 1875 р.
[1, с. 221]. Підрядників на виконання робіт відбирали на
124

конкурсній основі в 1876 р., і, зрештою, концесію на
будівництво
Донецької
залізниці
отримав
відомий
промисловець, директор товариства Московсько-Ярославської
залізниці – С. І. Мамонтов. Перші збори акціонерів
новоутвореного „Товариства Донецької Кам’яновугільної
залізниці” відбулися 4 травня 1876 р. [2, с. 49].
Будівництво велось швидкими темпами, і вже 1 грудня
1878 р. за участі С. І. Мамонтова на станції Луганський завод
відбулось
урочисте
відкриття
руху
Донецькою
кам’яновугільною залізницею [3, с. 7]. На момент відкриття
було введено в експлуатацію ділянки: Звєреве-загальне –
Хацапетівка, Хацапетівка – Микитівка-загальна, Микитівка –
Дебальцеве – Довжанська, Дебальцеве – Попасна – Краматорськ
з відгалуженням до Бахмута, Дебальцеве – Луганський завод
[4, с. 133]. Загальна довжина колій залізниці становила 389 верст
[5, с. 256].
Управління
Донецької
кам’яновугільної
залізниці
містилось на станції Луганський завод, при якій також
знаходились паровозне депо зі стійлом для утримання восьми
локомотивів і головні залізничні майстерні [5, с. 256; 6, с. 269].
Усього ж до локомотивного господарства Донецької залізниці
належало 15 паровозних депо на станціях Дебальцеве, Ровеньки,
Попасна – І класу (основних), Луганський завод, Краматорськ –
ІІ класу (оборотних); Микитівка, Хацапетівка, Варваропілля,
Лисичанськ тощо – ІІІ класу (резервних) [5, с. 256].
Для забезпечення служб новозбудованої залізниці
кваліфікованими кадрами за ініціативою С. Мамонтова при
станції було засновано перший на теренах Донбасу залізничний
навчальний заклад – Луганське залізничне технічне училище,
урочисто відкрите 3 жовтня 1880 р. [7, с. 116].
У 1879 р. будівництво Донецької залізниці продовжили. В
експлуатацію було введено ділянки Попасна – Лисичанськ,
Хацапетівка – Кринична – Ясинувата тощо. Загальна довжина
колій збільшилась до 479 верст [8, с. 44].
У 1880 р. до складу Донецької камʼяновугільної залізниці
було приєднано Костянтинівську залізницю [5, с. 257].
Будівництво Донецької залізниці завершили в 1882 р. після
відкриття ділянок Довжанська – Звєрево та Оленівка –
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Маріуполь, що забезпечили можливість транспортування
донбаського вугілля до Азовського моря.
У 1880 – 1881 рр. С. Мамонтов замовив видатному
художнику В. Васнецову три картини для кабінету правління
Донецької кам’яновугільної залізниці. Васнецов написав
триптих „Три царівни підземного царства” (багатство надр
краю), „Літак-килим” (образ нової швидкості – залізниці) та
„Битва скіфів зі слов’янами” (минуле краю). Сюжети картин
відображали особливості історії краю [9, с. 125].
На жаль, члени правління товариства Донецької залізниці
не прийняли картини символічних казкових сюжетів як
недоцільні до використання у службових приміщеннях [9,
с. 125], ці твори, що завдячують своїй появі Донецькому краю,
наразі займають належне місце в колекції Третьяковської
галереї.
У липні 1893 р. Донецька кам’яновугільна залізниця була
викуплена державою й незабаром увійшла до складу казенної
Катерининської залізниці, а піднесений до статусу повітового
міста Луганськ втратив статус провідного залізничного центру.
Отже, будівництво Донецької кам’яновугільної залізниці
значно вплинуло на економічний і промисловий розвиток
Донецького краю й Луганська зокрема. Розміщення на станції
Луганський завод управління нової магістралі сприяло
всебічному розвитку тогочасного селища як у технічнопромисловій, так і в освітній та культурній сферах. Тут діяло
Луганське технічне залізничне училище, оборотне паровозне
депо й головні залізничні майстерні. Зрештою, уже незабаром
після відкриття Донецької залізниці Луганськ був піднесений до
статусу повітового міста й став провідним залізничним центром
краю.
У 2018 р. минає 140 років від початку залізничної історії
Луганщини, однак сьогодні історичні обставини діяльності
першого управління Донецької залізниці, а надто ж постать
легендарного С. Мамонтова залишаються невідомими для
місцевих жителів. Маємо сподівання, що у зв’язку з
декомунізацію суспільства ім’я Сави Мамонтова та інших діячів
Донецької кам’яновугільної залізниці буде належно вшановане в
топоніміці Луганська.
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ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНОКЛІМАТИЧНИХ
ТА ДЕМОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕГІОНУ
І. І. Булах
(ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС)
О. В. Шиманська
(ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС)
Ланцюгова схема циклу демографічної безпеки
в регіонах України
Революція гідності та неоголошена війна з Росією
призвели до зміни пріоритетів у системі забезпечення
національної безпеки України. Останні місяці відкрили перед
суспільством таємницю великої небезпеки, що була ініційована
корумпованим керівництвом держави – це відсутність
забезпечення безпеки кордонів, відсутність спроможності як
військової, так і правоохоронної міцності держави, неефективна
діяльність уряду в забезпеченні фактично всіх складників
національної безпеки. Маємо на увазі корумповану діяльність
урядів упродовж років незалежності та відсутність механізмів
забезпечення політичної, військової, економічної, продовольчої,
екологічної та інших видів безпеки, що завдала шкоди й так
вкрай вразливій і багатостраждальній демографічній безпеці
держави.
Дослідження демографічної безпеки держави на основі її
складників дозволяє говорити про те, що її забезпечення
потрібно розглядати на регіональному (обласному) рівні, що
зумовлено специфічними, притаманними регіону ознаками.
Останні зумовлені насамперед особливостями загроз, небезпек,
катастроф, криз і ризиків в усіх складниках демографічної
безпеки кожного окремого регіону держави [1, с. 292 – 300].
Основними проблемами, що пов’язані з демографічними
процесами, є навантаження населення на природні ресурси,
депопуляція, обмеження розміру сім’ї, євгеніка, асиміляція
іммігрантів, проблеми сільського й міського населення, трудові
ресурси, нерівність розподілу доходів, низький рівень
соціального забезпечення та ін. Зміни демографічних структур
(статево-вікової структури, шлюбності та сімейної структури
населення) впливають на відтворення населення загалом та його
складники: народжуваність, смертність, укладання й розірвання
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шлюбів, відтворення сімейних пар і сімей. Усі загрози
демографічної безпеки розглядаємо через призму її складників.
Розвиток суспільства з його соціальними, політичними,
економічними, екологічними змінами сприяють формуванню
підйомів і спадів, що породжують циклічні коливання [2, с. 120
– 127]. Формування циклів відбувається на основі ланок
ланцюга циклічності демографічної безпеки. Особливості ланок
циклу демографічної безпеки України полягають у тому, що за
деяких (додаткових) умов вони почергово змінюють одна другу.
Кожна ланка циклу має свої ознаки. Перехід з однієї ланки в
іншу відбувається за умови впливу тих чи тих факторів, що
домінуватимуть протягом подальшого періоду. Звісно, що в усіх
регіонах держави на складники системи демографічної безпеки
різні фактори впливають не з однаковою силою. Кожен регіон
має свої, тільки йому притаманні додаткові чинники (визначена
тривалість і сила), що діють на кожну ланку, це й визначає
особливості складників демографічної безпеки.
Загалом у регіонах України є більш-менш однакові
проблеми. У Луганській і Донецькій областях спостерігаємо
загрозливий стан у всіх складниках демографічної безпеки.
Можемо говорити про великі загрози економічній системі.
Соціальний захист населення практично відсутній. Сьогодні не
вдається через перешкоди сепаратистів у зоні АТО евакуювати
дитячі будинки, виплатити населенню пенсії. Відбувається
значний потік біженців з цих областей. За різними прогнозами
кількість людей, що покинула рідні домівки чи те, що від
домівок залишилося після воєнних дій, сягає тисяч. Система
охорони здоров’я відсутня. Закриті освітні заклади. Екологічна
ситуація в цих областях також загрозлива. Стан криміногенної
ситуації є визначальним у всіх зазначених бідах цих областей
України.
Для
мінімізації
небезпек
і
загроз
складників
демографічної безпеки необхідно визначити основні завдання
стратегії політики національної безпеки, які полягають у:
забезпеченні військової безпеки, чому сприяє модернізація
військового комплексу; зміні стратегічних пріоритетів у
міжнародному співробітництві; гарантуванні політичної
стабільності; створенні соціально-економічних умов, що
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дозволить повернутися вимушеним і трудовим мігрантам до
своїх осель; сприянні зниженню рівня смертності та підвищенні
рівня народжуваності; зниженні рівня соціального й майнового
розшарування населення; підвищенні ефективності соціальних
гарантій для найбільш уразливих верств населення; забезпеченні
якісно вищого рівня безпеки праці; створенні доступної,
високоякісної та ефективної системи медичної допомоги,
боротьбі із соціально небезпечними захворюваннями, здійсненні
протиепідемічних
заходів;
забезпеченні
відповідності
національного ринку освітніх послуг перспективним потребам у
трудових
ресурсах
необхідної
кваліфікації;
захисті
внутрішнього ринку від постачання неякісної та небезпечної
продовольчої продукції; формуванні збалансованої системи
природокористування; поліпшенні екологічного стану водних
ресурсів; реабілітації техногенного забруднених територій та ін.
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Л. С. Буткова
(Старобільський районний БТДЮ;
КЗ „ЛОМАНУМ”)
Зберегти Старобільський степ
Переважну частину України займають степова та
лісостепова зони. При цьому цілинних степових ділянок
лишилося не більш як 3% від того, що було створено природою.
Та навіть ці клаптики степу, що розташовані на ділянках,
непридатних до використання в сільському господарстві,
потерпають від дій людини й не залишають можливості для
існування степовим рослинам і тваринам. Саме степи
утворюють чорноземи. Але саме степ можна вважати найбільш
постраждалою від діяльності людини екосистемою Європи.
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Сьогодні велике занепокоєння викликає стан степової
рослинності Старобільського степу, адже більшу частину земель
використовують у сільському господарстві. Землі знаходяться в
руках фермерських господарств, а на сучасному етапі відходять
під порядкування громад. Виникає загроза існування
нечисленних залишків степових ділянок, які є останнім
форпостом Старобільського степу. А це особливо важливо в
наш час, коли під дією антропогенного фактору погіршується
екологічний стан довкілля, відбуваються глобальні зміни
клімату, з’являються адвентивні рослини, які змінюють видовий
склад аборигенних угруповань, видовий склад рослин
Старобільського степу.
Перші наукові свідчення про рослинність у Донбасі
сягають кінця XIX – початку ХХ століття. (А. Краснов,
Г. Танфільєв, В. Талієв, І. Новопокровський та ін.).
З 1968 р. польові дослідження сучасного рослинного
покриву
проводили
співробітники
кафедри
ботаніки
Луганського педагогічного університету ім. Тараса Шевченка
(Р. Ісаєва, П. Кузнецова, В. Маслова, Є. Ніколаєва та ін.) На
сучасному етапі дослідження рослинності Старобільського
степу проводили Л. Лесняк, М. Перегрим, Д. Ширяєва,
Г. Коломійцев. Відзначимо важливу роль засновника сучасного
наукового землеробства В. Докучаєва, який у 1892 р. очолив
„Особливу експедицію лісового департаменту із вивчення
способів боротьби із посухою”. Одна з ділянок стаціонарних
спостережень – Старобільська, зараз Деркульське лісництво,
заповідна територія, ландшафтний парк „Урочище Юницького”.
Старобільський степ має свої особливості. Це, перш за
все, велика кількість схилових земель, що підлягають дії
ерозивних процесів. Це особливості ґрунту, де переважають
льосові утворення, піски, вихід на поверхню материнської
породи, а саме крейди й мергелю. Загальний тип рослинності –
степ. На території Луганської області росте більше 1500 видів
вищих рослин, які належать до 104 родин. Вищі спорові
рослини належать до 9 родин, голонасінні – 2 види,
покритонасінні – 1400 видів. Флора обласні нараховує
300 рідкісних видів рослин, 59 занесено до Червоної книги
України
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Прикладом дбайливого, творчого ставлення до землі є
життя та діяльність Я. В. Буткова.
Архівні матеріали про створення Бутківського
терасного парку. Видатний учений-ґрунтознавець В. Докучаєв
своїми роботами довів, що ґрунтоутворення на Землі не
випадкове, залежить від особливостей клімату, материнської
породи, від геологічного віку самого ґрунту. У 1891 р. він
очолив експедицію з вивчення причин засухи та заклав три
дослідні ділянки, одна з яких – Старобільська ділянка.
Землевпорядник, міський голова м. Старобільськ Яков
Васильович Бутков розпочав меліорацію крейдяно-мергелевої
„стінки”, яка розташована на півдні с. Бутківка Старобільського
району. Я. В. Бутков народився 30 квітня 1864 року в
с. Бутківка. У 1890 році закінчив Харківський університет,
фізико-математичний факультет, природниче відділення та
отримав спеціальність агронома-меліоратора. У квітні 1890 року
бере в оренду кам’янисту ділянку поблизу с. Караяшник, де
протягом 11 років рекультивує землі, веде щоденник, пише
роботи. З березня 1901 до січня 1903 р. працює управителем у
землевласника Штенгера поблизу хутору Дмитрівка, потім
міським головою Старобільська.
На
крейдяно-мергелевому
схилі
він
проводить
експеримент з рекультивації земель: закладає чудовий
фруктовий терасний парк на площі 10 га. Пізніше він писав:
„Наочний, з високими показниками, приклад демонструють
роботи, проведені мною у Старобільській окрузі по
терасуванню схилу, з укріпленням діючих ярків уздовж Айдару.
По терасах посаджений виноград, а простір між терасами
засіяний травами – люцерна, еспарцет, костер”.
Разом з мешканцями села Я. Бутков створив тераси на
відстані 6 – 8 метрів одна від одної. Нарізали борозни плугом з
відвалом землі по скату. Робили уступи завширшки три –
чотири метри. Потім будували земляний відвал 25 – 35 см вгору
для опадів. Уступи заповнювали родючим ґрунтом, на насипних
відкосах восени й навесні висівали кормові трави. Витримували
землю під паром один – два роки, після чого були висаджені
дерева й чагарники, багато з яких були екзотами. Висадили дуб
черешчатий, ясен зелений і пельсильванський, клени, ялівець
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звичайний, горіх волоський, в’яз дрібнолистий, яблуні, груші,
виноград, шипшину, аморфу гібридну, сумах оленерогий, бузок,
жимолость татарську та ін.
У 2000 р. юні екологи з е/н клубу „Айдар”
Старобільського районного БТДЮ (керівник Л. С. Буткова)
провели дослідження, опис, картування, вивчили архівний
матеріал. Матеріали подали в обласну екологічну інспекцію з
клопотанням про створення заповідної території. Рішенням
Луганської обласної ради №7/23 від 17 квітня 2003 року
Бутківський терасний парк отримав статус „Пам’ятки природи
місцевого значення”.
Не можна зупинити розвиток НТП. Зростання численності
людства Землі потребує продуктів харчування, а це –
збільшення сільськогосподарських угідь, вирощування більш
продуктивних сортів рослин. А як же бути зі степами? Вихід
один – створення заповідних територій. Заповідні території – це
оази для відновлення, збільшення, збереження степових
аборигенних видів. Будемо пам’ятати слова вождя племені сіу,
промовлені ще на початку ХVІІІ століття: „Земля не дісталася
нам у спадок від батьків. Ми взяли її в борг у своїх дітей!”
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О. В. Чала
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Краєзнавство як фактор
екологічної освіти та виховання
Протягом останніх років у Луганській області наслідками
збройного конфлікту стали такі негативні явища, як
економічний занепад, знищення виробничих потужностей,
руйнування
соціальної
інфраструктури
й
систем
життєзабезпечення. [4, c. 7]. У нашому регіоні відбувається різке
погіршення екологічного стану, що суттєво змінює ситуацію в
усіх сферах суспільного життя. Саме в цей час спостерігаємо
загострення протиріч у взаєминах суспільства і природи.
Екологічна проблема посідає одне з провідних місць серед
проблем сучасності. Конкретні її форми мають свою специфіку
на локальному, регіональному та глобальному рівнях. По всій
території України екологічні протиріччя проявляються порізному, залежно від особливостей природного й соціального
розвитку регіону.
Стан навколишнього середовища Луганської області
зумовлений специфікою регіонального розвитку, характерною
для промислових регіонів України. Основними причинами
погіршення якості навколишнього середовища є:
1) високе техногенне навантаження, спричинене
надмірною концентрацією виробництва, переважно екологічно
небезпечного;
2) тривале й безперервне виснаження та навантаження на
природні комплекси, що викликає скорочення природноресурсного потенціалу, а в деяких випадках – його деградацію;
3) використання застарілих технологій та обладнання;
4) висока ресурсо- та енергоємність виробництва, що
зумовлює накопичення значної кількості відходів, забруднення
ґрунтів, повітряного й водного басейнів, скорочення
біологічного різноманіття тощо [4, c. 28].
Ці чинники зумовлюють підвищення ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру, деградацію
природних комплексів, що становить загрозу екологічній
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безпеці Луганської області, наприклад близько 70% населення
області проживає в умовах перевищення гранично допустимих
концентрацій за змістом токсичних речовин в атмосферному
повітрі. Тому нераціональне використання природних ресурсів і
надалі негативно впливатиме на навколишнє середовище
регіону. З екологічною кризою тісно пов’язана демографічна
криза в Україні взагалі й у Луганській області зокрема. У цій
ситуації треба передусім створювати умови для підвищення
рівня й поліпшення якості життя населення, зокрема
покращення геоекологічної ситуації.
Слід звернути увагу на те, що саме краєзнавство – це
важливий фактор у складному й тривалому процесі екологічної
освіти й виховання, що формують ментальну, інтелектуальну,
культурну сфери людини – від прищеплення дбайливого
ставлення до природи до світоглядної орієнтації. Значення
краєзнавчого підходу в екологічній освіті є дуже важливим,
адже рідний край і навколишню природу розглядають як умови
життя та здоров’я людини. Зв’язок краєзнавства та екологічної
освіти простежуємо в наукових роботах Л. А. Васильєва,
О. М. Вельської,
Н. Ф. Винокурової,
Г. В. Волкової,
В. В. Латюшина, Л. С. Шубкіної.
На думку О. В. Гриценко, краєзнавство треба розглядати
саме з погляжу екологічних проблем, з’ясовуючи поступово, як і
чому відбуваються природні й антропогенні процеси поряд з
нами. Як принцип навчання екологічне краєзнавство давно вже
привернуло увагу багатьох науковців. Воно забезпечує
необхідний зв’язок глобальних і регіональних аспектів під час
вивчення сучасних проблем екології й охорони природи, дає
переконливі приклади для розкриття різних питань взаємодії
людини з природою, озброює навичками жити з нею в гармонії.
Використання екологічного краєзнавства як принципу навчання
допомагає всебічно розвивати світогляд, дивитися на світ очима
дослідника, розуміти суть явищ.
Сучасні педагоги вважають, що орієнтир на розвиток
усвідомлення унікальної цінності свого регіону як частини
загальнолюдського
надбання
допоможе
сформувати
відповідальне ставлення до природи, до навколишнього
середовища загалом і до своїх вчинків у спілкуванні з нею.
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Еколого-краєзнавча робота надає сьогодні інноваційний
характер освіті в галузі навколишнього середовища. Одне із
стрижневих завдань еколого-краєзнавчої освіти – ознайомлення
з проблемами розумного використання природних ресурсів
свого краю. Виховна ж роль краєзнавства – це не тільки
навчання й поширення знань про минуле та сьогодення свого
краю, а й прищеплення потреби до дієвої турботи про майбутнє
свого краю та про збереження його культурної й природної
спадщини.
У Луганському національному університеті імені Тараса
Шевченка готують фахівців за спеціальністю „Екологія” за
освітніми ступенями бакалавра та магістра. Студенти під
керівництвом викладачів постійно проводять наукові
дослідження в галузі охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів рідного краю. Нині
суспільство, громадськість більше усвідомлюють, що екологічні
проблеми надзвичайно дуже складні й вирішити їх непросто.
Дійсність вимагає нового ставлення до природи. Екологічна
освіта має бути орієнтована не стільки на вивчення й засвоєння
певного обсягу інформації з проблем взаємин людини й
навколишнього
середовища,
скільки
на
формування
екологічного світогляду. Останнє неможливе без знання
природи рідного краю, тобто екологічного краєзнавства.
Краєзнавство завжди було частиною природокористування
„населених місць”. Для того щоб користуватися природою,
природними ресурсами, треба мати місцеве, крайове знання [1,
с. 172]. Сьогодні екологічне краєзнавство розглядають як
програму, що забезпечує рівень екологічної освіти й виховання
широких верств населення. Важливість регіонального
компонента екологічної освіти в сучасному світі переоцінити
неможливо. Головне його завдання – формування людини, яка в
шкалі цінностей ставить охорону життя й середовище
проживання на перше місце. Головним аспектом національнорегіонального компонента є навчання й розширення
можливостей застосування знань згідно з регіоном проживання.
Отже, екологічне краєзнавство, яке входить до системи
екологічної освіти, повинно бути стрижнем усієї освітньої
системи.
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ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО.
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ю. С. Бугайова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Іван Світличний та Федір Тарасенко:
поетична відданість Луганщині та Україні
Літературне краєзнавство – один із видів краєзнавства й
галузь літературознавства, що вивчає літературний процес у
певному регіоні, місцевості. Предмет дослідження – діяльність
місцевих письменників, літературних об’єднань, гуртків, а
також перебування в регіоні вітчизняних і зарубіжних
письменників, відображення краю в художній літературі,
мемуаристиці. При цьому зв’язки письменників з місцевістю
досліджують комплексно й за біографічними даними,
тематикою творчості, прототипами образів-персонажів, описом
подій, що там відбувалися, картинами побуту й природи,
відтворенням місцевого колориту тощо [2].
Луганщина рясніє гучними іменами письменників, поетів і
просто митців влучного слова, а літературне коріння сприяє
творчості молодих авторів. На письменників, які зробили
значний внесок у розвиток літератури нашого краю, рівняються
їхні наступники, учні, молоді письменники. Тепер на їхніх
плечах лежить відповідальність за збагачення літературних
традицій Луганщини, землі, що дала літературі багато імен.
У нелегкий час становлення державності літературна
творчість Луганщини є життєдайною силою, яка поєднує
минуле, теперішнє й майбутнє України. Вагомий стрижень у
цьому зв’язку поколінь є виховання любові, поваги та відданості
своєму краю. Однією з підвалин патріотичного виховання має
стати поетична творчість наших земляків.
Україна, рідний край, Батьківщина, Старобільщина – одні
з провідних тем у творчому доробку Івана Михайловича
Світличного та Федора Олександровича Тарасенка.
Кожне місто в Україні повинно мати свого поета. Бо хто
як не вони незрівнянно красиві, найрідніші серцю місця
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закарбують у поетичному слові. Поезія, народжена ними,
незрівнянна.
Два поети – дві долі. Ці постаті є джерелом невичерпного
натхнення для пізнання, милування та гордості за свій край.
Усе життя оспівує милу серцю Старобільщину Іван
Михайлович Світличний. І завжди вдається сказати йому своє
поетичне слово, адже тут зростав, навчався. Народився він
7 серпня 1924 року в с. Нещеретове Білокуракинського району.
Після закінчення Старобільського вчительського інституту
багато років навчав дітей математиці. Спілкування з учнями
завжди додавало йому творчих сил. Старобільщина для
поетового серця – найрідніший і найбагатший духовними
скарбами край:
Я іду по березі Айдару,
Хвилі ніжно пестять береги,
Пропливають в небі білі хмари,
Пшениці буяють навкруги.
Через луки, степ і переліски
Роздається пісня трударів:
- Ой ти, край наш рідний Старобільский,
Ти, як рожа, в сяєві зорі.
І куди я, друзі, не погляну,
Всюди села в шелесті садів.
Тут почула вперше я “кохана”,
В надвечір’ї він мене зустрів
Половнііють ниви аж за обрій
Дозріває дружно урожай...
Ой який же щедрий, люди добрі,
Старобільский дорогий наш край!
Із дитинства милувався краєвидами рідного краю, які на
все життя вкарбувалася в його душу. Шукав засоби, щоб
звернути увагу інших на красу, що оточувала. І знайшов для
цього поетичне слово:
Я час від часу йду сюди,
Щоб жадібно ввібрати в себе
Ковток холодної води
Із джерела під рідним небом.
Щоб ставши тут серед полів,
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Знов зачерпнуть снаги і сили
З цієї теплої землі,
Що і мене колись зростила
Перша поетична збірка Світличного „Пісні над Айдаром”
вийшла в далекому 1961 році.
За роки творчості поет удосконалював майстерність, вірші
наповнились вдумливістю й філософським змістом.
У більшості поезій Іван Світличний – ніжний лірик, який
натхненно любить рідний край, глибоко відчуває його красу.
Разом із довкіллям довершеними й задушевними здаються
люди, їх долі все більше рідняться із серцем поета.
Ліричний герой поета − душевна та щира людина, яка
насамперед пам’ятає про своє родове коріння, хоча життєві
дороги не завжди були тільки радісними, адже немало трагічних
років приділило людині ХХ століття: голод, війни, повоєнні
нестатки, а ще постійне зневажання владою людської гідності.
Але не втратив поет бажання жити для людей, вірити в
завтрашній день, помічати й оберігати словом усе красиве в
житті. Тому ліричний герой дуже схожий на самого автора, адже
душа його спрагло пізнає світ, робить його кращим. І шлях того
нелегкого пізнання не скінчиться, бо рушійною силою завжди є
прекрасне.
У його поетичній пам’яті живе найдорожче: батьківська
хата, материна пісня, перший поцілунок коханої, „суцвіття
ранньої роси”. Улюблені образи Івана Світличного − ліс, поле,
квіти, сонце, які здавна опоетизовані в прадавньому мистецтві.
Вірші Івана Михайловича душевні й мелодійні, легко
лягають на музику і стають піснями. Це особлива риса творчості
поета. У співдружності з композитором І. Т. Кобилкіним було
створено понад 80 пісень, серед яких „Наш городок”, „Луганські
зірниці”, „Старобільський мій краю”, „Пісні над Айдаром”,
романс „Із черемхи цвіт опадає” й багато інших. На слова Івана
Михайловича композитор І. Т. Кобилкін написав гімн міста
Старобільська [7].
А от молодого поета Федора Тарасенка можна сміливо
назвати славним сином свого краю. Своїм літературним і
поетичним вчителем Федір вважає саме Івана Михайловича
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Світличного. Своєму наставнику присвятив вірш „Пам’яті
Івана Михайловича Світличного мого мудрого вчителя і поета”.
Його поезія полонила душу ще юного Федора Тарасенка. І
ось цей поетичний зв’язок поколінь, який іде невидимою лінією
у творчому доробку. Федір так само прославляє рідне місто –
колиску, що його зростила.
Федір Тарасенко – відомий на Луганщині поет. Його
твори друкують районні та обласні газети. Він автор поетичних
збірок „Минуты золотые”, „Моя судьба”, „Луч надежды”, „Река
жизни”, „Зажглась моя звезда”, „Отражение моей судьбы” та
інші. Його вірші звучать на різноманітних заходах у місті та
області. Композитор І. Т. Кобилкін написав на слова Федора
Тарасенка пісні „Волшебница зима” і „Тишина”, а вчитель
музики Ірина Болото поклала на музику його вірш „Символ
Украины”.
Федір Тарасенко переможець багатьох обласних
конкурсів, зокрема „Натхнення”, „В пам’ять поколiнь” і
багатьох інших. З 2004 року є членом Міжрегіонального союзу
письменників України, а з 2008 року – членом Конгресу
літераторів України [7].
Поетичний доробок автора налічує чимало віршів про
рідний край: „Над тихой рекой”, „В родном селе”, „Мое село”,
„Рдная земля”, „Старобельщина”, „Родная Украина”, „Родные
просторы”. Ці твори є високим показником творчого потенціалу
та патріотичного загартування молодого митця з нелегкою
долею. Попри тяжбу життя він не полишає читача без красивого
слова поезії, бо його вірші загострюють увагу на тих речах,
моментах життя, на які ми не завжди звертаємо увагу, а йому
вдається почерпнути сутність та цінність нашого краю:
Старобільськ, звертаємось до тебе,
Ти піснями гарними лунай.
Мов веселка у блакитнім небі,
У родинне коло всіх збирай.
Старобільськ, співучі тут родини,
Йдуть з піснями крізь усе життя.
А пісні про неньку Україну
Знов хвилюють нам сердець биття.
З піснею на світі добре жити,
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Бо вона мов сонячне тепло.
Старобільськ завжди талановитий –
Вічного натхнення джерело.
Федір – талановитий Учень талановитого Вчителя. Він
також звертається до показу не лише природної краси,
пейзажної величі, а до показу простої людини, яка творить свою
країну й рідний край:
Старобільськ, живи на білім світі
І рости таланти, як завжди.
Ми тебе не можем не любити,
За людей, за їх святі труди.
Завжди тут привітно пісня лине,
Подають гостинно коровай.
Це частина Неньки України,
Старобільськ талановитий край.
Можна впевнено говорити про важливість літературного
краєзнавства. Саме на творчості місцевих авторів непідкупно
можна познайомитися з містом, селом, селищем. Поет стоїть на
варті служіння поколінням, аби не втратити зв’язок між ними.
Література
1. Довнар Г. Співець краси і доброти / Г. Довнар //
Світличний І. М. Нескінченність. – Луганськ, 1999. – С. 3 – 5.
2. Енциклопедія сучасної України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55784.
3. Іван Михайлович Світличний // Неживий О., Нежива Л.
Література рідного краю: 5 – 7 класи. – Луганськ : Знання, 2004.
– С. 31 – 37. 4. Литературная Луганщина – детям: класики и
современники : библиогр. слов. – Ч. 2. Современники. –
г. Луганск, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kak.znate.ru/docs/index-19989.html?page=17. 5. Світличний
Іван Михайлович : біогр. довідка // Письменники Луганщини :
бібліогр. слов.-довід. – Луганськ, 2007. – С. 32 – 33.
6. Світличний І. М. Про найдорожче й незабутнє: автобіографія
// Слово пам’ять береже / упор. О. Неживий. – Луганськ, 2001. –
С. 98 – 101. 7. Старобельщина – жемчужина Приайдарья. –
Луганск: ООО „Виртуальная реальность”, 2011. – 252 с.
8. Тарасенко Ф. Зажглась моя звезда. – Луганск : Книж. мир,
142

2007. – 200 с. 9. Тарасенко Ф. Отражение моей судьбы:
стихотворения. – Луганск : Светлица, 2010. – 356 с.
А. Ю. Горбань
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Свобода як провідний мотив документалістики Сергія
Жадана: на матеріалі подорожніх нарисів
„Anarchy in tne Ukr” та „Луганського щоденника”
У всьому світі вивчення літератури non-fiction
представлене
поважними
філософськими,
історичними,
культурологічними та спеціально-філологічними працями
й есеїстикою Емануель Левінас, Ганни Арендт, Мішель Фуко,
Ролана Барта, Цвєтана Тодорова, Сьюзен Зонтаґ та інших.
З огляду на це в Україні теж пожвавився інтерес
до документальної літератури, вона дедалі частіше стає
об’єктом спеціальних досліджень, зокрема й у галузі
літературознавства [4, с. 216].
Ми зацікавилися творчістю Сергія Жадана – українського
поета, прозаїка, перекладача, громадського активіста. Це один
з найяскравіших представників сучасної української літератури.
Літературний світ Жадана – це відверте зображення життя
з усіма його недоліками й буденними проблемами. Характерна
особливість зображуваного – показ суспільства в його
реальному виявленні. Твори письменника такі самі багатогранні,
як і він сам, бо в них міститься багато аспектів: психологічний,
політичний, філософський, релігійний, філологічний тощо.
„Жадан аж ніяк не романтик. Він ніколи не протиставляв себе
цьому світові: водку пив з горла, м’яча бив з носака, одне слово,
почувався на рівних з довколишнім антиукраїнським
середовищем”, − так говорить про письменника український
літературознавець Ігор Бондар-Терещенко.
Наша розвідка спрямована на огляд авторського міфу
про Луганщину, який з’ясовує світоглядний код свободи,
сформований у письменника зокрема Старобільщиною. Своє
дослідження ми побудували на основі аналізу подорожніх
нотатків митця „Anarchy in tne Ukr” та „Луганського
щоденника” [2]. Для подолання ізольованості та відчуження
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людина прагне до комунікації з іншими, заснованої
на взаєморозумінні, співпраці та спілкуванні. Саме ця потреба –
„почути Донбас” – стала зав’язкою подорожей у травні
2014 року до рідної письменникові місцевості в садибу
Мсциховського с. Селезнівка Перевальського району та до
м. Старобільська Луганської області.
Механізм моделювання лейтмотиву свободи у творі
нашаровує на змальовану дійсність авторські записи про події
на Сході країни як осередку сепаратистських настроїв
анархічного, геополітичного регіону України: „Свобода й
справді мала б підкріплюватися відповідальністю. Мала б, але в
більшості випадків не підкріплюється. Свобода є куди
загрозливішою, ніж ми про неї думаємо. Саме тому ми про неї
зазвичай і не думаємо. Цілком згоден із Марксом, котрий
стверджував: „Свобода настільки притаманна людині, що
навіть її супротивники здійснюють її, борючись проти її
здійснення”. З єдиною поправкою – не певен, що в нас справді є
супротивники” [2, с. 236].
Історична правда в художній, художньо-публіцистичній
літературі презентована п’ятьма моделями: художньодокументальна: автор спирається виключно на історичні факти,
художній вимисел не є домінантним, наявні лише авторська
оцінка, емоційне ставлення до написаного; документальнохудожня: інтерпретація історичних подій автором збігається
з об’єктивним ходом історії, але окремі події, факти, „тонкощі”
втрачені і письменник значною мірою послуговується художнім
вимислом; знаково-символічна: художній вимисел переважає, а
образи, у створенні яких письменник спирався на реальний
історичний ґрунт, здебільшого набувають узагальненого,
символічного, міфічно-легендарного звучання; суб’єктивноавторська: письменник свідомо чи підсвідомо наполягає
на власній інтерпретації, пропонує читачеві власні оцінки,
не переймаючись тим, якою мірою написане відповідає
історичній об’єктивності; і п’ята форма проекції історичної
правди в художньому творі – синтетична [3, с. 5].
За жанром цей твір можна охарактеризувати як подорожні
нотатки, як зразок документальної прози, бо автор презентує
в ньому виключно історичні факти, художній вимисел не є
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домінантним, наявні лише авторська оцінка, емоційне ставлення
до написаного. Отже, твір належить до документальнохудожньої прози. Як зазначає О. Галич, „естетичну цілісність
щоденникам надає автор. Його роздуми день за днем
нанизуються на єдиний стержень, надаючи щоденникам певну,
досить умовну, завершеність” [1, с. 41].
У „Луганському щоденнику” митець ставить перед собою
й перед читачами болючі питання: Що відбувається сьогодні
в нашій країні? Чому мешканці тих самих міст не можуть між
собою порозумітися? Чому політичні розбіжності виявляються
такими фатально неподоланними?
Протягом подорожі він намагається збагнути причини
конфлікту на Донбасі, спілкуючись з представниками обох
сторін, бо „новини про теперішню обстановку на Луганщині ми
всі вичитуємо з Інтернету, який не так інформує, як лякає” [2,
с. 206]. Зустрічі, мітинги та подорожні випадки засвідчують, що
реальність суттєво відрізняється від телевізійної картинки.
Провокативно й відверто доносить Жадан це читачам, зображує
те, що бачив і чув насправді. Він ризикнув показати українцям
інший Схід, те, про що рідко говорять у ЗМІ.
Завершивши подорож, автор доходить висновку: „Єдине, що
нас усіх поєднує, – наша дивовижна, уроджена і виплекана
вихованням здатність нікого не чути, ні до кого не
дослухатися, керуватися в цьому житті виключно своїм
правом. Правом на свободу зокрема” [2, с. 230]. Саме свобода
в первинному її розумінні є причиною донбасівського
конфлікту. Здавалося б, вільна людина – щаслива людина. Але
невміння розпоряджатися правом на свободу призвело
до фатальних наслідків. „Так сталося, що саме свобода – її
потреба, її розуміння, її усвідомлення – робить нас усіх у нашій
країні ворогами, примушує нас ненавидіти одне одного, більше
того, – примушує нас одне одного знищувати” [2, с. 235].
Отже, Україна очима Жадана – це справжня Україна. Чудова,
мальовнича, нездоланна, але водночас така слабка й зневірена,
проте свободолюбна. Свобода – це провідний мотив
документалістики Сергія Жадана, а подорожні нариси „Anarchy
in tne Ukr” та „Луганський щоденник” − яскравий приклад
літератури non-fiction, у якому історичні реалії майстерно
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висвітлені в художньо-естетичній інтерпретації, що робить твір
цікавим для прочитання й корисним для дослідження
історичних подій на Донбасі сьогодні.
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на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.01.
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//
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літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2009. – Вип. 78.
– 359 с.
А. Ю. Горобій
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Творчість Володимира Даля в рецепції Юрія Єненка
Нашу увагу невипадково привернула творчість двох
непересічних земляків – Юрія Єненка та Володимира Даля. Їх
обох єднає Луганськ, неперевершена лікарська майстерність
та любов до слова, мови.
Ім’я Юрія Олексійовича Єненка, тобто формування його
світогляду, громадянська позиція, внесок у розвиток
гуманітарних цінностей, зокрема літератури, публіцистики,
науки, живопису, освіти, музейної справи і, звісно ж, медицини
ще потребуватимуть не одного спеціального дослідження. Іван
Дзюба наголосив: „Тут хочеться назвати ще одного подвижника
української культури, на жаль, уже небіжчика, – лікаря-онколога
з Луганська Юрія Олексійовича Єненка, який створив
унікальний журнал „Архіви онкології”, а за час свого
нетривалого перебування на посаді заступника голови обласної
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держадміністрації (1992 — 1994) організував видання альманаху
„Бахмутський шлях”, відновив музей Бориса Грінченка, вів
радіопередачі “Літературна карта Донбасу” [3].
Постать Володимира Даля захоплювала Ю. Єненка,
оскільки той був не лише письменником, лексикографом, але
й лікарем. Тому вже головний лікар обласного онкодиспансеру,
кандидат медичних наук Юрій Єненко вирішив клопотатися
про встановлення погруддя славного земляка на території
лікарні в сквері, написав нарис-есе „Слово про Козака
Луганського” [1; 2].
Володимир Даль, російський письменник, лексикограф,
етнограф
данського
походження,
член-кореспондент
Петербурзької АН, почесний академік, автор „Толкового
словаря велікорусского наречія русского язика”. Мабуть, саме
це цікавило Ю. Єненка та спонукало його до написання своєї
літературної розвідки про В. Даля. Козак Луганський усе життя
мріяв, щоб було створено словник української мови, такий, як
В. Даль створив російською. Його мрія здійснилася лише
з появою словника Б. Грінченка, хоча прямих стосунків В. Даля
з Б. Грінченком не було.
Складний і тривалий життєвий шлях Володимира Даля
розпочався 10 листопада 1801 року в Луганську в родині лікаря
місцевого чавуноливарного заводу.
Тут пройшло його дитинство, тут народилася любов
до краю, яку він проніс через усе своє довголітнє життя, і в
підсумку він обрав собі літературний псевдонім Козак
Луганський.
Перебуваючи в Нижньому Новгороді, Юрій Єненко
досліджував діяльність Володимира Даля на Поволжі, зокрема
його зустріч з Тарасом Шевченком. За підсумком дослідження,
1968 року в „Прапорі перемоги” вийшла його перша стаття
„Кобзар і Козак Луганський”. Інтерес до життя Володимира
Даля пройшов через усе життя Юрія Єненка, який був зокрема
й серед ініціаторів заснування музею Даля в Луганському
1986 року.
Найбільше статей Ю. Єненко присвятив постаті В. Даля –
Козака Луганського. Майже в усіх своїх роботах автор
намагався довести те, що В. Даль усім серцем і душею тяжів
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до України. Ю. Єненко дослідив, що В. Даль мав дружні
стосунки з Шевченком і товаришував з Гребінкою, відвідував
його літературні вечори, з великим зацікавленням читав твори
Квітки-Основ’яненка. Як учений-філолог Козак Луганський
високо оцінював практичні можливості української мови
в порівнянні з російською: „Важко написати російською книгу
про яку-небудь річ, щоб її зрозумів кожний. Але візьміть будьяке малоросійське писання, читайте чумакам, дівчатам,
парубкам, кому завгодно. мова й зміст її будуть всім зрозумілі
цілком” [1, с. 92].
Ще дорогою на Полтавщину, у Чернігівській губернії,
і вже на Полтавщині Даль збирає українську лексику й
фольклор. А в листі до дружини з „Убіжища” від 21 червня
1844 року повідомляє: „В Полтавской (губернии) видим уже
настоящую Украйну. Я охотно стал опять болтать на этом
ясном языке, где речь выходит замысловата, простодушна и
очень забавна. Как ни бьешься сказать то же по русски –
выходит неясность, натяжка и даже пошло и грубо. Да быт и
жизнь народов так тесно связаны с языком их, что одного
нельзя отделить от другого. Перевод по словарю годен только
для школьника и не удовлетворяет ни мысль, ни чувство.
Гребенка чрезвычайно хорошо, свободно и приятно говорит поукраински, и я охотно вовлекаю его в шутки и разговоры с
крестьянами” [1, с. 94].
Володимир Даль гордо іменував себе Козаком
Луганським, а значна частина лексичного матеріалу, зібраного
в малоросійських губерніях для задуманого ним ще в середині
ХIХ століття словника української мови, органічно ввійшла
потім у праці Бориса Грінченка.
З молодих років, познайомившись зі стихією української
пісні і казки, Володимир Даль добре знав і любив мову, традиції
своїх земляків, збирав безцінні перлини української народної
творчості. Він підтримував дружні зв’язки з одним
із засновників
української
фольклористики
Михайлом
Максимовичем, перекладав російською твори українських
письменників, зокрема, Григорія Квітки-Основяненка. Козак
Луганський був відомий ще і як популяризатор творів
Г. Основ’яненка серед російських читачів. Переклади В. Даля
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творів цього українського письменника дістали високу оцінку
кращої частини російської інтелігенції. У „Літературній хроніці”
за 1838 рік В. Бєлінський писав: „Із прозових не пушкінських
статей особливо визначна “Солдатський патрет” Грицька
Основ’яненка, прекрасно перекладена з малоросійської
п. Луганським” [4]. Їхнє листування свідчить про тісні творчі
та дружні стосунки.
У Луганську з 22 листопада 1986 року діє державний
музей І. Даля, де зібрано особисті речі Володимира Івановича
та його сім’ї, наприклад, старовинне піаніно – подарунок
студентів Московського університету. У фондах музею
зберігаються літературні твори Даля, видані в 1836 – 1855 роках
(„Бікей і Мауляна”, повісті „Солдатські дозвілля”, „Мічман
Поцілуєв”, або живучи, оглядайся” тощо), наукові праці
„Записки Імператорської Академії наук”, „Записки російського
географічного товариства” та ін.
Підводячи підсумки, відзначимо що в другому імені
Володимира Івановича Даля – Козак Луганський – не просто
вбачаємо теплу згадку про місце його народження, але й
відчуваємо, що він завжди боронив українське слово.
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Ю. А. Гречаник
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Вплив Донбасу на творчість Григора Тютюнника
Я знаю одне, що треба писати
хороші твори, а хороші вони будуть,
коли будемо писати правду
(Григір Тютюнник)
Григір Михайлович Тютюнник – новеліст з неординарним
світосприйняттям,
чутливим
і
чуйним.
Неможливо
не захоплюватися творчістю цього майстра слова. Народився
в невеликому селі на Полтавщині, проте сформувався як
особистість на Донбасі, куди доля закинула його ще дитиною.
Після
служби
у
військово-морському
флоті
у Владивостоку починає писати перші твори російською.
Виникає питання: як хлопець з україномовної Полтавщини
пише російською? Григір навчався на факультеті російської
філології й говорив російською, але після знайомства
з дружиною Людмилою Василівною почав переходити
на українську.
Перше оповідання письменника „В сумерки” було
надруковано російською мовою, пізніше під впливом брата
Григорія Тютюнника він перекладе його українською. У творі
письменник згадує життя вдалині від матері, завдані війною
матеріальні й моральні втрати. Тютюнник жваво й невимушено
використовував величезну кількість фразеологізмів, епітетів
і порівнянь, у своїх текстах він наче грає зі словом. Поет, який
довго перебував у російськомовному середовищі, так чудово
може писати українською. Зі спогадів дружини письменника:
„Ці джерела були в селі. Ми щороку їздили на Полтавщину до
моєї мами. А до своєї він і двічі на рік вибирався, пірнав у ці
святі мовні джерела і записував, запам’ятовував їх такими
якими вони є. Він усе записував, хтось щось цікаве скаже-він
бере записника і пише. Словники вивчав. У нього на столі
завжди лежав словник Грінченка. Виписував слова, добирав
синоніми” [1, с 33].
Феномен Г. Тютюнника в українській літературі став
сполохом високого таланту. Він нагадав про такі категорії, як
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мужність, порядність, правдивість. Письменник полював
буквально за кожним словом, виказаним з уст народу. Брати
Григорій і Григір постійно дискутували про багатство
українського слова: „…ось дещиця є: доокруг, діромаччя,
насурмився, пришаркував, чибає… Або ось синиха – синова
жінка, тобто не невістка а синиха, з негативним відтінком”
[1, с. 17].
Значний вплив на творчість Григора Тютюнника мав його
брат Григорій – брат по батькові. Григорій народжений від Ївги
Федотівни Буденної, з якою батько не прожив і року, а Григір –
від Ганни Михайлівни Сивокінь. Григорій замінив батька для
молодшого Григора. Стосунки братів були непростими – вони
почали тісно спілкуватися після повернення молодшого брата
зі служби на флоті. Історію їх зближення Тютюнник описав
у книзі спогадів „Коріння”.
Однією з формотворчих для доробку Григора є опозиція
місто – село. Значну увагу він приділив типу колишнього
селянина, якому пощастило влаштуватись у місті. За згадкою
дружини письменника, Григір Михайлович писав про життя,
йому давали завдання писати нариси. Але він казав просто:
„Не вмію писати на замовлення – і квит”. Григір Михайлович
не міг писати вдень, писав тільки вночі: „Отако вночі встанеш,
зазирнеш у його кабінет – а там дим стовпом. Не міг без
курива! Траплялося, пачку за день, а то й більше викурював” [1,
с. 27]. Було в житті автора багато критики. Писали, що „завис
на тину”, „пише лише про дядьків і дідів”, що його персонажі
„злі, убогі та ображені”.
Луганщина для Григора Михайловича стала другою
батьківщиною. На Донбасі майбутній письменник пішов
до першого класу з українською мовою викладання, який згодом
закрили через брак учнів. Далі – злиденні роки війни, служба
в армії, навчання в Харківському університеті. Завербувався
на будівництво Миронгресу під Дебальцевим (слюсарював,
їздив на машинах, майстрував ). Знову жив у Щотовому в дядька
Филимона й працював у гаражі при шахтобуді Краснолуцької
транспортної контори.
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Тютюнник учителював на Луганщині – у 1962 – 1963 рр.
викладав російську мову та літературу в місті Артемівську
Перевальського району.
На Луганщині Григір працював над перекладом своїх
оповідань українською мовою, які згодом увійшли до його
першої книжки „Зав’язь”. Саме тут в одному з листів до друга
письменник остаточно заявив про свої національні переконання,
які розвивалися впродовж усього життя. Олексій Неживий цитує
слова Тютюнника: „Місто-носій культури – русифіковане. На
Донбасі давно село юродствує в русизмах, захід говорить на
мові, провінціалізованій до говірки… Можна, звичайно, про це не
думати, не писати – і крапка… А хіба можна говорити про
Батьківщину говорити не батьківською мовою…” [1, с. 30].
Отже, Григір Тютюнник – письменник, чий творчий геній
ми ще не вповні відкрили для себе й усвідомили. Письменника
високо й щиро цінує українське письменство різних поколінь.
Про унікальний і глибокий талант Тютюнника пишуть
дослідники літератури, почесне місце відведено йому в працях
з історії художнього слова. Про нього, освяченого Шевченковим
ім’ям, пам’ятатиме складний, але чесний, щирий, працьовитий
народ Донбасу.
Література
1. Неживий О. І. Луганщина – земля українська :
літ.-краєзнавчі ст. та нариси / О. І. Неживий. – Вид. друге, доп.
Й перероб. – Полтава : Полтавський літератор, 2017. – 166 с.
Ю. О. Дибка
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Образ малої батьківщини: візії Любові Якимчук
Кожна людина має свою Батьківщину, але ніщо на землі
не може бути ближчим, ріднішим, ніж мала батьківщина –
місце, де ми народились і зростали, де кожен куточок навіює
найприємніші спогади дитинства. Великий тлумачний словник
сучасної української мови подає два значення поняття
„батьківщина”: перше – пряме: країна стосовно до людей, які
народилися в ній та є її громадянами; вітчизна, місце
народження кого-небудь; друге – переносне: місце народження,
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походження або виникнення чого-небудь [1]. Значеннєве поле
поняття „мала батьківщина” є одним із провідних мотивів ще
з часів фольклорної творчості. Багато зразків цього
культурологічного чинника виражають любов і шанобливість
до малої батьківщини. Образи рідного краю й домівки несуть
у собі аксіологічне навантаження, оскільки є центром
особистого всесвіту, тим зв’язком, з яким нерозривне людське
існування. Тому мета нашої розвідки – з’ясувати особливості
моделювання образу малої батьківщини на текстуальному рівні
збірки „Абрикоси Донбасу” Люби Якимчук, сучасної
письменниці,
випускниці
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка.
Утрата дому, рідного подвір’я, де росла й виховувалася
людина, не лише означає брак безпечного місця, а й символізує
брак деяких цінностей – це і є лейтмотивом лірики молодої
поетеси. „Абрикоси Донбасу” – це дещо автобіографічні вірші
про життя на сході України, єдність яких на образному,
тематичному, стильовому рівнях дозволяє сприймати цю збірку
як цілісну поему, де кожен вірш, посідаючи визначене місце, є
частиною цілого.
Назва збірки поєднує два потужні символи – абрикоси
і Донбас. Донбас асоціюється з могутньою промисловістю,
териконами та шахтами й через це сприймається доволі
механічно. Зі словом абрикоси пов’язана зовсім інша традиція.
Абрикоси для земель Донбасу є знаковими й важливими
фруктами, степовий клімат дає їм можливість визріти, налитися
солодким соком. Це слово поєднує в собі всю красу й природу
цього краю – поля соняхів, степи та квітучі сади. Влучним є
епіграф до поеми: „Там, де не ростуть абрикоси, починається
Росія” [2, с. 14], оскільки на кордоні з Росією насадження диких
абрикос зникають, там ростуть інші дерева. Через це абрикоси
слугують маркером, який позначає українські землі. Отже, у
назві збірки „Абрикоси Донбасу” інтегровані два розрізнені
простори, два, на перший погляд, суперечні, але органічні
поняття – агресивна промисловість півдня та сільське
господарство півночі Луганщини:
Відцвіли абрикоси Донбасу
Відтінками неба усіма
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Абрикоси вдягнули каски
Минула весна [2, с. 20].
Збірку умовно можна поділити на дві частини. До першої
належать вірші про уявну й іграшкову війну, про хлопчика
на ім’я Ням, який грається танками й солдатиками, –
і в результаті цього починається маріонеткова війна:
Ням сидить і перемикає кнопочки пульта від телевізора
Читає словник нецензурної лексики
дає речам імена зі словника
ламає лялькам руки-ноги
кидає солдатиків до комину [2, с. 33].
До
другої
частини належить
ключовий
цикл
„Розкладання”, вірші якого метафоризовано показують наслідки
справжньої війни на Сході, історію розкладання-знищення міст,
сіл, країни й світу, який щодня зникає:
Первомайськ розбомбили на перво і майськ –
Безкінечно маятись, наче вперше
Знову там скінчилась війна
Але мир так і не почався [2, с. 76].
Для авторки Первомайськ і є малою батьківщиною, яка
знаходиться в самому епіцентрі воєнних подій. Через постійні
обстріли родині Якимчук довелося покинути рідне місто, а свої
страждання й біль вона залишила на сторінках поетичної збірки:
…і поле соняхів опустило голови
вони стали чорні й сухі, як і я
вже страшенно стара
і я більше не Люба
лише ба [2, с. 77].
Тема малої батьківщини настільки важлива, що наявна чи
не в кожному вірші. Проте ця тема й не може бути другорядною,
коли письменник перебуває на „нашій, не своїй землі”. Авторка
сподівається на повернення, і в пам’яті вимальовуються образи
рідної домівки:
нам додому хочеться, туди, де ми посивіли
де небо вливається в вікна потоками синіми
де посадили дерево і виростили сина
де збудували дім, який без нас відсирів [2, c. 97].
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Поетеса уникає натуралізму, кон’юнктури й поезії, схожої
на вишиванку, оскільки реальність є більш яскравою
й потужною, складною й проблематичною, і щоб писати про цю
реальність, доводиться шукати нову мову. Тому, Люба Якимчук
використовує цікаву форму викладу – верлібр, уживає
оказіоналізми, свідомо порушує пунктуацію, що в поєднанні
з яскравою метафорикою нікого не залишає байдужим.
Художнє оформлення доповнює поетичну частину книги.
Червона нитка – лейтмотив, що є символом людського життя –
переходить зі сторінки на сторінку, з розділу в розділ,
об’єднуючи тексти збірки.
Дослідження проблеми й образу малої батьківщини є
актуальними, особливо, зважаючи на теперішні умови окупації,
коли безліч людей перебувають у стані вимушеної еміграції й
не мають змоги повернутися до рідних міст і сіл. Сподіваємось,
що ця дослідницька спроба дасть поштовх для нових
літературознавчих наукових знахідок не лише в аспекті
літератури Луганщини.
Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови
(з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь :
ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с. 2. Якимчук Л. Абрикоси Донбасу
/ Любов Якимчук. – Л. : ВСЛ, 2015. – 192 с. 3. Якимчук Любов
Василівна // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/Якимчук_Любов_Василівна.
4. Презентація книги віршів „Абрикоси Донбасу”, Любов
Якимчук. Книгарня „Є”, Вінниця, 30 серпня [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=
Q732Cq3nZVY&t=671s.
Г. П. Зажарська
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Художня словесність рідного краю
в духовному розвитку молодших школярів
На літературний процес останнього десятиліття вплинули
кардинальні суспільно-політичні зміни, що відбулися в Україні.
Це і проголошення незалежності, і початок формування
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української держави, і зміни в системі освіти національної
школи.
Сьогодні
активізуються
естетичні
пошуки,
утверджується розкутість художнього мислення, інтеграція у
світовий літературний процес з його філософсько-естетичним
розмаїттям. Художня свідомість сучасного письменства зазнає
глобальних змін і переорієнтації, відбувається переоцінка
життєвих та естетичних цінностей – зрештою, завершується ще
одна літературна епоха і на наших очах постає й формується
нова якість художнього слова.
Формування пізнавальної активності учня початкових
класів – актуальна проблема, котру має розв’язати кожен
учитель молодших класів, який працює над побудовою
навчально-виховного
процесу
на
основі
особистісно
зорієнтованого підходу до вихованця.
Значний резерв для цього має включення краєзнавчого
матеріалу до змісту навчання й виховання та художньої
словесності в розвиток духовності молодшого школяра.
Краєзнавство – це ефективний засіб, що сприяє
формуванню знань учнів, заснованих на сприйнятті
навколишнього світу, розвитку та зміцненню в дітей почуття
любові до рідного краю; формування моральної особистості
громадянина й патріота України. Це могутній засіб
патріотичного, морального, трудового виховання молоді.
Отже, краєзнавство в школі є одним із джерел виховання
гідних громадян України, формування справжніх будівельників
свого майбутнього. Воно допомагає дітям усвідомити
нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи міста з
історією та сьогоденням країни; відчути причетність до них
кожної людини, кожної родини; визнати своїм найпершим
обов’язком, честю стати гідним послідовником кращих традицій
рідного краю. Через призму дослідження подій в окремих
місцевостях краєзнавство сприяє глибокому й усебічному
вивченню яскравої, але непростої історії нашої Батьківщини,
осмисленню її ролі на тлі європейської та світової культури,
прилученню молодого покоління до духовної та історичної
скарбниці свого народу [4, с. 23].
Краєзнавство:
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 допомагає формувати в дітей розуміння й почуття,
передусім, розуміти свій народ, рідний край, побачити
навколишній світ таким, який він є насправді, паростки
нового, паростки майбутнього;
 допомагає виховувати в учнів велике громадянське
почуття, любов до рідного краю, повагу до традиції
земляків, до історичних пам’яток, пам’ять про героїв.
Курс літературного читання є початковим у цілісній
неперервній системі шкільної літературної освіти. Він
ґрунтується на засадах компететнісного підходу та спрямований
на
досягнення
молодшими
школярами
предметних,
метапредметних і особистісних результатів. В основу
розроблення оновленого змісту цього курсу для учнів
2 – 4 класів, його структурування, технологій опрацювання
покладено концептуальні ідеї нової редакції Держстандарту
загальної початкової освіти („Літературне читання”), у якому
основною метою літературного читання визначено формування
читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим
складником комунікативної й пізнавальної компетентності,
ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом
слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу
літератури в основній школі [1, с. 34].
Сутність читацької компетентності полягає в оволодінні
учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень,
які дають змогу їм відповідно до вікових можливостей
самостійно орієнтуватися в колі дитячого читання; усвідомлено
сприймати зміст текстів різних видів, добирати, аналізувати,
інтерпретувати, узагальнювати інформацію, представлену в
різних джерелах друкованої продукції, і успішно її
використовувати, застосовувати для вирішення навчальнопізнавальних і практичних завдань як на предметному, так і на
метапредметному рівні. Набутий читацький досвід забезпечує
готовність і здатність молодших школярів до подальшого
навчання, пізнання, саморозвитку.
Оновлення змісту літературного читання в початковій
школі
продиктоване
також
змінами
в
сучасному
інформаційному освітньому просторі (широкий доступ учнів і
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користування ними мережею Інтернет, електронними,
аудіовізуальними засобами, зокрема дитячими електронними
бібліотеками, які містять тексти сучасної, класичної художньої,
науково-пізнавальної літератури). Збільшення питомої ваги
комунікативних контактів учнів з мультимедійними засобами
вплинуло на їхній темпоритм, особливості сприймання
інформації; сприяло розвитку умінь і навичок роботи з
невербальним матеріалом; посилило роль відеоряду в
осмисленні явищ і подій [5, с. 44].
Пасивне споглядання розважальної інформації стало для
більшості школярів основним способом проведення дозвілля. Як
засвідчує практика, усе це утруднює читання в традиційному
розумінні, яке вимагає уваги й зосередження. Активне
користування школярами електронними засобами відчутно
позначилося також на їхньому мовленні. В активному словнику
дітей з’явилося багато нових іншомовних слів, виразів. З одного
боку, це ознака збагачення словникового запасу учнів, з іншого,
спостерігаємо збіднення, згрубілість, сленговий характер
спілкування між дітьми, що значною мірою є наслідком низької
питомої ваги читання учнями високохудожніх творів, на зразках
яких освоюється, розвивається мовленнєва культура.
Якими б досконалими не були шкільні програми, вони не
можуть охопити всю літературну творчість кожного куточка
України. Тому, на нашу думку, необхідно сьогодні проводити
літературно-краєзнавчу роботу в школі в трьох напрямках:
а) на окремих уроках літератури рідного краю, які
потребують спеціальної підготовки, пов’язаної з пошуком
краєзнавчих матеріалів і на які програма виділяє окремі години;
б) на уроках літератури, де учні отримують елементи
літературно-краєзнавчих знань у зв’язку з програмовим
матеріалом (головне завдання на такому уроці – повідомити
відомості про письменника, пов’язаного з рідним краєм, чи події
з його творів, які відбувалися в рідному краї);
в) у позакласній роботі, застосовуючи різні форми, методи
та прийоми проведення позакласних заходів: вивчення
літературної географії краю; виготовлення альбомів; зустрічі з
людьми, які знали письменників, запис їхніх спогадів; зустрічі з
самими письменниками; екскурсії в музеї; походи пам’ятними
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літературними місцями рідного краю; літературні вечори;
записи фольклору та ін. [3, с. 38].
Саме поєднання цих трьох напрямків, у яких має вестися
літературно-краєзнавча робота, є однією з важливих
особливостей розвитку шкільного літературного краєзнавства
сьогодні й забезпечує створення цілісної системи в заняттях.
Цікаві місцеві факти з життя письменників мають важливе
значення для учнів, бо стосуються їхнього оточення, тому
розвивають пізнавальний інтерес, літературні здібності, а отже,
сприяють естетичному сприйманню дійсності, краси природи,
творів мистецтва й художньої літератури. Чим більше учні
знайомляться із змальованими автором життєвими подіями, які
стосуються рідних місць, тим краще сприймають художні твори
й розвивають свої художні смаки.
Отже, основною вимогою, що постає перед вивченням
літератури, є опанування її в єдності загальнолюдських,
національних і місцевих виявів, що дозволяє в окремому бачити
вияви загального, а загальне осмислювати з погляду його
конкретного значення. Під час вивчення біографії та творчості
письменника з рідного краю в учнів формуються почуття
національної гідності, патріотизму, любові до землі, на якій
народилися й виросли. Допомогти формувати такі почуття може
літературне краєзнавство, яке є джерелом національного
самоусвідомлення, виразником історичного буття народу,
оскільки розкриває риси характеру українців, відображає звичаї,
традиції в певному регіоні України, боротьбу за збереження
своєї ідентичності.
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С. О. Заїченко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Педагогічні погляди Б. Грінченка
Більше працював, ніж жив
(М. Чернявський)
Національне виховання – це система засобів, форм, прийомів
навчально-виховної діяльності, що зумовлена реалізацією
принципу національного і спрямована на формування
гармонійно розвинутої особистості, яка спроможна на засвоєння
світоглядних,
морально-етичних,
естетичних,
психогеографічних особливостей певної нації як основи
пізнання загальнолюдських цінностей [5, с. 87]. У сучасний
період глобалізації Україна перебуває в стані духовної
та економічної кризи, яка провокує думку про нерівномірність
розвитку різних регіонів країни. Саме в цей період культура
відіграє вирішальну роль у збереженні мови, духовності,
національної самобутності. Наше звернення до проблеми
дослідження та збереження надбань рідного краю не випадкове:
аналіз досліджень науковців і студентів-філологів ЛНУ імені
Тараса Шевченка дає привід стверджувати, що Луганщина –
багатюща й невичерпна скарбниця народної думки, педагогіки,
яка формувала своєрідний концепт світобудови українця.
1887 року Борис Грінченко з дружиною приїхали
до с. Олексіївка, куди їх запросили вчителювати. Його
педагогічна, літературна та громадська діяльність на Луганщині
має всеукраїнське значення. В Олексіївці Грінченко формувався
як письменник, писав прозові та поетичні твори, публіцистичні
есе. Яна Ярошук говорить про це:”Доля випадково завела Бориса
Грінченка, 24-річного вчителя, разом з дружиною Марією та
донькою Настею, у мальовниче село на Луганщині. Йому
запропонували посаду вчителя в Олексіївській народній школі, і
Грінченко, палкий прихильник демократизації освіти, погодився.
Олексіївка на той час була україномовним селом, і це
сподобалося Борису Дмитровичу – адже до того він чотири
роки провчителював у сумських та харківських російськомовних
селах” [2].
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Його головною метою в житті була ідея виховання
національно свідомих людей засобами освіти. Письменник
з притаманною йому працелюбністю укладав „Граматику
української мови” – буквар для першокласників, сам написав
„Буквар” і „Читанку” для своїх учнів. Один з його учнів, Петро
Коновалов, згадує: „Він навчав, як треба любити людей і свою
рідну країну, котрої ми до його не знали, що вона у нас є. Навчав
жить просто, не лізти в пани, а жить правдиво і чесно. Навчив
нас читати по-українськи з своїх книжок, котрих у нього була
ціла бібліотека і були написані ним самим печатними
літерами”[4, с. 135].
Сам Б. Грінченко згадував: „Склав я цю граматку ще року
1888-го, бувши на селі вчителем. Тоді не вільно було друкувати
ніяких українських книжок до науки дітям чи дорослим; через
те я сам написав усю граматку друкованими літерами та й
учив по їй читання й писання свою дитину і чужих дітей,
бажаючи, щоб рідною мовою озивалася до них наука” [3].
Олексіївську школу Грінченко перетворив на своєрідну
науково-навчальну лабораторію, учнів – на активних
записувачів і дослідників численних народно-поетичних творів,
які друкували в журналі „Думка”, а згодом виконували під час
християнських і народних свят.
Марія Загірня, дружина педагога, згадувала: „Отже, хоч і не
вкраїнська була школа в Олексіївці, та все ж вивчившися
школярі в їй знали, що вони українці, знали історію і географію
України, знали про всіх видатніших письменників і про їх
писання, знали про тяжке безправне становище України, знали
про Галичину запевне більше, ніж тодішній пересічний
українець-інтелігент. І свої знання уміли висловити путящою
українською мовою” [3]. Вдячні нащадки глибоко шанують
невтомного трудівника. У селі Олексіївці, яке сьогодні
знаходиться на непідконтрольній Україні території, відкрито
пам’ятник Борисові Грінченку.
Хоч Б. Грінченко залишив учителювання, але зв’язки його
з учнями Олексіївської школи не перервалися. Любов і почуття
вдячності назавжди поєднали його з долею дітей. Починається
обопільне листування між педагогом та його вихованцями. Він
допомагає їм порадами в подальшій освіті, надсилає книги.
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Один з учнів, П. Книшенко, згадував: „Ти ж мій любий
учителю! То я було як получу од тебе листа, то було не знаю, де
його й положить – такий був радий, або книжечка твоїм…” [4,
с. 135].
Борис Грінченко був одним з перших прозаїків, які
показували нестерпне становище сільського вчительства
в буржуазно-поміркованому суспільстві. На педагогічні погляди
Грінченка вплинули ідеї провідних російських та європейських
педагогів. У своїй педагогічній практиці він засуджував фізичні
покарання учнів, дотримувався ідей розвитку їхньої ініціативи
та зближення з учителем, активно виступав за навчання рідною
для учнів мовою. Це були засади демократичних вимог
до навчання. Як зазначає Ігор Шаров, ще влітку 1891 року
національно свідомі українці проголосили себе продовжувачами
справи великого Кобзаря, створили „Братство тарасівців”, яке
об’єднувало студентську молодь та викладачів київських
і харківських вишів. У своїй програмі вони проголошували: „Ми
мусимо дбати про те, щоб українська мова запанувала скрізь
на Вкраїні: в родині, в усяких справах, як приватних, так
і загально-суспільних, у громаді, у літературі і навіть у
зносинах з усіма іншими народами, що живуть на Україні. Так,
кожен з нас, свідомих українців, має промовляти в родині,
в товаристві і взагалі скрізь, де його зрозуміють, поукраїнському” [1].
Свої педагогічні погляди Б. Грінченко відобразив у працях
„На безпросветном пути” (1905), „Якої нам треба школи” (1906),
„Народні вчителі і українська школа” (1906), „Перед широким
світом” (1907) та в численних художніх творах про учителів,
школу й дітей. У своєму оповіданні „Екзамен” він зображує
жалюгідний стан сільської школи, залежність учителів та учнів
від інспекторів-нездар і непедагогічність навчання українських
дітей чужою для них російською мовою.
Багато хто знає Грінченка як письменника, інші – як автора
словника. Але Борис Дмитрович Грінченко – це насамперед
педагог, педагог-революціонер, який цілком віддався своїй
професії, яка згодом стала сенсом його життя.
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Н. О. Капуста
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Наслідування традиційної зимової обрядовості
в казці Миколи Сенчила „Наближалося Різдво”
Микола Єлисейович Сенчило народився 25 травня
1939 року в селі Харківці Пирятинського району на Полтавщині
в простій селянській родині, де виховувалося п’ятеро дітей. Тут
він закінчив сільську десятирічку. Далі життєва дорога юнака
пролягла на Донбас. Обставини склалися так, що він та його
молодший на два роки брат Іван оселилися в Луганську, забрали
туди ж і матір. Так і протікало життя – Микола Єлисейович
доглядав до смерті неньку, займався творчістю – видав близько
20 збірочок, серед яких чи не найбільше коло шанувальників
здобули сатиричні твори.
Так тривало до того часу, поки на Донбасі не розпочалися
страшні події, які нині називають антитерористичною
операцією. – Там – дійсно дуже страшно, – розповідає чоловік.
– Стріляли і вдень, і вночі… Транспорту немає, магазини –
порожні, аптеки позачинялися. Тому ми з братом вирішили
їхати звідти. На схилі літ людині хочеться туди, де її коріння,
де вона народилася і прожила кращі свої роки – дитинство…
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Тому ми, не вагаючись, вирішили їхати на Пирятинщину. У
Харківцях родичів не лишилося, тому оселилися у Пирятині.
Микола Сенчило автор сатиричних „острючок та
колючок”, уміщених у збірках сатиричної та гумористичної
поезії „Хоч не хочеш – зарегочеш” (1996), „Сміх і гріх” (1997),
„Трапилася оказія” (2000), „Гостре око” (2005), „Острючки”
(2007); ліричної поезії – „Струни серця” (2004); мемуаристики –
„Рідна сторона” (2007), „Стусова доля” (1998), „Незабутній син
України” (2002); поетичних книжечок для дітей: „Обіцяли
їжачка, принесли колючку” (1996), „Загадки” (1997), „Добрик”
(1999), „Святкові дзвони” (2002), „Краса – на волі!” (2006).
У 2008 році Микола Сенчило видав казку „Наближалося
Різдво” для дітей молодшого віку, у якій сплетено в єдину
текстову тканину різні мотиви, жанри та аспекти висвітлення
зимового календарно-обрядового циклу. Казка гумористична,
але не позбавлена вербальної та імітативної обрядовості
різдвяного свята. На нашу думку, цей твір написаний з метою
популяризації народного обрядового дійства веселого зимового
свята з його традиціями та автентичними звичаями серед
молодого покоління Луганщини.
Казка – один з архаїчних жанрів, що є базисом світової
художньої словесної творчості. До того ж саме цей жанр
популярний серед дитячої аудиторії. Тканина казкової оповіді
являє собою систему кодів та орієнтирів певного етносу, що
мають сакральний або утилітарний характер. Ці твори фіксують
у поетичній формі історико-культурний досвід народу, слугують
засобом його передачі, при цьому залишаючись доволі
умовними щодо часу й простору. Звичайно, авторський твір
здатний творити власну жанрову концепцію, однак орієнтація на
фольклорні зразки, магія народної казки залишаються
визначальними факторами.
Ознаки зимового періоду в традиційній фольклорній казці
трапляються доволі рідко. Зимові свята (Різдво – у давнину
свято Рода, Сонцеворот, Коляда, Щедрий вечір, Водохреща –
колишнє свято Мокоші) реалізують архаїчний концепт
світотворення, що ґрунтувався на протиборстві антагоністичних
початків: світла і темряви (Мари і Сонця), тепла і холоду, весни
і зими. Закон Великого Кола (Закон Коляди) впорядковував
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світовий розвиток, структурував енергетичний життєвий рух,
починаючи від моменту спокою, що постає в образі зимового
сну. Тому звірі, як лісові, так і доместиковані, є важливим
елементом зимових дійств. Дослідник первісної міфології
українського фольклору В. Давидюк [1, с. 309] указує на кілька
таких сюжетів: „Лисичка-сестричка та вовчик-братик”,
„Рукавичка”, „Коза-дереза”, „Котик і Півник”. Порушення
умовності просторово-часових казкових реалій найчастіше
пов’язане з дезінформативно-летаргізаційними функціями
мисливської оповіді, оскільки „завданням мисливської казки –
затримати звіра, знерухоміти його” [1, с. 33]. Але у творі
„Наближалося Різдво” присутній елемент карнавальності, бо в
образах звірів (Лисички, Вовка, Зайця, Ведмедя, Барсука)
зображені маски колядників.
У творі М. Сенчила поєднано кілька українських
народних казок мисливського циклу: „Лисичка-сестричка та
вовчик-братик”, „Рукавичка” та ін. Текст казки „Наближалося
Різдво” імітує Різдвяну містерію із збереженням послідовності
обрядів. Проте більша частина тексту побудована за зразками
дитячих колядок і щедрівок, які „суттєво не відрізняються від
усталених зразків цих жанрів календарної обрядовості… На
відміну від колядок і щедрівок, виконуваних дорослими, вони, як
правило, жартівливого характеру, а іноді – з іронічним
відтінком” [2, с. 583]. Саме цей факт виправдовує загальну
гумористичну тональність казки. Текст твору побудований у
формі зустрічей звірів у переддень Різдва. Мета кожної зустрічі
– виконання основної функції колядників: побажальність та (що
характерно для дитячих колядок) вимогання подарунків: „Ми
прийшли колядувать, / Із Різдвом тебе вітать, – / Вовк
здивовано гарчав, / І колядку розпочав: / – Коляд-колядколядниця, / У норі сидить Лисиця, / А прийшло уже Різдво – /
Свято все ж таки воно! / Дорогих гостей – стрічай! / За
колядки – пригощай!” [3, с. 13].
Образна система твору витримана в народнопоетичному
дусі. Автор зберігає народні амплуа головних героїв – звірів, що
популярні у фольклорних казках: лисичка – хитра, вовк –
хижий, але недолугий, ведмідь – сильний і справедливий, заєць
– полохливий і боязкий. Саме завдяки цьому та ще
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неперевершеному гумору М. Сенчила казка сприймається як
літературна обробка звіриного епосу з елементами фацеції.
Отже, літературна казка М. Сенчила створює власну
концепцію зимового дива, позбавленого сакрального змісту,
традиційна інформаційно-мнемонічна функція народного тексту
тут замінюється розважальною.
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Художня трансформація міфологічного образу Прометея
в ліриці Івана Низового
У творчому доробку І. Низового не останнє місце посідає
образ Прометея як одного з цікавих, ідейно та змістовно
наповнених складників його символічної образної системи. Поет
прямо чи опосередковано використовує міфологічний образ
титана в дев’яти своїх поезіях.
Мета дослідження – розкрити особливості творчої
інтерпретації образу Прометея в ліриці І. Низового.
Прометей – міфологічний герой-титан, син титана й
німфи, двоюрідний брат самого Зевса, проти тиранії якого
сміливо та непримиримо бореться до останнього подиху.
Верховний бог велів прикувати титана до скелі, піддавши його
неймовірним тортурам. Через це образ Прометея є особливим в
античній міфології, це приклад самовідданої боротьби за благо
людей, а вислів „факел Прометея” символізує прагнення досягти
високих цілей, боротьбу добра зі злом [1, с. 271 – 273].
Ю. Коробейникова у своєму дослідженні вказує на два
вихідні напрямки інтерпретації образу Прометея: 1) обробка
стародавнього міфу Гесіодом у його „Теогонії”, де Прометей
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постає як джерело біди, нещастя, „приклад хитрості, брехун” [2,
с. 126]; 2) обробка стародавнього міфу Есхілом у його трилогії
про Прометея, де в другій уцілілій частині „Прометей закутий”
автор зображує свого героя як хороброго борця проти тиранії,
морального переможця над нею: „Спочатку він допомагає
Зевсові отримати владу над світом і богами, розділяє з ним цю
владу, але потім добровільно жертвує користю заради простих
смертних. Разом із вогнем дарує людям найважливіші знання і
мистецтва. Прометей із людьми ділиться таємницями,
невідомими Зевсові. Отже, Есхіл трактує діяльність Прометея як
початок культурного життя” [2, с. 126].
І. Низовий використовує образ Прометея в кращих
традиціях Есхіла. В образі цього античного героя поет вбачає
перш за все героя національного – талановитого митця
художнього слова та живопису, одвічного борця з кривдою та
національним гнобленням Т. Шевченка (поезія „Дамоклів меч
постійно нависав…”) [11, с. 44].
І. Низовий неодноразово зауважував, що вважає Шевченка
одним зі своїх найкращих учителів, якого він загалом і
намагався наслідувати, що відображено в його життєвій позиції,
відданій громадській діяльності та гострих, викривальних
поезіях, сповнених публіцистичного струменю й закликів до
боротьби за свою Батьківщину, за свій народ. Саме тому поет
проводить паралель між постаттю Т. Шевченка та образом
Прометея: „Дамоклів меч постійно нависав / Над ним, а він і
далі все писав, / Писав, не позирав через плече / На того, хто з
піднесеним мечем / Стояв позаду нього, і не знав / Того, хто меч
караючий підняв, / Не відав, що той меч тримав пігмей. / Писав
Тарас Шевченко – Прометей!” [11, с. 44].
У поезії „Самоспалення Олекси Гірника на Чернечій горі”
автор знову зображує в образі Прометея Т. Шевченка, додаючи,
крім того, відомі постаті всіх постраждалих за свою землю, але
нескорених морально людей, яких автор теж „вводить у ранг”
прометеїв: „Всіх прометеїв часів минулих, / Що перейшли у
легенди, – / На рівні / Непроминальної слави Тараса – / Сина і
Батька безсмертного роду!” [10, с. 31].
Часто у своїх поезіях лірик вдається до самоіронії, при
цьому прирівнюючи себе (і збірний образ поетів загалом) до
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Прометея: „В кожному римованім рядку / Уподібнююся
Прометею. / Хай нужда знесилено клює / Вчасно проспиртовану
печінку, / … / Завидки мій скарб не дожеруть – / Виламає зуби
їм оскома, / Я ж топчу в майбутнє світлу путь, / Довжина якої
невідома” („Світ глобалізується…”) [4, с. 141]; „Гіркота
похмільна роз’їда / Заздрістю закльовану печінку… / Прометей
тим часом без спочинку / І за них, затьмарених, стражда”
(„П’ють горілку зрадники мої…”) [3, с. 128]. В інших же –
навпаки, поет заперечує приналежність поетичного бомонду до
нащадків Прометея, відводячи їм місце серед геростратів: „
Прометеї? Та що ви! / Скоріш – Герострати: / Скільки
диводурниць на землі натворили!” („Поети”) [5, с. 49].
Сумну паралель між собою і образом античного мученика
І. Низовий проводить у вірші „ В Луганську тісно й тоскно до
нестями…”, ділячись переживаннями з приводу перебування в
нелюбому місті: „Я тут живу, всіма давно забутий, / Не жду
вістей хороших з далини – / Не Прометей, / Але ж навік
прикутий / Нуждою / До чужої / Сторони!” [8, с. 7].
Віру
у
своїх
співвітчизників,
рідний
край
продемонстровано в поезії „Пригас Донбас, хоч териконів
прах…”: „Але ж ударить громовержний дзвін, / І наш Донбас
підніметься з колін, / З лиця землі вороже все змете / Й зірками
копровими зацвіте, / І в чаші намозолених долонь / Запалить
прометеївський вогонь! / Я вірю в це…” [6, с. 47]. Помітно, що
образ шахтарів і загалом усіх жителів цього краю прирівнюється
до тих, у кому ще жевріє прометеєва іскра, яка чекає свого часу,
аби яскраво запалати. Митець переконаний, що цей
промисловий край ще зможе розквітнути й на повну силу
працювати на благо свого народу.
Іншого забарвлення набувають прометеївські мотиви в
поезії „Імена”, де автор з сумом зазначає, що в теперішній
авторській дійсності (поезія датована 2009 р. – через вісім років
після написання попереднього більш оптимістичного за
світоглядними переконаннями вірша), на жаль, у нашій країні
немає Прометея: „Все минає, пропадом щезає, / сходить сивим
паром задарма – / Прометея ж справжнього немає / і пророка
власного нема!” [9, с. 79]. Поезія, як і більшість творів автора, є
актуальною й сьогодні.
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„Факел Прометея”, окрім поезії „Пригас Донбас, хоч
териконів прах…”, згадано у вірші „Скажу – це нащадкам
згодиться…”, де І. Низовий вкотре виступає проти антинародної
політики державної влади: „Стираються межі й кордони, /
Змінилася й істини суть: / Вогонь Прометеї крадуть, / Та ним
володіють… Нерони!” [7, с. 35].
У поетичному творі „...І по всіх несусвітніх світах…”
І. Низовий використовує ще один символічний, невіддільний від
Прометея образ – птаха, що клював плоть античного титана: „...І
по всіх несусвітніх світах / загубив свої гнізда цей птах, /
куроптах інкубаторський – страх. /...І так довго-предовго
літав, / печінки прометеям клював, / найсвятішим усім
гендлював. /...І нарешті на наших грунтах, / на гілках, на
кістках, на дротах / на колючих сидить недоптах. /...І сидить, і
гугнить, і дуднить / на могилі, де Січ наша спить, / і чого він,
зануда, сидить, / отака птахогадь – птахогидь?! /...І на цьому,
здавалось би, все. / Але ссе мою душу і ссе: / що ж цей “птах”
нам позавтра знесе?” [7, с. 48]. В образі птаха цієї поезії, як і у
Шевченковому „Кавказі”, простежуємо алюзію на сусідню
державу, у розумінні поета – колишню імперію зла, що
спрадавна намагається розширити свою могутність за рахунок
інших держав.
Отже, І. Низовий використовує образ Прометея для
надання власній ліриці більшої виразності, символічності. У
прецедентному образі героя автор втілює образ мученика або
образ поета чи іншого культурно-історичного діяча, який здатен
підняти національний дух. Також у двох своїх поезіях автор
перефразовано послуговується висловом „факел Прометея”.
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Окремі аспекти мовних особливостей
Луганського краю
Здається, сьогодні немає білих плям у визначенні того, до
якого етносу належить людина. У світі існують тисячі етносів.
Найчисленніший з них – ханьці. Вони становлять 19,73%
земного населення. 14,2% людей походить з Африки на південь
від Сахари. За результатами перепису 2001 р., етнічних
українців в Україні – 77,8%, росіян – 17,3% (разом – 95,1%).
Вісім наступних за величиною груп (білоруси, молдовани,
кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї)
становлять 3,1% населення. Ще вісім (вірмени, греки, татари,
цигани, азербайджанці, грузини, німці, гагаузи) набирають
разом 1,1%. Решта 112 спільнот становлять у сумі лише 0,4%
загальної кількості жителів України. Більшість етнічних груп у
нашій країні проживають спільно, що дає можливість розвивати
культурні традиції, мову й, що важливо, бути рівноправними
громадянами української держави, часткою української нації.
Саме в цьому випадку існують гарантії для розвитку та
вивчення концепцій утворення окремої етнічної спільності.
Україна – держава, що має назву домінантної частини
населення – українців. Але це не означає, що переваги в
політичному, соціально-економічному та культурному розвитку
мають саме українці. Кожна область України, історико170

географічний
регіон
має
багатонаціональний
склад,
полікультурні ознаки. Прикладом можуть слугувати Луганська,
Харківська та Донецька області. Представниками якої
національності вважають себе мешканці краю? Історичні факти
свідчать, що нашу місцевість заселяли безліч народів, кожен з
яких залишив свій слід, господарські традиції, відомі й сьогодні.
Розглянемо національний склад Слобідської України, що є
різноманітним. Серед етносів виділяємо такі, які мали давню
історію й визначали протягом тривалого часу особливості
культурно-суспільного розвитку, а саме – російський,
український, єврейський та польський етноси.
Слобідська Україна є пограниччям регіону й тим
культурним контекстом, який слугує яскравим взірцем простору
з єдиною суспільною системою, культурними та мовними
традиціями [3, с. 233]. Як відомо, заселення території
Слобожанщини почалося на початку XVII ст., а першими
переселенцями стали кріпосні українські селяни, що тікали від
поміщиків на територію так званого „дикого поля”, та збіднілі
городяни. Вони споруджували собі будинки, обзаводилися
господарством, розорювали землі, займалися ремеслами,
промислами й торгівлею. До початку XIX ст. Харків був
українським містом і більшість його населення зберігала свої
обряди, звичаї, мову та одяг.
Другою за чисельністю після українців етнічною групою,
що проживала на території Слобожанщини, були росіяни.
Відомості про „великоросів” як переселенців до Слобідської
України вперше зафіксовано в першій половині XVII ст., про що
Н. Сіверін цитує М. Ф Сумцова: „У північно-східному напрямку
Охтирського повіту, серед суцільного малоруського населення
знаходиться
цікавий
в
етнографічному
відношенні
великоруський оазис: села Люджа, Верхолюджа, Пожня,
Дернове, Ницаха і Поляноє”. Вони переселялися з Московської,
Курської, Орловської, Калузької та ін. губерній Росії з метою
тимчасового проживання, проте багато з них залишилося тут
назавжди. Про це М. Ф. Сумцов писав: „Протягом століття
великороси живуть поряд з малоросами в однакових природних і
економічних умовах, не змішуючись один з одним, в
національному відособленні, але не без взаємних впливів, при
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цьому надалі малоросійський вплив отримає вагому перевагу”
[3, с. 233]. Переселялися росіяни часто не за власним бажанням,
а за наказом Московського уряду з метою охорони міста
Харкова. Зазвичай це були служилі люди, на чолі їх стояв
воєвода. Крім них, до Харкова їхали люди з Курська, Бєлгорода,
Тули, Єльця з метою торгівлі. Були й такі московські служилі
люди, що записалися в козаки. Усе це значно вплинуло на
стрімке „обрусіння” Харкова й нівелювання української
культури. Харків став губернським містом на чолі з
губернатором з усіма російськими губернськими установами.
Українська козача старшина була перетворена на російських
дворян, які отримали від цариці Катерини ІІ жалувану
дворянську грамоту, а разом з нею і владу над усією Україною.
Але це був лише початок впливу на українство.
Другим етапом створення багатонаціонального регіону
був початок індустріалізації краю та освоєння Донбасу.
Заробітчани з усієї Російської імперії поступово заселяли місця,
де будувались шахти, заводи. Потрібно було в процесі спільного
проживання обрати мову спілкування. Нею стала російська. У
сільській місцевості зберігалась українська мова, але зі
значними змінами. Тобто, народився суржик.
Прикладом суржику є мова повсякденного спілкування
мешканців Старобільського району (с. Новоборова). Записані
нами приклади представлено в табл. 1.
Українська
снідати
стрибати
носити
весілля
спідниця
фартух
квасоля
вони носять
я тобі кажу
тікати
розмовляти

Російська
завтракать
прыгать
носить
свадьба
юбка
фартук
фасоль
они носят
я тебе говорю
убегать
говорить

Таблиця 1
Суржик
снедать
прядать
носють
свальба, свайба
юпка
хвартух
квасоля
ани носять, носють
я табе кажу
тикать
балакать

У наведеній таблиці відстежуємо, вплив якої мови
домінує. Навіть цей неповний перелік прикладів свідчить, що в
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результаті активної міграції громадян з Російської імперії,
значного впливу російськомовних громадян у містах, ознаки
української мови збереглися і є доказом причетності громадян
до українського етносу.
Зарахування до росіян – домінантного в імперії етносу –
було вигідно: населення переводилось в положення „своїх”,
підвищувався статус, підкреслювалась лояльність до влади. Та й
влада була в цьому зацікавлена. Росіяни з Харківщини
(с. Покровка, Зелений Колодязь та ін.) вважали себе „кацапами”
і, контактуючи з росіянами з Центральної Росії, почувалися
чимось окремішнім від них: „Приехали к нам родичи из
Тамбова. Так они никак не могли понять, что это я готовлю
(господиня варила борщ) – как есть они стали, дак все наши с
улицы посбегались – никогда не видели, чтоб люди эдак жрали.
Нет, они как бы и не наши вовсе. Да мы ж тут и не такие, как
они. Мы сами – перевертни, живем с хохлами и сами такие. Мы
– кацапы, мы-то русские, не такие. Кацапы!” [2, с. 233].
Аналогічним є приклад з лемками, що проживають на
Луганщині. Представники цього субетносу мешкають, окрім
Лутугинського, в Новоайдарському й Міловському районах
Луганщини. Не виключено, що етнографічні експедиції
виявлять їхні поселення ще в яких-небудь закутках області.
Лемки погоджувалися на переїзд з 1945 р. Тим більше, що
діяв суттєвий польський чинник: українців на тих теренах кілька
років цілеспрямовано тероризувала Армія Крайова. Не
виключено, що після приходу Червоної армії польським
націоналістам у цьому „допомагали” перевдягнені бойовики
НКВС, але ж було, було... Тому можна припустити, що на
рішення лемків у 1945-му вплинули далеко не тільки заманливі
пропозиції комісарів. Адже й пуритани пливли в Америку не
стільки за кращою долею, скільки тікаючи від переслідувань
„залізнобоких” Кромвеля.
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Цікавими є окремі слова та речення лемків на початку їх
проживання на Луганщини та сьогодні, наведені в табл. 2.
Літературна мова
Добровільно-примусово
Місцеві жителі зустріли нормально...
Мусили звикати. А що робити...
Коли вони тільки приїхали, то
місцеві одружуватися тільки на
своїх, галичанку не брали
Дорослі розумітися між собою. Коли
батьки пішли працювати, то їх ніхто
не ображав. Допомагали.

Таблиця 2.
Лемківський діалект
Добровольно-примусітельно
Люди мєстні встретили нормально...
Та, мушіли привикать. Та шо робить...
Коли вони тільки приїхали, „то тільки
бер свою, руськую гадичу не бер”
Взрослиє ладили между собой. На
работу пішли батьки, і на работі ніхто
не ображав. Помогали

Такі приклади – свідчення збереження мовних
особливостей та окремішності й водночас доказ процесу
асиміляції населення та мовної адаптації серед „руських”. До
речі, серед лемків відомими є творець Державного гімну
України Михайло Вербицький. Народився в селі Явірник
Руський. Ми маємо такого видатного, зрештою, кожному
українцю відомого Дмитра Бортнянського. Композитор, який
золотими літерами вписаний у Болонській Академії. Він із села
Бортни. Богдан-Ігор Антонич – лемківський соловей, другий
Шевченко... Це доводить, що і вони, і ми – українці. На Заході й
на Сході [2, с. 120].
Отже, особливістю етнічних процесів Слобідської України
слід визнати відсутність населення з історією понад 400 років;
переселенські рухи в краї ніколи не припинялися впродовж усієї
його історії; старожилами є представники українського,
російського та нащадки білоруського етносів, котрі ніколи не
були справді однорідними через розмаїття походження,
конфесіональну та соціальну неоднорідність; населення регіону
зазнавало впливу офіційної російськомовної культури, однак
якщо для російського етносу державницькі впливи, що призвели
до втрат локальних особливостей, можна вважати позитивними
націєтворчими процесами, ті ж таки явища для українського
етносу мали характер імперських насильницьких асиміляційних
процесів. Тож, на нашу думку, сучасні ідейні проблеми в
Україні спричинені не лише радянським часом, а мають
набагато глибшу історію, коли етнічну ідентифікацію сам
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суб’єкт сприймав як другорядну й таку, що суперечить
першорядній – державницькій ідентичності. Це необхідно
враховувати в процесі національно-патріотичного виховання,
яке має набути усвідомлено системного характеру
Так хто ж ми такі на Донбасі та Слобожанщині? Відповідь
лаконічна: „Громадяни України, частина полікультурної
української нації”. Соромитися того, що ти українець й живеш у
російськомовному регіоні, або дорікати представника іншого
етносу, що він серед чужих, – не відповідає сучасним вимогам
громадянського суспільства й ознакам культури добросусідства.
Головне – усвідомлювати, що громадянин України, вступаючи в
правові стосунки з державою має нести відповідальність за себе,
близьких і тих, хто стає поруч, спонукати націотворенню: знати
своє коріння, любити й берегти мову, цінувати митців, що
зробили вагомий внесок у становлення української нації.
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С. А. Негодяєва
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Літературна мапа Луганщини:
інтерпретаційна модель учителя-словесника
Ставлення до літературного краєзнавства як до
літератури, не відірваної від єдиного й цілісного навчальновиховного процесу, яке спостерігалося в дидактиці, починаючи
із 40 – 50-х років минулого століття, підштовхнуло науковців до
створення літературно-краєзнавчих напрямків у роботі вищих
навчальних закладів філологічних спеціальностей. Незважаючи
на посилену увагу до проблем літературного краєзнавства в
сучасний період і низку праць учених-методистів Н. Волошиної,
В. Неділька, Є. Пасічника, Б. Степанишина та інших про
пріоритетність власного, близького, регіонального в літературі,
дослідження впровадження в навчально-виховний процес
загальноосвітньої
школи
літературного
краєзнавства
залишається проблемою актуальною.
Цей науковий аспект превалював у науковому колі Івана
Білогуба [1], завідувача кафедри української літератури
Луганського державного педагогічного інституту з 1971 до
1990 р. Саме його авторський курс з літературного краєзнавства
став вагомою підвалиною для розвитку наукової методологічно
потужної школи на Луганщині, до складу якої належать студійні
доробки О. Галича, О. Бровко, І. Бойцун, Л. Неживої,
О. Неживого, О. Скиби, Т. Пінчук, Н. Таран, Н. Філоненко та ін.
Зацікавлення
науковців
і
методистів-практиків
спрямоване на дослідження: основних рис розвитку літератури,
педагогічно-методичної науки в північно-східному регіоні
України; творчості окремих письменників, які репрезентують
літературу Слобожанщини, розробку рекомендацій щодо
вивчення їхніх творів у межах освітньої програми середньої
школи; своєрідності художньої рецепції Слобожанщини у
творах українських і зарубіжних авторів; творчого доробку
письменників Слобожанщини в національно-культурному,
соціально-історичному контекстах; феноменів регіональної
літератури й локального тексту.
176

Водночас безперечною проблемою для вчителівсловесників
залишається
відсутність
методичного
інструментарію для конструювання уроків літератури рідного
краю (художнього й фактажного матеріалу, методичних
розробок тощо). Наша розвідка має рекомендаційний характер
щодо планування роботи з учнями освітніх закладів з вивчення
літературного краєзнавства.
Розпочинати вивчення літературного процесу Луганщини
варто з сучасного фольклору – складного явища народної
культури, яке містить творчість трудящих, традиційну
народнопоетичну спадщину й твори професійних митців, що
набули широкого побутування, та ілюструє безперервний
зв’язок поколінь. На якісний зміст сучасної народної поетичної
творчості активно впливають нові суспільні відносини в
незалежній суверенній Україні. Тому варто з’ясувати, у якому
вигляді твори традиційного фольклору побутують у нових
умовах; чи зазнають вони змін; яка доля їх сьогодні? Які твори
традиційних жанрів виникають; нові теми, образи? Які сучасні
обряди й свята ввійшли в народний побут; якого вигляду набули
традиційні? Кожна громада, родина зберегли яскраві зразки
локальних міфів, легенд, переказів, бувальщин, пісенної лірики,
анекдотів тощо, які учні можуть із задоволенням записувати від
самовидців. Наприклад, частівки, записані в с. Кругле
Сватівського району від респондента М. С. Завертиленко: „А
Круглівські парубки / За водою носяться: / А як прийдуть у кіно
– / Без білета просяться”, „Уха-уха, чем я дєвочка плоха: /
Юбочка бурдовая, сама – рижебровая / Уха-уха, де моя Маруха?
/ Сєм лєт не видать, дума. що старуха!”, „А Маруха похудала, /
Правда, ізхудалася: / Було 40 кілограм, а 70 осталося”, „Якби я,
якби я – / Трактористова жона / Я б на тракторі сиділа, / Все б
посвістовала” [4, с. 25].
Купальські пісні, записані від Є. С. Шестопалової в
с. Заайдарівка Старобільського району: „На Купала була,
сорочку забула / Купала на Йвана / Не піду додому, боюся
сорому, / Купала на Йвана / Загорнусь в солому та й піду
додому, / Купала на Йвана / Ой там на Купала жаба у борщ
упала, / Купала на Йвана / Дівки не поспіли – хлопці жабу з’їли, /
Купала на Йвана / Ой там на Купала гуска в борщ упала, /
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Купала на Йвана / Хлопці не поспіли – дівки гуску з’їли, / Купала
на Йвана” [4, с. 6 – 7].
Дослідження літературної доби від давнини до сьогодення
заявлено шкільними посібниками з літератури рідного краю
Луганщини літературознавця, ученого-методиста, письменника
О. Неживого. Нещодавно творчість видатних українських
письменників-луганців, Шевченківських лауреатів Володимира
Сосюри, Григора Тютюнника, Івана та Надії Світличних,
Миколи Руденка, Василя Голобородька, а також Івана Білогуба,
Микити Чернявського, Юрія Сліпка, Івана Савича, Юрія
Єненка, Івана Низового, Петра Біливоди презентовано ним у
збірці „Луганщина – земля українська” [3].
Двотомне видання „Жайвори над Луганщиною” [2] подає
літературні портрети членів Луганської обласної організації
Національної спілки письменників України.
Сучасний літературний процес формують нові імена,
наприклад, Сергій Жадан, уродженець Старобільська. Проте
учителям слід уважно ставитись до художнього матеріалу, який
варто використовувати на уроках. Навіть за наполяганнями
самого автора, його доробок не призначений для аналізу
юнацькій аудиторії. Хоча в прозових творах останніх років
(„Anarchy in tne Ukr”, „Луганський щоденник”, роман
„Інтернат”) та поетичних збірках („Життя Марії: книга віршів і
перекладів”, „Тамплієри: нові вірші, 2015 – 2016”) є прекрасні
мотиви, образи, теми, проблеми, що вплинули б на формування
особистості та розширили б уявлення учнів про постмодерну
літературу.
Окремої уваги заслуговує епіка Світлани Талан,
сєвєродонецької письменниці, що пише романи в жанрі „реальні
історії” аксіологічного спрямування. „Коли ти поруч”, „Не
вурдалаки”, „Оголений нерв” та інші піднімають проблеми
любові і зради, людяності і байдужості, віри і зневіри, війни і
миру. Домінанта її творчості вдало вкорінюється в особистісну
орієнтацію справжньої людини, що живе за законами власної
совісті й формує систему морально-етичних цінностей,
заснованих на доброті, милосерді, співпереживанні, готовності
самопожертви заради інших.
178

Ім’я Люби Якимчук, авторки поетичних книжок «, як
МОДА», «Абрикоси Донбасу» не залишать байдужою жодну
людину. Народившись у Первомайську, що знаходиться на
непідконтрольній Україні території, закінчивши Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка, утративши
домівку, вона не втратила батьківщину в серці. Ії „Первомайськ
розбомбили на перво і майськ – / безкінечно маятись наче
вперше / там удруге скінчилась війна / але мир так і не
починався / а де бальцеве? / де моє бальцеве? / там більше не
родиться Сосюра / уже більше ніхто з людей не родиться” [5,
с. 33] із циклу „Розкладання” спростовують хибну думку про те,
що в період глобалізації, інформаційної війни ситуація в Україні
перебуває в стані духовної та економічної кризи, яка спростовує
традиційне уявлення про нерівномірність розвитку різних
регіонів країни. Луганщина – не менш ментально український
соціум, ніж Полтавщина, Сумщина, Київщина тощо.
Безперечно, наша розвідка ще отримає подальші
дослідження літератури рідного краю в різних ракурсах
літературознавства та методологічної думки, бо вивчення
літературного краєзнавства сприяє не лише осмисленню історії
та
літератури
малої
батьківщини,
воно
стимулює
самовдосконалення й саморозвиток особистості, для якої
приклад вихідця з рідного краю слугує дієвою моральною
школою.
Література
1. Білогуб І. Літературно-краєзнавча Луганщина : у 2 ч. /
І. Білогуб. – Луганськ, 1993 – 1994. 2. Жайвори над
Луганщиною: літературні портрети членів Луганської обласної
організації Національної спілки письменників України. –
Луганськ : Світлиця, 2004. – 344 с. 3. Неживий О. І. Луганщина
– земля українська : літ.-краєзн. ст. та нариси / О. І. Неживий. –
Вид 2-е, доп. й переробл. – Полтава : Полтавський літератор,
2017. – 166 с. 4. Скиба О. В. Обрії сучасного фольклору
Луганщини : хрестоматія для студ. філол. ф-тів спец.
„Українська мова і література” вищих навч. закл. / О. В. Скиба,
С. А. Негодяєва, Н. М. Філоненко. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ
імені Тараса Шевченка”, 2011. – 50 с. 5. Якимчук Л. Абрикоси
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Донбасу : поезії / Любов Якимчук. – Л. : Вид-во Старого Лева,
2015. – 192 с.
О. О. Нежива
(Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова)
Рідний край у творчості Надії Світличної
Поняття рідний край ще не зовсім чітко окреслено в
сучасному краєзнавстві. Для представників української нації
рідний край асоціюється з місцем народження (село, місто,
район, край) і водночас з усією Вітчизною – Україною. Нерідко
саме об’єкт дослідження має домінантне значення й зумовлює
мету та завдання дослідження. Найчастіше в історичному
краєзнавстві об’єктом є окрема адміністративна одиниця – село,
місто, район. Звідси випливає й вибір основного жанру –
краєзнавчий нарис.
У літературному краєзнавстві більшість досліджень тяжіє
до науково-популярної статті методичного спрямування. Таку
навчальну спрямованість можна пояснити, звернувшись до
навчальної програми з української літератури, яка в 5 –
11 класах передбачає обов’язкове проведення уроків літератури
рідного краю.
Отже, об’єктом культурно-мистецького й літературного
краєзнавства (у взаємозв’язках з історичним) як важливого
складника національно-патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді є духовне надбання рідного краю, традиції,
своєрідність історико-культурного, літературного процесів,
вивчення життєпису славетних земляків у контексті розвитку
національної самосвідомості.
Саме такі понятійні судження зумовлюють мету нашої
роботи: з’ясувати краєзнавче спрямування публіцистичної,
літературної творчості Надії Світличної, окресливши її
історико-культурний діапазон від мікросоціуму – рідного села
Половинкине Старобільського району Луганської області – до
макросоціуму – антигуманної політичної системи в УРСР, що
входила до складу СРСР.
Лауреати Національної премії України імені Тараса
Шевченка 1994 року Іван і Надія Світличні родом із села
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Половинкине Старобільського району Луганської області. Тепер
дослідники називають Івана Світличного духовною опорою
шістдесятництва,
бо, як
зазначала
літературознавець,
Шевченківський лауреат Михайлина Коцюбинська, усе
найсвітліше в цьому літературному русі пов’язане з його іменем,
повсякденною діяльністю. Молодша сестра Надія виявилась не
тільки здібною ученицею, але й змогла продовжити невсипущу
роботу брата на благо національно-культурного відродження.
У мемуарній оповіді „Родинний спогад” Надія Світлична з
болем писала про рідний край, його історію від 30-років
ХХ століття: „Скільки пам’ятаю, батьки постійно бідували,
борсаючись
між
годувальником-городом,
сяким-таким
господарством, працею (часто дармовою, бо зароблений
трудодень рятував хіба що від тюрми) і всілякими клопотами,
які щедро сипалися на їхні голови, особливо у формі
непосильних податків загребущої держави” [4, с. 418].
Починаючи з 1964 року Надія Світлична мешкала в Києві,
відтоді прилучилася до виготовлення й розповсюдження
літератури самвидаву (для тодішньої панівної ідеології
шкідливої та ворожої), стала надійною помічницею старшого
брата. Масові арешти національно свідомої української
інтелігенції розпочалися в січні 1972 року, тоді ж заарештували
Івана Світличного, його побратимів Василя Стуса, Євгена
Сверстюка. У мемуарному есеї „Погром з продовженням”, який
уперше надруковано в журналі „Сучасність” (1983, № 3, № 4),
Надія Світлична коротко, але точно характеризувала тодішню
репресивну систему: „За рік слідства я вже нібито й звикла до
кадебістської термінології, а все ж було якось моторошно
читати, як „з метою підриву і послаблення радянської влади”
Світлична виготовила чотири примірники машинопису Євгена
Сверстюка „Іван Котляревський сміється” і розповсюдила їх
шляхом передачі авторові” [4, с. 483]. У кримінальній справі є
також протокол допиту її двоюрідної сестри з рідного села,
учительки за фахом, що безапеляційно твердила: „В тому, що
Надія Світлична стала на шлях антирадянської діяльності, винен
її брат Світличний Іван Олексійович” [4, с. 481].
Навіть перебуваючи у вимушеній еміграції в США,
колишній політв’язень Надія Світлична ніколи не припиняла
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духовних зв’язків з рідним краєм, продовжувала працювати для
розвитку національної культури, про що свідчать її численні
публіцистичні дослідження „З живучого племені Дон Кіхотів”,
„Політика русифікації на Україні”, „Єретик Олекса Тихий”,
„Закон і українські політв’язні” та інші. Справжнім творчим
подвигом літературознавця-текстолога стала книжка поезій
Василя Стуса „Палімпсести”, текст якої Надія Світлична
готувала до видання.
З початку 90-х років Надія Світлична дістала змогу
приїздити в Україну, у рідне село Половинкине. Тому її так
обурила ще одна наруга над пам’яттю старшого брата, яка
сталася в 1998 році після проведення на Луганщині
Міжнародного літературно-мистецького свята „В сім’ї вольній,
новій”. Меморіальну дошку пам’яті Івана Світличного на стіні
родинного будинку Світличних було знищено.
„І ще один із парадоксів доби: у 1972 році, коли в Києві
арештували Івана і мене, його сестру, хтось написав на воротах
у батьківському дворі одне слово „бандери”. Ті старі ворота
притулилися до причілкової стіни, з якої оце тепер вандали
здерли меморіальну дошку. Ворота ще, певно, пам’ятають, як
воно все було, що люди й двір почали раптом обминати. Нашій
неписьменній мамі було важко зрозуміти, що діялося.
Важко й нам сьогодні зрозуміти: хто і з ким воює,
здираючи зі стіни меморіальну дошку, присвячену пам’яті
гуманіста і добротворця Івана Світличного. Тому й згадалися
мені рядки з його поеми „Архімед”:
Люди-людоньки!
Що за час?
Я ж без зла до вас,
Я – з любов’ю” [4, с. 652].
В одному з листів від 12 лютого 2002 року Надія
Світлична писала: „Оксанка, певно, вже велика?. Була б рада
побачити вас усіх бодай на знімці” [4, с. 770]. Спілкування з
цією мужньою жінкою, справжнім патріотом рідного краю
назавжди в моєму серці.
Література
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3. Самойленко Г. В. Краєзнавство культурно-мистецьке та
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імені Тараса Шевченка)
Літературна Луганщина: сучасні тенденції
Трагічні події 2014 року позначились на літературному
житті нашого краю. Обласна організація НСП України, що діє з
1965 року, змушена була змінити місце свого перебування й
тепер знаходиться в м. Сєвєродонецьку, де, починаючи з
8 вересня 2017 року, коли відбулися звітно-виборчі збори,
триває нелегкий процес її юридичного визнання та заснування
літературно-мистецького періодичного видання. За ці роки
пішли з життя Ярослав Кремінський, Борис Степанюк, Леонід
Стрельник, Олександр Долженко, Євген Рудов. З різних мотивів
втратили зв’язок із організацією ще кілька письменників,
водночас до НСПУ прийнято Лідію Сороку, Ольгу Стрижаченко
(Кудінову) та Володимира Тумана.
Дехто з письменників вимушено отримав статус
тимчасово переміщеної особи на Луганщині, Київщині,
Дніпропетровщині, Полтавщині, ще четверо проживають на
території, тимчасово непідконтрольній Україні. Отже, тепер на
обліку
в
Луганській
обласній
організації
НСПУ
26 письменників.
Цьогорічні літературні заходи вирішено пов’язати з
відзначенням у 2018 році 80-річчя утворення Луганської
області. З’явилася ще одна нагода розповісти луганцям про
українське коріння в нашій історії та духовному сьогоденні.
Саме про видатних письменників-земляків ідеться в книжці
„Луганщина – земля українська” (Полтава, „Полтавський
літератор”), що вийшла друком восени 2017 року. Перша зустріч
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із читачами у Сватівській центральній районній бібліотеці імені
Г. А. Полякова. З особливим почуттям наголошую, що саме на
Луганщині народилися лауреати Національної премії України
імені Тараса Шевченка, видатні українські письменники
Володимир Сосюра, Микола Руденко, Іван і Надія Світличні,
Василь Голобородько. Без глибокого українського коріння не
могло б вирости таке пишне гроно талановитих митців.
Наступна зустріч відбулася в Біловодській районній
бібліотеці. Говоримо про унікальне літературне явище, адже в
Біловодському районі народилися чотири самобутні митці.
Неподалік Біловодська в селі Данилівці живе поет метафоричноасоціативного світосприйняття Василь Старун, автор численних
збірок поезії, серед нових – „Дванадцять брам. Східні елегії”
(„Український письменник”, 2016).
З Біловодська родом письменник і журналіст, людина
трагічної долі Петро Біливода (Шевченко) (1954 – 1997). У
минулому році вдруге вийшла друком його книжка „Ось така
мені випала доля” (Київ : Фенікс). Її упорядник Сергій Чирков –
талановитий поет, прозаїк, публіцист, родом із села
Новолимарівки Біловодського району, автор поетичних збірок
та роману в двох книгах „Ковчег. Колискова для смерті” (Київ :
Фенікс, 2013), що є одним із видатних явищ сучасного
постмодерну, де міфопоетичне світовідчуття художньо
поєдналося з мемуаристикою.
Село Третяківка на Біловодщині – місце народження
Миколи Мірошниченка (1947 – 2009), відомого в українській
літературі автора візуальної (зорової) поезії, перекладача з
азербайджанської, турецької, кримськотатарської мов.
Учасники літературної зустрічі схвально зустріли
пропозицію Луганської обласної організації НСПУ – на
Міжнародний день поезії саме в Біловодську проводити обласні
поетичні читання.
У
Біловодській
бібліотеці
особливо
зворушила
дослідницька
робота
з
літературного
краєзнавства:
систематизація численних матеріалів, а серед них і стаття
„Імітація” (газета „Молодогвардієць”, 4 лютого 1988 р.),
написана в співавторстві з Петром Шевченком. Ці думки
актуальні й сьогодні: „…У зовсім недалекі часи збільшувалася
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кількість „призначених” і „визначених” героїв – за посадою, за
віком, авантюрним, а то й корупційним шляхом. Явище імітації
існує. Існують імітатори, наділені здатністю до галасливості й
мітинговості, нестримним бажанням бути завжди на виду”.
У місті Сєвєродонецьку відбулося чергове засідання
літературного клубу Луганщини. Привабливість цієї зустрічі для
членів НСПУ Олексія Неживого, Світлани Талан і Лідії Сороки
насамперед у тому, що такі літературні події оприлюднюються в
соціальних мережах, а також засобах масової інформації.
Лідія Сорока мешкає в селищі Міловому, тобто
найсхіднішому районному центрі України, а її книжка вийшла
друком за програмою „Українська книга” у львівському
видавництві „Каменяр”. У підзаголовку зазначено, що це
маленька повість про кохання „Чи помирає невмируще…”, де з
морально-етичних позицій авторка художньо осмислює трагічні
події на Луганщині, що розпочалися в 2014 році.
За останні два роки навіть простий перелік книжок
Світлани Талан із Сєвєродонецька просто вражає: „Повернутися
дощем”, „Оголений нерв”, „Ракурс”, „Розколоте небо”. Усі вони
побачили світ у харківському видавництві „Клуб Сімейного
Дозвілля” і вже знайшли десятки тисяч читачів. Щодо
жанрового спрямування – це романи-хроніки, де на основі однієї
сімейної історії письменниця осмислює найбільш значимі
суспільні проблеми, а сьогодення стає основою для їх
художнього й публіцистичного відтворення.
У недалекому майбутньому сподіваємось не тільки на
літературне періодичне видання, а й на виділення коштів з
обласного бюджету, які необхідно спрямувати на видання нових
книжок письменників луганського краю.
На літературних зустрічах, розповідаючи про творчість
письменників-земляків, презентую поетичну збірку Івана
Низового „Ніхто наді мною не пан”, нові видання Ганни
Гайворонської, Григорія Половинка, а особливо журнал „Київ”
(2018, № 1 – 2), де представлена поетична добірка „Перепочинок
у дорозі” Шевченківського лауреата Василя Голобородька та
уривки зі щоденника Антоніни Листопад „Фрактура”.
Після
закінчення
Івано-Франківського
медичного
інституту Антоніна Листопад багато років жила й працювала в
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місті Краснодоні. Думаю, що художньо й емоційно наснажені
сторінки її щоденника стануть близькими для багатьох луганців:
„Зізнаюсь публічно в своїй любові. Донбасе, я тебе люблю!
Люблю твої степи. Твої терикони, засаджені зеленими кущами.
Твої соняшникові поля – люблю… Твої посадки і балки. Твої
чебреці й скелі. Твою бездощову осінь і безсніжну зиму.
Люблю. Хочу в свою оселю. Її люблю найдужче. Її плекала все
життя. Мої меблі, мої вікна… Мої картини і вишиванки.
Вивірку за вікном моєї спальні. І дворовий галас. І навіть свій
зруйнований балкон. Я не покину могилу моєї мами. Мій сад,
посаджений моїми руками. Я нікому тебе не віддам, Донбасе!”
[4, с. 125].
Непросте літературне сьогодення Луганщини, однак нові
твори письменників упевнюють у головному: земля луганська
здавна й повік українська.
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Один лист Олени Пчілки до Бориса Грінченка
Борис Грінченко – український письменник, публіцист,
мовознавець, перекладач, педагог, етнограф, лексикограф,
громадсько-культурний діяч. Автор оповідань, повістей,
педагогічних та етнографічних праць, шкільних підручників,
чотиритомного тлумачного словника української мови та ін. З
Луганщиною Грінченка пов’язує шість плідних років життя.
1887 року він разом з дружиною приїздить вчителювати до
Олексіївки Слов’яносербського повіту Катеринославської
губернії (нині Перевальський район Луганської області), де вони
прожили до 1893 року. Борис Грінченко всупереч заборонам,
продиктованими указами 1863 та 1876 років, не лише викладав
виключно українською мовою, а й укладав шкільні підручники
рідною мовою. Пізніше підсумки вчительської роботи в
Олексіївці й думки педагога знайшли відображення у
фундаментальних педагогічних працях „Яка тепер народна
школа на Україні”, „Народні вчителі і українська школа”. На
Луганщині
Грінченко
сформувався
як
етнограф,
підтвердженням чого є його „Етнографічні матеріали”. В
Олексіївці почалася підготовча робота та збирання матеріалу до
тлумачного словника української мови. Саме тут відбулося
формування Грінченка як письменника.
Борис Грінченко був також організатором видавничої
справи й журналістики, тому не дивно, що редакція журналу
„Рідний край” залучила його до співпраці фактично з моменту
свого заснування.
Часопис „Рідний край” започаткували М. Дмитрієв та
Г. Коваленко в Полтаві 1905 року. З 1907 року місце редактора
зайняла Олена Пчілка. Цілеспрямована, творча, вольова
патріотка внесла свіжий потік у популярне видання. Через
деякий час місцева влада забороняє вихід часопису, і Олена
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Пчілка відразу реагує на це, перенісши редакцію до Києва, що,
напевне, і врятувало видання. У 1908 році трагічно загинув
видавець, видатний просвітник Микола Дмитрієв, що стало ще
одним ударом по „Рідному краю”. Тяжка ноша видавничої
діяльності лягає на плечі Олени Пчілки. Відома своєю
запальною „драгоманівською” вдачею, а також патріотичними
поглядами, вона береться за ідейне спрямування журналу.
1908 року „Рідний Край” друкує дослідження Ф. Немо
(псевдонім лікаря, публіциста та просвітянина Пилипа
Немоловського) „Чим нам корисні жиди?”. У ньому автор
викладає історію становлення єврейської нації, виникнення
держави. Також він указує на стосунки євреїв і українців на
території України, зокрема за часів Богдана Хмельницького.
Ф. Немо доходить висновку, що євреї в нашій державі мають
вагому економічну перевагу. У статті зазначено, що надання
євреям з українцями рівних прав означало б приниження
українців, тобто фактично чужа нація починала панувати на
нашій землі. Наступною публікацією „Одповідь” Ф. Немо
показує, що кількість євреїв зростає й вони вже скоро
прирівняються до українців. Зазначимо, що все-таки він
виступає проти силового протистояння. Далі, порівнюючи
українців і євреїв, автор надає перевагу чужій нації, принизивши
нашу. Ця публікація викликала обурення у згуртованої навколо
журналу „Рада” культурної еліти української нації (С Єфремов,
Д. Дорошенко та ін.), яка приниження українського народу не
помітила і стала на захист євреїв.
З того часу почалося цькування „Рідного краю”, зокрема й
Олени Пчілки. У тому ж таки журналі „Рада” й на сторінках
деяких інших періодичних видань з’явилося безліч статей, у
яких „Рідний край” і особисто Олену Пчілку було звинувачено в
антисемітизмі. Згодом полеміка із шпальт часописів перейшла
на інший рівень. До редакції, за втручанням різноманітних
єврейських організацій, зі звинуваченнями приходили євреї,
представники різних громадських організацій та ін.
Дещо проливає світло на цю ситуацію лист Олени Пчілки
до Бориса Грінченка, який мимоволі став причетним до
згаданого скандалу. У ньому йдеться саме про прихід однієї
такої делегації до редакції „Рідного краю”. Ця подія деякою
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мірою розкриває причини такого гострого виступу Олени
Пчілки в полеміці з приводу єврейського питання. Перш за все
редакторку обурила цікавість представників, чи часом не
випадково, без відома редактора ця стаття вийшла в часопису.
Ми знаємо, що Олена Пчілка відповідально та прискіпливо
ставилася до будь-якої справи, за яку бралася, і це запитання
прозвучало для неї, м’яко кажучи, „дивно”, вона сприйняла його
як приниження її професійної діяльності. Це стало першим
поштовхом до різких висловлювань редакторки у бік євреїв.
Далі в листі читаємо про причини, які розкривають негативне
ставлення Олени Пчілки до євреїв. Її обурення викликало те, що
єврейська інтелігенція з презирством ставилася до української
мови і української держави загалом, те, що вони підтримували
Російську імперію та вважали Україну лише якоюсь її частиною,
а не самостійною державою, не поважали національних
традицій і культурних надбань нашого народу.
Саме ця делегація цікавилася причетністю Бориса
Грінченка до „Рідного краю” й, відповідно, до поглядів
часопису.
Далі наведемо лист Олени Пчілки від 19 грудня 1908 року
до Бориса Грінченка, який подаємо без стилістичних і
орфографічних правок, мову оригіналу збережено.
Високоповажний Борис Дм!
Посилаю Вам Вашу замітку-відповідь. Робіте з нею, що хочете.
Може бути, що ви хочете взяти її з тим, щоб уже не пускати її
в друк у Рідн. Краю, під той час, коли вже счинився "гвалт"
проти його (за жидів): може, Ви не хочете показувать якусь
свою "прикосновенність" до сього часопису, зганьбованого
нашими самоїдами – Радянами, та жидівськ. попихачами з
політехніки, – межи ними-ж і мої "не зовсім чужі", Зоря та
Микось. Висловлюю свою про можливий Ваш намір через те, що
я взагалі людина надто "подозрітельная" (не знаю сього слова
по нашому). А хоч би й справді було так, що ви хочете, "под
делікатнымъ предлогомъ" ухилитись, то не бачу тут нічого
лихого, тим паче, що не знаю Ваших думок і почуваннів до
жидів, та й Вашого страху перед ними. У всякім разі увижаю
своїм обов’язком Подати Вам до відома, що жиди щось на
тому строять, чи Ви як небудь належите до Р.Краю, чи ні:
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вони мене про себе питали, именно про Вас, (Б. Грінченка), як
приходили до мене, – якась депутація тих політехніків: жид,
(котрий, звісно, назвав себе "єврей"), "великорос" і "русскій".
Приходили питать, чи "случайно", чи "сознательно"
помістила я статтю Нема. Звичайно, я сказала, що навіть
дивуюсь, як можна думать, що ціла стаття уявилася
"случайно", без відома редактора! Я сказала, що статтю
умістила свідомо і коли вони діждуться кінця, то побачать, що
я висловлююся ще різче проти жидів, бо вважаю їх не тільки
для України "не корисними", а навіть шкодливими, з котрими
боротьба не минуча і боротьба затята. Отже вони на протязі
тієї розмови й спитали мене, "состоит ли в Р. Кр. сотрудніком
Грінченко"? Я сказала, що коли вони знайомі з Р. Кр., то повинні
були бачити, що "состоитъ". Вони на се мені й кажуть: "ми
укр. Газет не читаєм, так как язика этого не знаем, о статьи
Немо узнали из Кіевск. Вђстей". Я на се: как же вы, живя на
Укр., не считаєте нужним знать язик края, народа укр? На се
воспослідував знаменитий отвіт жида (імено жид се сказав: –
"Мы живёмъ не на Украінђ, а в Россійской имперіи". Отут уже
ми полаялись. Я розізлилась і сказала, що коли так, то вони не
тілько чужі нам, а навіть "вороги наші". – І так воно й єсть. –
Від взятого в Р. Кр курсу проти жидів я одступать ні в якім
разі не буду. Не тільки не відречуся, „страха раді іудейська”, а
ще зараз пишу послђсловіє до статті Немо – ще різче. Одначе я
цілком розумію, що можна хоч би й по самих благородних
поривах не хотіти містить тепер своє імя в Р. Кр. і через те
цілком не зміню своєї обраної думки про Вас, коли-б Ви схотіли,
по даному прикладу „бойкотувати” Р. Кр. Маєте вільну волю.
О. Пчілка.
Отже, ми побачили, що на відміну від Ф. Немо, Олена
Пчілка бачила шкоду євреїв не в економічному, а в
національному житті нашого народу. Судячи з листа,
звинувачення в антисемітизмі, на нашу думку, тут є абсолютно
безпідставними, оскільки Олена Пчілка будь-кого, хто бачив
Україну лише частиною Російської імперії, хто не сприймав
української мови, особливо живучи на території нашої держави,
не поважав української культури, вважала ворогом української
нації. І водночас, якщо людина симпатизувала українцям, була
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прихильна до становлення української держави та брала в цьому
участь, вона заслуговувала на прихильність, незважаючи на її
національність.
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Автобіографічна лірика Івана Низового
як ключ до розуміння постаті митця
Автобіографічній поезії у творчій спадщині І. Низового
належить особлива роль. Ця лірика покликана розкрити
особливості життєвого та творчого шляху поета, стати
художньою біографією, „поетичними мемуарами”, які
допоможуть глибоко й усебічно осягнути цілісність і повноту
творчої натури. Талановитий і багатогранний український
митець Іван Низовий – поет, письменник, публіцист, перекладач
– задокументував свій життєпис у поетичних рядках, а тому
ключем до повного розуміння особистості автора є студіювання
його автобіографічної лірики: інтимної, філософської,
громадянської та пейзажної.
Мета розвідки – дослідити особливості автобіографічної
лірики І. Низового.
І. Низовий з раннього віку лишився круглим сиротою
(„Трійко нас: / Моя сестриця, / Я бабуся і – нікого, / Тільки ми –
господня трійця / Між дияволом і Богом” [11, с. 51]), саме тому
важливе місце в його творчості посідає тема родини: родини, у
якій народився автор; родин, які митець згодом створив сам;
творчої родини.
Образи матері („Мати, неня, матінка, матуся / То весела,
бачу, то сумна...” [10, с. 3]), батька („Батькові / Куля / Серце /
Пробила / І, рикошетом, / Мене зачепила…” [9, с. 29]), бабусі
(„…Моя кульбабочка-бабуся, / Яка боїться змалечку гріха, /
Увечері і вранці на Ісуса / Все молиться / І нищечком зітха”) [2,
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с. 106] є образами-споминами в ліричній хроніці митця. Автор
намагається репродукувати спогади про рідних людей та
закарбувати їх на поетичному полотні.
Такі образи органічно доповнюються образами людей, що
оточують поета – його рідних, друзів, товаришів. Автор
присвячує їм свої поезії чи просто вплітає їх у канву поетичних
творів: „Покличу весь наш рід / На свят-вечерю: / Діда –
наперід, / Під образи, / Бабусю – ліворуч, / І маму – справа… /
Кругле, мов обруч, / Родинне коло / Мій онук замкне, / А в колі –
всі, / Хто радує мене: / Дружина, донька / (Навіть блудний син /
Прилине, / Ніби янгол, / З верховин); / Сестра моя сивесенька / З
дітьми / Й онуками / (Не сироти вже ми!)” [4, с. 61 – 62].
Значну увагу І. Низовий приділяє зображенню свого
життєвого осередку. Рідне поетові селище Марківка фігурує в
більшості ліричних творів автора, варіюючись від пейзажних
замальовок до філософських узагальнень: мала батьківщина –
природа/ мала батьківщина центру авторського Всесвіту: „Душа
на хвильку полиша / Зболілу тіла оболонку / І запірнути поспіша
/ В блакитну неба ополонку. / Ой добре жити на землі / У житі
спілому, у житі, / Отут, у рідному селі, / Серед бузкової
блакиті!” [1, с. 35]; „У ясних ясенах джерело / Через трави
заплутаних снів / У реальність мою притекло, / Засиніло – і я
заяснів. /…/ Осідлаю своє джерело, / Дзвінко-срібним дощем
підкую, / Та й поїдемо в рідне село – / Рай земний в гайовому
краю” [3, с. 33].
Любов до природи не вичерпується замилуванням
мальовничими пейзажами. Лірик побічно згадує і про братів
наших менших, до яких ставиться з батьківською любов’ю та
ніжністю. Як відомо, людина, яка піклується про тварин, апріорі
не може бути злою, тож, поетичний портрет автора
доповнюється такими рисами, як милосердя, добродушність,
щедрість: „ Мене собаки люблять – / Я для них, / Напевне, значу
більше, ніж людина...” [8, с. 39]; „Убили собаку бродячу. /
Нізащо. Убили діти. / Не знаю, за ким я плачу, / Не знаю, кого
жаліти: / Собаку, яку забили, / Дітей, що катами стали, /
Оскільки їх не любили / Й любові їх не навчали?” [7, с. 16]; „Він
був лишень бездомний пес, / Але / Останні роки був мені за друга
/ Найближчого. / … / Тепер такий самотній я без нього, /
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Неначебто я заживо помер. / Годую обездолених собак – / Вони
ж бо рідні Шурику по крові, / І в них інстинкт собачої любові /
Поволі прокидається...” [7, с. 37]; „Погодувавши вуличних
собак, / Подумав: чим поснідати самому? / А нічим, відповів
собі. І так / Обійдеться” [6, с. 19]; „Собак жалію: власний
віддаю / Шматок. Мізерну пенсію свою / Ділю, як можу…” [7,
с. 58]; „А собаки мої і коти / (Не боюсь порівняння такого) – /
Уособлення доброти / Серед зла вселюдського!” [5, с. 38];
„Благословись, мій день! / І нас благослови: / Мене, дружину,
доньку, / Двох собачок / І кішечку…” [6, с. 42].
Важливе значення в автобіографічних поезіях І. Низового
мають художні деталі, які доповнюють мозаїку авторського
образу. Зокрема за допомогою таких деталей читач дізнається,
що поет вирізняється чуйністю, чутливістю, добротою та
небайдужістю. Митець, маючи багату дитячу уяву, подумки
малює образ домовика – оберегу дому – та сильно страждає від
болю втрати, коли горить горище, та його уявний друг гине в
полум’ї вогню: „І кричав, і кусав кулачок: / “Порятуйте
домовика! / Він хороший домовичок!” / Та ніхто на горище не
ліз. / Впав зі стогоном чорний димар... / Був один домовик у селі.
/ Мо’, один на весь світ. / І – нема...” [10, с. 28].
Отже, автобіографічна лірика І. Низового допомагає
глибоко й усебічно розкрити життєву долю автора та є
ідеальним доповненням й ілюстративним матеріалом до
біографії поета. Ліричні твори автобіографічного характеру – це
своєрідні імпресіоністичні мазки, які разом дають цілісну
картину для розуміння особистості поета нашого краю.
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Літературно-краєзнавча робота в школі
(з досвіду роботи вчителя-словесника Теплівського
НВК Станично-Луганського району
Щекатунової Наталії Андріївни)
Учитель – це не лише професія, це особливий стан буття
людини, пісня її душі.
Працюючи вчителем української мови та літератури в
Теплівському НВК, у своїй роботі вчитель вищої категорії
Щекатунова Наталія Андріївна приділяє значну увагу
формуванню мовно-літературної компетенції учнів у процесі
застосування контекстних матеріалів. Головне – це виховати
щасливих людей майбутнього.
За час роботи в школі Наталія Андріївна виявила високий
рівень професіоналізму, володіє технологіями творчої
педагогічної
діяльності
з
урахуванням
особливостей
навчального матеріалу та здібностей учнів. Учителеві вдається
осучаснити урок за допомогою нестандартних, інтерактивних
підходів до викладання рідної мови й літератури, досягти
належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та
високої якості їх обізнаності з предмета. Формує навички
самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці,
уміє лаконічно, образно й виразно подати матеріал. Наталія
Андріївна вміло застосовує інформаційно-комунікативні
технології, що дає змогу активно впроваджувати методи
інтенсивного навчання. Уроки мови та літератури по праву
можна назвати уроками людинолюбства, на яких педагог часто
створює проблемні ситуації, навчаючи тим самим дітей
самостійно думати, аналізувати, логічно правильно оформляти
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свої міркування, робити висновки. Учитель прищеплює учням
любов до рідної мови, до історії, звичаїв, традицій і цінностей
українського народу. На уроках завжди панує творча,
доброзичлива атмосфера.
Будь-яка творчість передбачає любов, тому й діяльність
учителя не мислима без неї. Якщо учень і вчитель ідуть на урок
з почуттям любові, добра, поваги, то відбудеться єднання, що
сприятиме ефективному навчанню й вихованню.
Саме з любові й поваги проростає коріння
взаєморозуміння,
взаємозбагачення,
взаємодопомоги,
взаємодовіри, взаємоконтролю. Якщо наставник зуміє поєднати
любов до своєї справи, до своїх учнів, він справжній учитель.
Процес становлення людини важкий і трудомісткий.
Доброзичливе, щире, відкрите, емоційне, наукове
спілкування – це основне, що має домінувати на уроках мови і
літератури.
На заняттях обов’язкова дружня співпраця учня і вчителя:
обмін враженнями, суперечки, висловлювання власних думок,
пізнання чогось нового. Уроки Н. А. Щекатунової завжди
наповнені добрими емоціями й почуттями. В очах учнів жевріє
іскорка, яку треба роздмухати, „запалити” словом, і тоді можна
сподіватися на перемогу.
Кожна зустріч учителя з учнями є неповторною, щоб
цього досягти Наталія Андріївна працює над такими
завданнями:
– навчити дітей інтерпретувати художній твір;
– підготувати вихованців до життя, навчити їх
застосовувати набуті знання в житті;
– не боятися труднощів, активно відстоювати власну
думку;
– допомагати учням самореалізуватися як творчим
особистостям;
– виховувати національно свідомого громадянина держави
засобами літератури;
– формувати гуманістичний світогляд.
Робота з учнями вимагає від досвідченого талановитого
педагога абсолютної самовіддачі, колосальних витрат, життєвої
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енергії, але ж саме вони й допомагають відновити втрачені
ресурси душі.
Нетрадиційні уроки, лекції, незабутні зустрічі, цікаві
розповіді й пошуки, екскурсії, мандрівки рідними й
навколишніми селами, щоденна наполеглива робота з учнями.
Людина бере свої витоки з маленької батьківщини, саме
тут зароджується любов до рідного краю, до її культурних і
духовних надбань, до рідного слова. Тому уроки літератури
рідного краю відіграють значну роль у патріотичному
вихованні.
Літературна географія Луганщини віддавна рясніє
яскравими іменами. „Взагалі нам багато є чим пишатися, тому
що серед них є ім’я Володимира Даля, автора „Толкового
словаря живого великорусского языка”, Бориса Грінченка, який
упорядкував „Словарь української мови”, співця правди і краси,
„донецького соловейка” Володимира Сосюри”, – говорить
учителька української мови і літератури Наталія Андріївна своїм
вихованцям.
Шкільні програми з української літератури передбачають
уроки вивчення письменства рідного краю, на яких учні
знайомляться з найвидатнішими досягненнями регіонального
мистецтва слова. Уроки з теми „Література рідного краю”
необхідно проводити в кожному класі. Розробляючи їх,
Н. А. Щекатунова
використовує
принцип
науковості,
системності, безперервності, колективності, оптимізації,
наступності й перспективності, цілеспрямованості, зв’язку з
життям, варіативності й диференційності, систематичності,
доступності.
Широкий діапазон методики досліджень у творчого
вчителя. Це зустрічі з письменниками: З. Воротинцевою,
С. Жаданом, Н. Кошель, О. Неживим. Читацькі конференції:
„Більше працював, ніж жив”, присвячена Б. Грінченку,
„Солов’їні далі”, „Життєвими стежками Гр. Тютюнника”,
„Григорій Сковорода і Донбас”. Літературні свята:
„Фольклористика рідного краю”, „Луганщина – світанок
України” (творчість Г. Гайворонської), „Я твій син, Україно!”
(поетична спадщина М. Саранчі). Робота гуртка „Літературна
світлиця”: „Перлини сучасності”, „Слобожанська беседа”,
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„Образне слово Луганщини”, „Співучий рідний край”,
„Пробуємо перо”.
У Теплівському НВК проводять різноманітні уроки з
літератури рідного краю.
Творчим результатом співпраці школярів і педагогів були
проведені бінарні уроки, які об’єднали, на перший погляд,
зовсім несумісні предмети: математику й українську літературу.
Це позакласне читання „Мама – сонечко моє”. Розв’язання
вправ з раціональними числами”, урок, на якому прозвучали
поезії вчителів Станично-Луганського району, випускників
школи й вірші, складені учасниками дійства. „Позакласне
читання творів Тараса Шевченка „Колесо долі”. Лінійна функція
та її графік”, готуючись до цього уроку, учні провели пошукову
роботу: „Ім’я Шевченка на карті Станично-Луганського
району”, було відзначено населені пункти: Станиця Луганська,
Плотина, Кіндрашівка, Сотенне, бо саме там є вулиці, названі на
честь Великого Кобзаря.
Крім того, поєднано біологію та українську літературу в
одне ціле на уроці „Роль птахів в екосистемах, їх значення в
житті людини. Охорона птахів. Література рідного краю.
Українські візерунки поезії В. Голобородька „Українські птахи в
українському краєвиді”.
Проводити таку роботу допомагає Н. А. Щекатуновій
багатство літературно-краєзнавчих джерел. Основними з них є
творчість письменників, які жили в Станично-Луганському
районі, літературні твори, у яких розповідається про
Луганщину. Урок-спогад „Вдячні долі, що він з нами був”,
присвячений Б. Пастуху, вчителеві та наставнику Наталії
Андріївни. Круглий стіл „Неповторний світ поезії” (зустріч з
поетами-вчителями
Станично-Луганського
району
З. Воротинцевою, Н. Кошель, Л. Кузнєцовою, Л. Нєстєровою,
Т. Яковлєвою).
Літературно-краєзнавчі розвідки досліджують вихованці
Наталії Андріївни, які беруть участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції „Образне слово Луганщини” з
2011 року, Всеукраїнській науково-практичній конференції
„Слобожанська беседа” з 2013 року та Всеукраїнському
творчому конкурсі „Борітеся – поборете!” з 2009 року, завдяки
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яким учні безпосередньо досліджують мову рідного краю та
творчість письменників-земляків.
Кожен, хто робить перші кроки до творчості, потребує
підтримки й поради досвідченого наставника, мудрого й
толерантного критика, уважного й небайдужого слухача,
побачити свої перші спроби на сторінках газети чи журналу.
Саме для того, щоб втілити ці мрії, сприяти творчій
діяльності юних філологів і журналістів, зроблено перші кроки в
науку – Н. А. Щекатунова активно співпрацює з професорськовикладацьким
колективом
Луганського
національного
університету імені Тараса Шевченка, а її вихованці навчаються
в Малій академії наук і досліджують творчість письменників
Луганщини:
Г. Гайворонської,
Ю. Єненка,
І. Низового,
Б. Пастуха, Г. Половинка, М. Саранчі, В. Сосюри.
Традиційними стали передзахисти наукових робіт у школі,
які спонукають юного науковця наполегливо працювати, знайти
уважного й небайдужого слухача, побачити й відчути
результати своєї роботи. Уривки з наукових робіт юних
науковців друкують у шкільній газеті „Рідне слово” та в
районній газеті „Время”. Відчуття єдності духу та спільної
любові до національної духовності запалило вогник свічі як
символ святої справи збереження та плекання рідної мови, стало
поштовхом до видання збірки „Моя літературна Луганщина”.
Як наслідок літературно-краєзнавчої роботи в школі
обладнано куток-виставку „Літературна Луганщина”: карта
Луганщини, на якій відзначено місця, пов’язані з тим чи тим
письменником, літературний календар, у якому висвітлюють
події з життя митців рідного краю, книжкова виставкаскарбничка – твори майстрів слова.
Щекатунова Наталія Андріївна, учитель-методист вищої
категорії Теплівського НВК Станично-Луганського району, яка
має за плечима 48 років педагогічного стажу, – це справді
Велика Українка, бо має щире серце, і любов її справжня,
жертовна, підтверджується добрими справами, на які покладене
власне життя.
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Подкуйко Є. І.
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Свобода серця Івана Світличного
„Поезія – свобода серця...” – саме так розпочинається
один із сонетів Івана Світличного. Для нього поезія стала тим
притулком душі, що дав змогу зберегти свободу в неволі,
здоровий глузд у божевіллі, гумор у безнадії.
Іван Світличний народився на Луганщині в селі
Половинкине Старобільського району 20 вересня 1929 року.
Батьки, хоч мали світле прізвище, були темні, неписьменні
й мріяли дати освіту Івасеві та його сестрі Надійці.
Найвиразніший спогад дитинства – голод. Сільська школа,
потім війна, 14-літнім намагався розібрати німецьку техніку –
і залишився без пальців на обох руках. Захоплює моральноетичне поводження Івана Світличного в родинному житті.
У збірці спогадів „Доброокий” сестра Надія згадувала: „Його
ставлення до мами було особливе. Вважається, що матері
з доньками все ближчі, ніж із синами. А в нас, скільки пригадую,
було навпаки. Іван був органічно уважніший і дбайливіший
до мами, ніж ми з сестрою” [1, с. 47].
Отак тепер і ручку тримати ніяк, але, закінчивши
семирічну школу в рідному селі із золотою медаллю, Іван
Світличний навчався в середній чоловічій школі № 1 міста
Старобільська (тепер загальноосвітня школа № 2), яку закінчив
у 1947 році, потім на українському відділенні філологічного
факультету
Харківського
державного
університету,
в аспірантурі Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка.
І. Світличний був неординарною особистістю. Ф. Пустова,
викладач Донецького національного університету, яка в той час
була студенткою Харківського університету, згадує: „Всі ми
ставились до Івана з глибокою симпатією та повагою, дехто
називав його „свєтлой личностью”. Це пов’язувалося не стільки
з прізвищем, скільки з тим, що він, як правило, був усміхненим,
привітним, випромінював доброзичливість. Людей до себе Іван
притягував не тільки ерудицією, а й кришталевою моральною
чистотою, щедрістю. На перший погляд здавався м’якою,
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беззахисною людиною, але в полеміці на морально-етичні,
світоглядні питання виявляв твердість” [1, с. 51].
В Івана Світличного був дар відчувати талант і всіляко
його підтримувати. Тому не дивно, що до нього тягнулась
творча молодь, і не лише поети і прозаїки, а й художники.
Щирою була дружба між Іваном Світличним і Василем
Симоненком. Саме завдяки І. Світличному були збережені для
нащадків не друковані а Україні вірші В. Симоненка.
„Доброокий” – так Василь Стус назвав Івана Світличного
у вірші, написаному після першого його арешту влітку
1965 року, а в листах до сестри й дружини Світличного додавав:
„Все кращого в мені – це Іван. Усе кращого в багатьох інших –
від Івана. Він роздарував себе про проскурах. Виняткова роль,
виняткова самопожертва – без тіні докору” [1, с. 46].
Cвітличний був духовним рушієм багатьох важливих ідей
і змагань „шістдесятників”, непомітно й ненав’язливо опинявся
в центрі кожної культурної акції. Був натхненником самвидаву,
умів робити надбанням інших те, що відкривалося йому. Мали
таки рацію тюремники, вважаючи його носієм „небезпечного
знання”, інакодумства, поширення крамольної літератури.
У 1960-х роках Іван Світличний був фактичним
організатором культурного й наукового життя творчої молоді.
Його помешкання було своєрідним центром формування
національної свідомості наукової молоді, дискусійним клубом,
у якому кристалізувалися погляди й формувався особистий
вибір більшості шістдесятників.
Через свою громадянську позицію зазнав переслідувань
з боку репресивних органів тоталітарної радянської влади.
Під тиском КГБ втратив роботу, був змушений перебиватися
випадковими заробітками, публікаціями в пресі під псевдонімом
або чужим прізвищем. Саме він став об’єднувальною духовною
силою в одній особі між Східною і Західною Україною
з культурними діячами української діаспори. Недаремно в статті
„Сучасне
українське
літературознавство”,
надрукованій
в ”Українському календарі” (Варшава, 1966), Іван Світличний
наголошував на історизмі як складнику способу мислення
в поглядах на явища давноминулого й сучасного в українській
літературі та науці.
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Поезія стала для І. Світличного духовним притулком,
рятунком і самоствердженням. Більшість літературних творів
він написав у таборі. „Це вірші, поеми, переклади з польської,
словенської, сербської, словацької, чеської, турецької, найбільше
– з улюбленої французької. А ще літературознавчі студії,
робота над словником синонімів української мови і наполегливе
редагування табірного самвидаву, що, потрапляючи за кордон,
демонстрував усьому світові нескореність руху опору серед
політичних в’язнів” [1, с. 49].
Своєрідним тюремним щоденником є цикл „Ґратовані
сонети”, що привертає увагу насамперед зіткненням двох,
здавалося б, непоєднуваних стихій – елітарної поетичної форми
і не вельми „естетичного” змісту. Поетичні твори Світличного
перейняті шляхетністю духу, моральним максималізмом,
спротивом яничарству, диктатурі страху, моральному
самогубству. Ігор Калинець згадував: „Він був носієм любові. До
багатьох. І передусім до України, за яку боровся і страждав”.
Саме гострота правди і сила любові об’єднує весь творчий
спадок
Івана
Світличного
–
поета,
перекладача,
літературознавця, громадянина, нашого земляка.
Із збірки „Доброокий. Спогади про Івана Світличного”,
яку подарувала бібліотекам Луганська, Старобільська,
Сєвєродонецька Надія Світлична (сестра митця) і яку знають усі
поціновувачі свободи слова, у педагогічному університеті міста
Луганська було розпочато роботу зі створення літературнокраєзнавчого кабінету-музею. На жаль, ми не знаємо сьогодні
його долю, але Старобільськ, де зараз працює наш евакуйований
виш, свято зберігає пам’ять про земляка.
Література
1. Неживий О. І. Луганщина – земля українська :
літературно-краєзнавчі статті та нариси / О. І. Неживий. – Вид.
друге, доп. й перероб. – Полтава : Полтавський літератор, 2017.
– 166 с.
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Пономаренко Є. А.
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Микола Руденко – остання шабля Слова і Честі...
Людина починається не з дати свого
народження – вона починається
з народження власної пам’яті
(М. Руденко).
Українська культура сягає своїм корінням сивої давнини.
Пройшовши крізь століття тяжких випробувань, вона й нині
живе в серцях людей, у їхніх традиціях, звичаях і фольклорі. Її
закорінено також у численних зразках національного мистецтва
та літератури.
Україна багата на літераторів різних жанрів, серед них
Микола Руденко – один з велетнів, чиє ім’я, означене
українським національним відродженням 60 – 90-х років
XX століття, відоме не тільки в Україні, а й далеко за її межами.
Серед вітчизняного письменства Микола Руденко єдиний
удостоєний найвищого визнання в нашій державі – звання Героя
України. Він зробив значний внесок у розвиток української
літератури й культури. Микола Руденко був справжнім
письменником. Вважав за обов’язок щодня писати сторінку за
сторінкою в книгу свого й нашого життя.
Народився він 19 грудня 1920 року на Донбасі в селі
Юр’ївка Луганської області. Дитинство і юність пройшли
в тяжких матеріальних умовах. Його дитинство зіткнулося
з нещастям: коли хлопчикові було шість років, загинув у шахті
батько, отож навчання в школі хлопець змушений був
поєднувати з нелегкою працею. 1939 року закінчив у сусідньому
селищі Сутоган десятирічку. Не одного дня доводилося ходити
пішки до школи, і якийсь безликий, незмінний для когось
краєвид ставав усе ріднішим, щоб запам’ятатися на все життя,
а потім стати частиною поетичного й наукового світобачення.
Після школи Микола вступив на філологічний факультет
Київського державного університету, але навчання довелося
відкласти на деякий час, тому що того самого року Микола був
мобілізований до армії. У роки війні Микола воював
у Ленінграді, де отримав дуже важке поранення. Але невдовзі,
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після року лікування, він усе одно повернувся на фронт. Після
служби, демобілізувавшись 1946 року у званні капітана,
повернувся до Києва, працював редактором, а потім головним
редактором журналу „Дніпро” та секретарем партійної
організації Спілки письменників України. У 1947 році вийшла
його перша збірка поезій „З походу”. Потім побачили світ його
поетичні книги „Ленінградці” і „Незбориме серце” (1948),
„Поезії (1949), „Мужність”, „Світлі глибини” (1952), „Переклик
друзів” (1954) та ін.
Повоєнна кар’єра Руденка доволі успішна. Він визнаний
поет, член КП(б)У, секретар парторганізації Спілки
письменників України. Та в 1949 році стався перелом. Микола
Данилович відкрито виступив проти чинних порядків. Його
дисидентська діяльність розпочинається в 1957 році різко
критичним виступом на відкритому пленумі правління СПУ.
З ім’ям Миколи Руденка тісно пов’язана назва
„Українська Гельсінська Група”. Наприкінці 60-х років доля
письменника різко змінюється. З кола шанованих владою поетів
він раптом переходить до дисидентів і стає критиком епохи
„розвинутого соціалізму”. 8 листопада 1976 p. Микола Руденко
представив на розсуд ініціаторам оформлення УГГ „Декларація
Української
громадської
групи
сприяння
виконанню
Гельсінських угод” [4, с. 12].
Подальша доля талановитого письменника та вченогодослідника була ще більш трагічною: у липні 1977 року Миколу
Руденка засудили на сім років ув’язнення та п’ять років
заслання. Він так переживав арешт: „Віднині зовнішній світ для
мене перестане існувати – він переселиться в глибини моєї
душі, перевтілившись у моє власне „я”„ [2, с. 582].
У таборах Микола Руденко продовжував писати,
незважаючи на нестерпні умови для творчості. Вірші він ховав у
бандажному поясі, що зробив сам, щоб підтягувати пахову
грижу. У в’язничній ліриці М. Руденка виокремлюється
україноцентрична
концепція,
яку
становили
мовний,
державотворчий, консолідуючий і політичний складники лірики
та ототожнення себе з нацією. Поет наголошував на тому, що
українців потрібно виховувати, щоб мати-Україна не
залишилася бездітною й держава не втратила своїх громадян:
203

О лихо, що неньці на голову впало!
О скрута, якої повік не забути!..
Молитись і плакати — це ще замало:
Синів треба вчити
Вкраїнцями бути [1, с.489].
За кордоном М. Руденко продовжував працювати на
користь Україні, звертаючись до рідного народу з палким
словом правди за допомогою радіохвиль в українській редакції
„Голосу Америки”. У роки еміграції були написані нові твори
й опубліковані ті, що не могли бути видані в СРСР через
ідеологічні забобони: „Син Сонця Фаетон”, „Формула Сонця”,
„Орлова балка”, „У череві дракона” та ін.
Вірш „Моєму народові” – це послання до земляків із
закликом боротися за незалежність і свободу. Також автор
показує в ньому весь шлях народу крізь драматичну й трагічну
історію, говорить і про завоювання, і про боротьбу за власну
свободу, незалежність і єдність усього українського братського
народу, незважаючи на різну територіальну приналежність:
Народе рідний, степова стихіє,
Безхитрісна, довірлива душа!
Чому тебе, святого гречкосія,
Так часто Божа ласка полиша?
Нелегко вжитись у твої потреби:
Ти витворив республіку в часи,
Коли вона хіба що лиш на небі
Могла здобути сили та яси.
Погасла Січ, як вогнище в негоду,
І не воскресла в полум’ї новім.
Понад усе шануючи свободу,
Ти опинився в рабстві віковім.
Є в історичній долі нашого народу одна важлива
закономірність, про яку чомусь рідко згадують письменники, –
це поважне ставлення до інших народів:
…Пишайся тим, що ти не завойовник –
В неволі ще нікого не тримав.
Землі чужої не топтавши зроду,
Свою стеріг із косами в руках.
Пишайся цим, мій праведний народе,
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Бо то найвищий подвиг у віках.
Не той здолав, хто вилив більше крові
Чи напустив на душі туману —
Твоя могутність у твоїй любові
До колосків на рідному лану.
Микола Данилович Руденко – один з „останніх могікан”
української
літератури
ХХ
століття,
правозахисник
і просвітитель. Він зробив значний внесок у розвиток
і формування української держави. Незважаючи на тяготи його
життя, усі злети й падіння, він був вірним своїм принципам,
знанням і моралі. І завжди цінував життя, сім’ю та творчу
справу, любив і поважав рідну землю – Україну.
Література
1. Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936 – 2002) /
М. Руденко. – К. : Дніпро, 2004. – 797 с. 2. Руденко М.
Найбільше диво – життя : спогади / М. Руденко. – К. : КЛІО,
2013. – 696 с. 3. Руденко М. Поезії / М. Руденко. – К. : Дніпро,
1991. – 416 с. 4. Український правозахисний рух: документи
й матеріали Київської Української громадської групи сприяння
виконанню гельсінських угод. – Торонто: Балтимор, 1978. –
С. 12.
В. В. Радченко
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Творчість Миколи Щепенка
в літературі Слобожанського краю
О, як же він любив оті слова.
Мов кожному з тих слів вмивав обличчя,
Щоб всі вони, пролившись крізь сторіччя,
Народжували все такі ж дива,
Яких земля поету наспівала,
Щоб навіки їх не було замало!
Олена Балаба
Донеччина. Край шахтарський. Тут у травні 1915 року в
селі Гришине Красноармійського району в родині шахтаря
народився майбутній письменник Слобожанського краю
Микола Назарович Щепенко. Тут він навчався, мужнів,
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набирався життєвого досвіду. Тут бере свій початок його
творчість, сповнена сонячного світла й добра.
На долю Миколи Щепенка випало дуже багато історичних
подій: Жовтнева революція, громадянська війна, колективізація,
голодомор, Друга світова війна, перебудова. І все це автор не
тільки пережив, а й майстерно описав у своїх творах. Його щирі
й душевні, теплі й ніжні слова, як дощові краплинки, лягли на
літературну ниву Сватівщини.
Творча доля автора мала на собі позначки невизнання,
жорстокої критики творів, породженої невідповідністю
світосприйняття автора тогочасним канонам відображення
дійсності. Та саме це й загартувало М. Щепенка, підсилило його
життєздатність, збагатило професійний досвід. Усупереч
несприятливим
обставинам
впевнено,
цілеспрямовано
просувався Микола Щепенко по непростому шляху здобуття
щирої читацької прихильності.
До війни М. Щепенко працював за фахом – технікомбудівельником. Спогади про ті часи яскраво відображено в
оповіданні „Лісова красуня”, у якому автор розповідає про
життя будівельника: „За тридцять три роки роботи в
монтажному управлінні змінив дванадцять міст, і в кожному
займав комунальну квартиру, і при кожній квартирі неодмінно
заводив фруктовий садок. Заводить, душу вкладає, а потім
знімається і їде в інше місто, не дочекавшись того, щоб дерева
почали плодоносити” [2, с. 60]. Герой твору мріє про порядність
і добродушність тих людей, які житимуть у помешканнях після
нього й доглядатимуть за садом, а він їм даруватиме свої смачні
плоди. Автор у цьому творі розкриває любов героя не тільки до
будівельної справи, а й до природи: „…старий легко ступав
між деревами, зупинявся, приглядався до гілочок так, ніби
кожна з них таїла якийсь цікавий секрет… Лісова красуня й
справді ожила. Трохи вища за людський зріст, з невеличкою
кривинкою при корені. – Гарна! Дивись, яка вона красива!” [2,
с. 61].
Чільне місце у творчості М. Щепенка посідають твори про
рідну землю, тяжку працю хліборобів: „О земле!”, „Хліб”, „Таке
життя”, „Сон”, „Щастя” – житейські етюди.
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Повість „Два постріли” розповідає читачам про
колишнього селянина-бідняка, який після Жовтневої революції
стає міцним середняком: „Три хліви, саж, клуня, дві комори,
погріб – усе це зроблено його руками” [1, с. 6]. Під час
колективізації головний герой твору стає на захист свого
господарства: „Але ж він забрав у тебе хліб! Худобу! Прийшов і
забрав… Забрав! Забрав!... Обома руками схопив відріза,
прицілився. І раптом поштовх у плече. І темрява” [1, с. 55]. За
це односельці виселили всю родину з села: „– Геть із села всіх
куркулів! – Геть! – Усіх до єдиного. – Щоб духу їхнього не було”
[1, с. 56]. Нелегко й болісно йшов герой повісті до свого
переродження й переміг. Ставши шахтарем, головний герой
усвідомлює той факт, що без землі можна прожити й бути
корисним для суспільства. Та доля знов і знов посилає родині
тяжкі випробування, Другу світову війну та сина зрадника: „–
Звідки ти?.. Та як же це? – Думала, що загинув смертю героя,
захищаючи Батьківщину? – Ні, не на того напали… Не така
вже в мене дешева голова, щоб віддавати її ні за що. Вони туди
посунули, а я сюди” [1, с. 108]. А щоб родина не зазнала клейма
зрадників, головний герой вбиває свого сина: „І зупинився. І
прицілився. І послав довгу чергу. Кінь крутнувся, шугнув у
бур’яни. Вже без вершника. А Мусій стояв як знятий з хреста.
Як прикований. Сонце розпалося на скельця. Засипало ними очі і
душу” [1, с. 118].
Щире кохання молоді в період Другої світової війни
також є однією з провідних тем творчості М. Щепенка. Автор в
оповіданні „Клятва” розкриває неймовірну вірність клятві
закоханих людей, які тридцять років шукають один одного й
нарешті знаходять: „А я так і не одружився. Сам. Усе життя
післявоєнне шукаю тебе, ношу тебе одну в своєму серці…”[2,
с. 59]. Можливо, цю історію про закоханих автор пережив сам.
Під час боїв на Волховській ділянці фронту він був тяжко
поранений, як і герой твору „Клятва”.
Микола Щепенко у своїй творчості йшов у ногу із
сучасністю, у повісті „Стежина долі” він зображує велике
світле, але трагічне кохання молоді: „Оленька… щодня відвідує
його… свого чоловіка… Щодня приносить на його могилу квіти.
Навіть зараз, узимку… – Так, не дивуйтеся – вона ж носить під
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своїм серцем його сина. Кожного ранку прочищає від снігу
стежку до його могили…” [2, с. 37].
Доля Миколи Щепенка подвижницька. Після друку
повісті „Людина йде до сонця” (1948), котра була піддана
нищівній критиці, на довгі роки перед автором зачинилися двері
часописів і видавництв. Але письменник не здавався. Як
журналіст працював завідувачем відділу й заступником
редактора
у
Сватівській
районній
газеті,
власним
кореспондентом Луганської обласної газети „Прапор перемоги”,
літературним співробітником республіканської газети „Правда
України”. Наполегливо працював, написав три п’єси, які
ставлять народні театри.
У своїй творчості автор звернувся до літературного жанру
новели. З-під його пера вийшли такі твори: „Кружка”, „Яма”,
„Заметіль”, „Мати”, „Гніздо”, „Вишенька” та ін.
Клопотаннями
поетів
і
прозаїків
М. Щепенка
„реабілітували” та прийняли до Спілки письменників України
1988 року. Письменник писав твори не тільки для дорослих, а й
для дітей середнього шкільного віку.
Микола Щепенко – старійшина письменницького цеху
Слобожанщини, який у своїх хвилюючих розповідях про
незвичайні людські долі розкрив свою синівську любов до
рідного краю, до його невтомних трудівників, прекрасних
душею і вчинками. Його твори знаходять щире відлуння в
серцях читачів.
Література
1. Щепенко М. Два постріли: повість / М. Щепенко. – К. :
Рад. письм., 1973. – 118 с. 2. Щепенко М. Люди добрі: повість,
оповідання, новели / М. Щепенко. – К. : Райдуга. – 1995. – 118 с.
О. В. Самкова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Особливості перекладу казки „Мізиночка”
(Марія Загірня – Г.-К. Андерсен)
Проблема перекладу на сучасному етапі стає важливою,
оскільки питання автентичності або адаптації тексту є
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пріоритетним
у
перекладознавстві
(С. Королькова,
П. Джандоєва, Н. Валєєва, Г. Іванова, С. Кибкало, Н. Палій).
Перекладний текст розглядають як комунікативний
феномен, факт мовленнєвої діяльності. Набір мовленнєвих
засобів зумовлений передусім завданнями інформації, яку
перекладають, відбір мовних засобів детермінований видом
тексту. Перекладений текст – це принципово вторинний текст,
створений на основі вихідного й залежний від нього [1, с. 43].
Хоча художня література більшою чи меншою мірою
орієнтована на зміни текстової матриці оригіналу з метою
комунікативної доцільності перекладеного твору в умовах
іншого етносередовища, у білінгвальній комунікації перекладач
вербальними засобами відображає факти дійсності, наявні в
першоджерелі, намагаючись адаптувати текст до культурних
парадигм певного етносу.
Марія Загірня (літературний псевдонім Марії ГрінченкоГладиліної), українська письменниця, перекладач, автор
багатьох брошур для народу, педагог, народилася 1 червня
1863 р. в м. Богодухів нині Харківської області в сім’ї
підприємців. Вона була чудовим учителем, громадським діячем,
дружиною, матір’ю.
Марія Загірня була автором багатьох науково-популярних
видань, поезій на громадську тематику, перекладів. Відомими
перекладами письменниці були: „Примари” та „Ворог народові”
(1907), „Нора” (1908) Г. Ібсена; „Монна Ванна” М. Метерлінка
(1907); „У рідній сім’ї” та „Кінець Содомові” (1908)
Г. Зудерманна; „Серце” Е. де Амічіса (1911; у співавт. з
Б. Грінченком); „Казки Андерсенові: у 2 кн.” (1918; 1919),
„Дядькова Томова Хата” Г. Бічер-Стоу (1918). Перекладала вона
також твори А. Доде, К. Ґольдоні, Л. Толстого, І. Тургенєва,
М. Салтикова-Щедріна, Д. Мамина-Сибіряка, М. Лєскова.
М. Загірня – авторка бібліографічних праць про О. Марковича,
Л. Глібова (спільно з Б. Грінченком); спогадів про І. НечуяЛевицького, І. Франка, В. Самійленка, Дж. Стефенсона та ін. [4].
Казка „Мізиночка” Марії Загірньої – це адаптований
переклад відомого твору Г.-Х. Андерсена „Дюймовочка”. Поява
твору історично й культурно виправдана, оскільки
письменницька громадськість періоду кінця ХІХ – початку
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ХХ ст. опікувалася станом розвитку української дитячої
літератури, відзначаючи надзвичайну слабкість цієї галузі.
Кінець ХІХ ст. – період деякої денаціоналізації
українського народу, оскільки він позначився тяжким гнітом
(соціальним і національним). У цих умовах інтелігенція
згуртовується задля відстоювання народних інтересів, сприяння
розвиткові української культури, національної мови. Громади
зорганізувалися у великих містах України: Києві, Харкові,
Одесі, Полтаві, Чернігові та ін. Членами чернігівської Громади
були
М. Коцюбинський,
М. Чернявський,
І. Руденко,
Б. Грінченко, М. Загірня (Грінченко).
„Мізиночка” – твір оригінальний, має яскраве авторське
бачення природи казкового, орієнтований на українського
дитячого читача. Бажання авторки привнести в казкову систему
етнокультурний компонент зумовлює такі жанрово-стильові
особливості:
1. Ім’я головної героїні (Мізиночка) суголосне українській
системі вимірювання (адже в оригіналі ім’я Дюймовочка
відбиває західну метричну систему, натомість в Україні дюйм
для вимірювання не використовували). Така зміна зумовлена
педагогічною діяльністю Загірньої, оскільки обізнаність
письменниці з дитячою психологією, що орієнтована на образне
сприйняття світу, диктує критерії образної системи.
2. Уведення власне українських казкових стійких
словесних формул робить твір доступним, зрозумілим юному
читачеві, розширює хронотоп автентичного тексту: „..полетіла
над темними лісами, над синіми морями та високими горами”
[2, с. 440].
3. Значно розширена інформативність казки відповідно до
загальноєвропейських тенденцій. Пояснення моментів дійсності
в казці пов’язане з бажанням авторки, розважаючи, вчити дітей:
„Восени ластівки летять у теплі краї у вирій, а яка забариться,
то задубіє з холоду, впаде мов нежива на землю..” [2, с. 437].
4. Відсутність непоширеного в чарівних українських
казках персонажу – рака – свідчить про тяжіння письменниці до
етнічної традиційності щодо образної системи й бажання
спростити сюжетні колізії з метою ускладнення інформативного
навантаження твору.
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5. Заміна оригінальних звуконаслідувальних засобів
(коакс-коакс) на українські еквіваленти (квак-квак) посилює
розуміння образу, адже у фольклорній традиції саме елементи
самохарактеристики
є
домінантними
щодо
образної
репрезентації.
6. Відсутність традиційної казкової післямови, що
характерна для скандинавської казки, робить структуру
відкритою. Це дає змогу читачеві фантазувати, робити
висновки.
Отже, переклад Марії Загірньої адаптований до
українського читача для кращого розуміння прочитаного та для
максимально чіткого уявлення казкового світу, який хотів
представити автор. Переклади М. Загірньої багато значили для
українського народу в ті часи, коли українська мова й культура
були під гнітом.
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(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Концептосфера творчості Василя Голобородька
Василь Голобородько є одним з найбільших українських
поетів-інтелектуалістів, а його творчість – феноменальним
явищем національної поезії. Дослідженню творчості митця
присвятили свої наукові доробки О. Галич, Ю. Ковалів,
О. Неживий та ін. Ю. Ковалів зазначав: „Поет просто живе у
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своєму поетичному світі, який за умови своєрідної співзвучності
емоцій, почуттів та відчуттів стає близьким читачеві” [4,
с. 88]. Найбільш ґрунтовним дослідженням творчості
В. Голобородька є праця літературознавця О. Кузьменко
„Поетика Василя Голобородька”, у якій „з різних аспектів
розглядається індивідуальна поетика письменника” [3, с. 10].
Мета розвідки – дослідити місце й роль „національних”
концептів та особливості їх втілення у творчості
В. Голобородька.
Починати розгляд концептосфери творчості письменника
варто з детального аналізу домінантного концепту хата. Він
посідає основне місце не тільки серед образів поетичного світу
автора, а є одним із ключових в українському поетичному
мовомисленні. Хата в українській культурі – це матеріальна й
духовна основа сім’ї, оберегом. Вона захищає її мешканців не
тільки від поганих погодних умов, а й від ворожих сил, що
хочуть завдати її мешканцям біди. Відомий літературознавець
І. Дзюба зазначає, що „звичайна селянська хата для поета –
цілий невичерпний всесвіт з безліччю своїх світів і див,
вмістилище закінченого життя, де… можна знайти всі начала
й кінці” [3, с. 657]. Вірш „Стара хата”, що ввійшов до збірки
„Летюче віконце”, сповнений глибокого смутку. Уже з перших
рядків бачимо образ покинутої хати, що „яблуком достиглим
упала” [2, с. 44]. Веселе буяння природи, яскраві сімейні свята
вже не для неї: „Стіни не заходять на весіллі ходором – /
сьогодні тут тихо, як на похоронах” [1, с. 44]. Образ води, що
його вводить у поезію автор, у міфологічному світобаченні
українців означає очищення, переродження, початок нового
життя. Це ж сталося і з цією хатою: „А одного дня сюди прийшов
чоловік / і увесь став блакитною водою…” [1, с. 44]. Ця вода
привнесла до хати нове життя, своєрідне переродження,
оновлення. Розглядаючи цей концепт у контексті українського
літературного процесу XX століття, варто відзначити, що він
набував особливої метафоризації, зокрема, і в творчості
В. Голобородька, так, у вірші „Побачення на снігу” стіни хати
аналогізуються зі щоками: „На маленький будиночок, / що
притулився щокою до ялини, / випаде сніг” [1, с. 81], а в поезії
„Дорогою через літо” – з жінкою: „Починається літо / і наша
212

хата сходить з підмурівку: / пов’язана золотою солом’яною
хусткою, / з ясними очима / на білесенькому обличчі, / одягнена у
зелену вишневу спідницю – / крокує дорогою у сонце, / що як
велика музика / на достиглому колоссі у полі” [1, с. 17].
Не менш важливу роль у творчості В. Голобородька
посідають твори, присвячені Україні. Загалом, як вдало
відзначила О. Кузьменко, „у поезії на той час витворився
своєрідний „лицарський культ” України” [3, с. 194].
Найяскравіше концепт Україна у творчості письменника втілено
в поемі „Катерина”. Бачимо відсилання до творчості
Т. Шевченка. Це й не дивно, оскільки „у шевченкознавстві з
ХІХ ст. існує традиція сприймати поему Т. Г. Шевченка
„Катерина” як алегоричне зображення долі України” [3, с. 194].
У цьому творі В. Голобородька ліричний герой пізнає свою
Батьківщину, а його становлення як громадянина й поета
змальовано через взаємини з жінкою – Катериною. Протягом
усього твору перед нами з’являється жінка в різних іпостасях:
вона старша сестра ліричного героя, потім – покритка з
байстрям, подібно до героїні шевченкової поеми, а у фіналі –
наречена ліричного героя. Кожен із цих образів Катерини
підкреслює зміни України. Сестра асоціюється з початком
розуміння ліричним героєм поняття Вітчизна. Образ чорних
птахів є наскрізним у творі й символізує ворогів. Саме через них
Катерина залишає героя і йде, як покритка з байстрям, неначе
Україна через радянську дійсність: „Переступаючи ріки, мощені
не каменем білим, а солдатським тілом, / переходячи поля,
засіяні не зерном пшеничним, а потом солоним, / йдучи через
сади, в яких росли не вишні, а матері з закопаними в землі
руками” [2, с. 16]. Прихід Катерини „маленькою дівчинкою, /
скляним проліском з березневого осоння” [2, с. 17] символізує
відкриття героєм нової для себе України, своєрідне внутрішнє
просвітлення. У підсумку зазначимо, що ця поема вмістила
найхарактерніші риси ідіостилю письменника: фольклоризм,
використання езопівського стилю, звертання до шевченкової
традиції та ін.
Образ Катерини бачимо й у поезії „Пісня Катерини”. За
сюжетом вірша мати хоче дати своєму синові квітку, яка
приносить щастя – цвіт папороті: „Малому дай квітку – і квит, /
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як дорослому щастя – і квит” [2, c. 17]. Жінка не має цієї
квітки, тому вона вирішує зробити її власноруч – з глини. Однак
рослина в неї не виходить: „Ліпила кучеряву, / виліпила – пряму”
[2, с. 17]. У зроблену квітку вона саджає свого сина – Івасика. У
поезії бачимо „алегоричність постатей (Катерина – Україна,
Івасик – синекдоха усіх „синів”-українців)” [3, с. 121]. Сина у
квітці жінка пускає „за водою” (плисти рікою тут – долати
життєву дорогу).
Образ слова в поезіях В. Голобородька посідає помітне
місце. Поезія „Калина об Різдві”, має своєрідну будову – „у
поезії дві ізосинтаксичні строфи” [3, с. 164]. Та й саме
написання вірша видається незвичним – у ньому відсутні
розділові знаки, а основними засобами побудови строф є
анафора та перенесення. Як зазначає О. Кузьменко, „ці
стилістичні засоби забезпечують логічні наголоси майже на
кожному слові (бо всі вони важливі), а також емоційні паузи”
[3, с. 164]. Підкреслимо, що суб’єктом мовлення в поезії є не
окрема людина або ж ліричний герой, а колективне МИ, що в
поета означає український люд, якщо ж брати ширше – цілу
націю. Закликом любити й поважати рідну мову, берегти її для
майбутніх поколінь розпочинається поезія „Теплі слова”:
„Співаймо пісні про кохання, / щоб не вмерло слово „Дунай”, /
гуляймо весілля своїм дітям, / щоб не вмерло слово „коровай”,
розповідаймо казки своїм онукам, / щоб не вмерло слово
„Змій”…” [1, с. 3]. На думку автора, Всесвіт, який він у поезії
називає „холодним”, можна наповнити „теплими словами нашої
мови, / які народжуються разом із диханням” [2, с. 3].
Безперечно, автор хоче донести до читачів думку про
важливість і необхідність збереження та звучання національної
мови на рідній землі.
Отже, фольклорні коди, концептуальні образи-символи
творять неповторний ідіостиль поетики Василя Голобородька.
Домінантними в його творчості є так звані „національні”
концепти – хата, Україна, слово, використання їх дає
письменникові змогу розкрити неповторний колорит нашого
народу, показати його самобутність та індивідуальність.
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Друга батьківщина Івана Низового
Допоки ще сную думки – існую,
дари життя віншуючи, віршую
(Іван Низовий).
Звернення до подій, постатей історичного минулого є
потребою сьогодення та майбутнього, адже дослідження історії
своєї країни допоможе її громадянам уникнути помилок
минулого, зробити прогнози на майбутнє, увіковічнити
історичні феномени. Творчість видатного поета Луганщини
Івана Низового розкриває перед читачем живу, колоритну
картину національної історії. Поетика І. Низового була частково
представлена в наукових розвідках і критичних та аналітичних
оглядах
А. Анохіної,
Л. Колесникової,
О. Кравчук,
О. Литвинової, Л. Лук’яненка, О. Неживого, І. Ніколаєнко,
І. Світличного, Т. Терновської. Однак наразі літературознавство
потребує більш повного аналізу творчої спадщини І. Низового.
Творчість цього поета багатогранна, глибока й водночас
правдива та легка. 45 років життя Іван Низовий віддав
Луганщині. Тут він пізнав, і щиру дружбу, і світлу любов, море
радощів і океан розчарувань, смуток, печаль, але завжди
вірними супутницями його натхнення були віра, надія і любов.
Знаковим стало те, що Іван Низовий, родом із Сумщини
(народився в с. Марківка Білопільського району), більшість
свого життя прожив на Луганщині. Закінчивши шостий клас,
працював у колгоспі, на будовах Казахстану, Півночі, України
[1]. Згадуючи малу батьківщину, Іван Низовий звертається
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до читачів зі словами: „Моє маленьке юнацьке серце вмістило в
себе високе небо, вмістило в себе велике сонце, вмістило в себе
весь світ під сонцем. І з того часу і дні і ночі з великим світом, з
гарячим сонцем воліє серце ділити долю – і сльози щастя, і
сльози болю”. Ранній період творчості поета віддзеркалюється в
першій збірці його віршів „Народжуються квіти”, яка побачила
світ у видавництві „Карпати” в 1964 році.
Більш зріла творчість поета пов’язана з Луганщиною,
куди він переїхав у 1966 році. Тут митець працював у районній
та обласній газетах, на телебаченні, став членом спілки
письменників, шість років був керівником Луганської
організації спілки письменників України, видав понад
100 поетичних збірок.
У 1979 – 1980 роках навчався на Вищих літературних
курсах при Літературному інституті імені О. М. Горького. Був
відповідальним секретарем Луганської організації НСПУ з 1992
до 1998 р. Друкуватися почав з 1960 року [2].
Іван Низовий не лише писав поетичні твори,
а й рецензував збірки поетів Луганщини: М. Ночовного,
М. Пєсєнки, М. Погромського, Г. Половинка, І. Приблудного та
ін. У праці „Повернення поета” Іван Низовий аналізує тематику,
проблематику, символіку поезій І. Приблудного, а також
підкреслює його щиру любов до Батьківщини, яку він так
чудово відобразив у творчості.
Складниками формування художнього мислення поета є
зв’язок з літературною традицією, фольклором, включеність
свідомості митця в атмосферу літературно-мистецьких рухів,
перетворень
другої
половини
XX ст.,
насамперед
шістдесятництва.
У творах історичної тематики І. Низовий майстерно
зображує два боки української історії: власне національну
історію країни – її, так би мовити, органічний складник та
трагічні сторінки історії періоду іноземного панування,
національного виродження й тотальної брехні:
Минуле наше,
На хрестах кривих доріг розп’яте,
Сховалось (чи надовго ж це?)
За мряками осінніми…
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Нова епоха наступає нам на п’яти
З розп’яттями новими й воскресіннями [3, с. 21].
У поезії „Ми були кочовиками…” автор справедливо
обурюється тими змінами, які відбулися в національній
свідомості українців. Прокручуючи в пам’яті сторінки історії,
він справді не може зрозуміти, як народ, що походить від
могутніх русичів, колишніх „оріїв” та „скитів”, про яких
„добрий поговір… ішов повсюди”, міг перетворитися на німих
рабів, що з волячим терпінням зносять іноземне панування
й наругу. І. Низовий засипає читача градом риторичних
запитань, прагнучи пробудити в ньому національний дух,
гордість за далеких пращурів і сором за добровільне уярмлення:
хіба ж ми нині не такі
на щедроземі щирі люди?...
чи мож навіки московити орійську отруїли кров?
чи мож піднімемося знову озиминою на землі? [4, с. 5].
За своє життя Іван Низовий зробив значний внесок
журналістською діяльністю та співпрацею з обласними і
районними газетами Луганщини в розвиток видавничої справи
та вивчення регіонального аспекту культури та літератури.
Коментуючи вірш „Я просто гражданин Отчизны”, Іван
Низовий
зазначає:
„Стихосложение
считается
совершеннейшим из способов пользоваться человеческим
словом. Но уметь писать стихи еще не значит бать поэтом.
Настоящими поэтами всех времен и народов всегда были яркие
индивидуальности, мятежники духа, искатели истины и
патриоты” [3, с. 35].
Відомі
українські
письменники,
літературознавці,
критики, діячі культури, журналісти (Б. Олійник, Л. Сахно,
М. Чернявський, Т. Рибас, І. Савич, В. Ладижець, Р. Третьяков,
Г. Кривда, О. Неживий та ін.) у своїх працях зауважують, що
для сучасників твори поета мають поліфункціональне значення.
Вони позитивно оцінюють його доробок й переконливо
доводять її значущість для культурного поступу регіону,
заявляють про її вписаність у загальнонаціональний
літературний процес [2].
Отже, у своїй поетичній спадщині І. Низовий чергує світлі
та темні сторінки української історії; це допомагає застерегти
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сучасників від страшних помилок їхніх пращурів. Як відомо, без
минулого в людини немає майбутнього, але щоб побудувати
гідне майбутнє, необхідно вчитися на помилках справжньої,
ідеологічно не викривленої історії. Тому художнє дослідження
історичних подій є важливим ідейно-змістовим складником
у поетиці І. Низового.
Література
1. Литвин О. Стилістична функція номінативних речень
у поетичній спадщині Івана Низового / О. Литвин, Т. Терновська
// Образне слово Луганщини: матеріали. V регіон. наук.-практ.
конф. – Луганськ, 2006. – С. 97 – 99. 2. Колесникова Л. Словосимвол як один з образних елементів поезії Івана Низового /
Л. Колесникова // Вісн. ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. – 2000. –
№ 9. – С. 190 – 193. 3. Низовий І. Сум’яття: лірика та
антилірика / І. Низовий. – Луганськ : Луга-принт, 2003. – 55 с.
4. Низовий І. Чорнороси : лірика / І. Низовий. – Луганськ :
Ocиpиc, 1998. – 76 с.
Х. П. Тананова
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Василь Голобородько –
знакова постать на літературній мапі Луганщини
Моє слово не вогнисте,
в моїй поезії – метелики, бджоли…
Але я засвідчую перед світом, Богом і людьми:
тут Україна і ви українці
(Василь Голобородько)
Василь Голобородько – одна з найяскравіших постатей
української літератури ХХ ст. Член Національної спілки
письменників України, автор багатьох поетичних збірок,
лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка,
премій імені Василя Симоненка і Миколи Трублаїні та
справжній патріот України. Саме через це поета спіткала
нелегка доля. Він відчув на собі всю жорстокість тоталітарного
режиму. Через сфабриковані звинувачення змушений був піти
у внутрішню еміграцію, вибудовувати свою – відмінну від
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радянської – реальність, працювати „в шухляду”, але залишився
вірним своїм переконанням.
Народився Василь Іванович Голобородько 7 квітня
1945 року в селі Адріанопіль на Луганщині. Про свою
батьківщину, дитинство та родину поет говорить так: „Батько
мій з Дніпропетровської області, мати – з Київщини.
Луганщина… Я ж тут народився. Можна сказати, все життя біля
хати. В підсвідомість місто ще навіть не ввійшло. Школа моя
була українською, пісні співали українською. Половина села
розмовляють південно-східним діалектом, півсела – північним,
наближеним до білоруської. Їх називають литвинами. Семирічку
я закінчував українську. Ходив за сім кілометрів на посьолок у
школу. Воно не дуже приємно у дощ чи сніг. А потім троє нас
перевелися в інтернат у передмісті Лисичанська, у село Верхнє –
де Володимир Сосюра жив якийсь час. Там я почав ходити на
літоб’єднання” [2].
Перші вірші написав, коли навчався в одинадцятому класі
школи-інтернату в м. Лисичанську на Луганщині. Вірші були
україномовними, адже рідною для письменника була саме
українська мова, яку він з дитинства чув від батьків та
односельців. Перший вірш Василя Івановича, надрукований 7
травня 1963 року на сторінках Лисичанської газети „Новый
путь”, мав назву „Після дощу” [1, с. 74 – 75].
Вищу освіту Василь Голобородько здобував протягом
38 років. У 1964 р. він вступив на українське відділення
філологічного факультету Київського університету. 1965 року
став студентом Донецького педагогічного інституту, звідки
на початку 1967 року був відрахований за наказом ректора
з формулюванням „за дії несумісні зі званням радянського
студента”. Ці дії полягали в тому, що він поширював
у Донецькому університеті серед студентів роботу Івана Дзюби
„Інтернаціоналізм чи русифікація”. Здобути вищу освіту
Василю Голобородьку вдалось лише у 2002 році в Луганському
національному університеті імені Тараса Шевченка, де він
отримав ступінь магістра спеціальності „Літературна творчість”
уже визнаним у світі письменником.
У 1970 році в США вийшла книга поезій „Летюче
віконце”, до якої ввійшли чотири збірки Василя Голобородька,
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написані до 1968 року: „Летюче віконце”, „Пастух квітів”, „Від
криниці до криниці” та „Ікар на метеликових крилах”.
У 1983 році в Югославії вийшла антологія світової поезії „Від
Рабіндраната Тагора до Василя Голобородька”, у другому томі
якої опубліковано твори українця. У 1990 році вийшла друком
збірка „Ікар на метеликових крилах”, у 1992 – збірка „Калина об
Різдві”. Саме за ці дві збірки 1994 року поета було відзначено
Національною премією України імені Тараса Шевченка.
Творчість В. Голобородька – унікальне явище української
поезії другої половини XX століття. Як зазначав Іван Низовий,
„вірші Василя Голобородька є органічним продовженням
багатовікового народно-поетичного надбання в переважно
цілісній формі казкової та пісенної метафоричності”, наприклад,
вірш „Тур з одним рогом”: „Посилала мене мати / зеленого
жита жати / (народна пісня) / Із темної печери, що була
житом, / виходив тур з одним рогом, / що був плугом, / і кидався
на жінку, що була / нивою, аж та падала, як рілля, / що була
голими ногами / Поранена об ріг тура, що був плугом, / жінка
лежала на землі, / що була голою, / і гляділа квіти, що були /
червоним маком / Заходив тур з одним рогом, / що був плугом, /
у темну печеру, що була / житом” [1, с. 84].
Вірші Голобородька написані верлібром, жанром
не новим, але не характерним для українського контексту, він
природно сприймається мовами зі стійким наголосом. Рядки
верлібру, неримовані й неритмовані, будуються логічно,
за інтуїтивним задумом автора. Проте для Голобородька це
свобода душі, свобода творчості та свобода волевиявлення, що
єднає його доробок з концептом шістдесятників. В одному
зі своїх інтерв’ю В. Голобородько зазначав: „Верлібр був для нас
однією з ознак справжньої поезії, яку ми вбачали в перекладній
європейській поезії, сам я, крім того, орієнтувався на фольклор,
але не на пісенні його жанри, а головно на загадку та прислів’я,
які зчаста є окремими реалізованими метафорами реалій
дійсності життєвих ситуацій. Нашим богом була метафора, а
з цього випливало все інше” [3].
Василь Голобородько вже 42 роки йде своїм поетичним
шляхом. Цей шлях позначений посутніми модерними
експериментами, різнобічними й цікавими естетично-образними
220

пошуками. Творчість митця дарує читачеві рафіновану
й витончену красу поетичного слова. Вона справжня, висока
й вічна, породжена степовим привіллям. Коли Василь
Голобородько поховав дружину, сільську бібліотекарку Юлію
Луценко, і старшого сина Павла, переїхав із села Андріанопіль
Перевальського району до Луганська. Сьогодні, на жаль, війна
змусила його покинути рідну Луганщину та переїхати до міста
Ірпінь на Київщині. Але творчі пошуки письменника
не припиняються.
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С. В. Теряєв
(Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка)
Винахід Петра Біливоди
Я вмер учора, та моя душа
мені лишитись серед вас звеліла
(П. Біливода)
Донбас – край важкої промисловості, тяжкої людської
праці, але водночас це місце, де народжуються відомі науковці,
музиканти поети, особливо поети. „А поет – це така тендітна
рослина, що в мовній пустелі не виживає” [2]. Не вижив і Петро
Шевченко. Про нього, точніше, про його трагічну й загадкову
смерть країна дізналась 14 березня 1997 року. Утім, дізнались
про загибель журналіста „Киевских ведомостей” Петра
Шевченка. Про те, що він був поетом, не знали навіть його
найближчі друзі. „Я довго не знав, що він пише вірші. Та ні, він
не просто писав вірші, він був поетом. Про це – не говорив.
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Писав, і все”, – говорить один з найближчих друзів Біливоди
Сергій Штанько [4, с. 118].
Поет, і поет справжній, Петро завжди дотримувався слова,
ніколи не вихвалявся патріотизмом. Усім і так було добре
відомо, що він по-справжньому любить свою малу батьківщину
Біловодщину, а прізвище замінив псевдонімом, бо, за його
словами, поет Шевченко з Біловодська – „це вже занадто”.
Болісно переживав поет усе, що робиться на нашій землі.
Часто говорив, що люди на Луганщині живуть хороші,
талановиті, що вони гідні кращої долі. Колись поскаржився
Сергієві Штаньку: „Прикро, що все занепадає. Розікрали заводи,
селян оббирають. Тепер закривають шахти. І знову – крадуть...”
[4, с. 117]. Про Луганськ написано багато віршів, серед них чи
не найкращий належить Біливоді:
Як розповісти про місто, яке,
яко винищувач входить в піке
і кулеметними чергами труб
слово заглушує з губ?
Як розповісти про вісті, в яких
чути тремтіння бруківок міських,
повісті совісті, листя світань?..
Пересихає гортань [1, с. 163].
Петро не був однозначною людиною, яка не знає сумнівів,
вагань чи докорів сумління (мабуть, стовідсоткова впевненість
у чомусь – це ознака обмеженості). Інколи говорив, що когось
скривдив, і просив у друзів поради, як краще вчинити. Часом
перебував у якомусь „розірваному” стані, не міг визначити
відразу, як вчинити. Нормальна реакція на складні життєві
ситуації, нормальний пошук правильного рішення, яке,
щоправда, не завжди знаходилося [4, с. 121].
Чорний бог залізниці існує,
розпанаханий надвоє рейками,
він рахує
мої втомлені кілометри.
Він – єдиний у двох ликах – шматує
моє тіло на тіло і душу,
я ж єдиний знаходитись мушу
там, де зараз знаходжусь [1, с. 32].
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Про Біливоду можуть говорити різне. Але ніхто, мабуть,
не скаже, що йому було легко. Важко було тому, що не навчився
низько кланятися, просити й випрошувати. Довго не мав
власного житла. Весь час – багато роботи, численні побутові
проблеми й катастрофічна нестача грошей [4, с. 122].
Микався до сорока в гуртожитку,
в чаді приватних квартир… [1, с. 171].
Іван Низовий, який добре знав і поважав Петра,
неодноразово кликав його до Спілки письменників, на що той
лише віджартовувався: мовляв, зарано йому ще до того гурту.
Так сталося, що присвячені йому вірші Низовий прочитав уже в
посмертній збірці Біливоди „Ось така мені випала доля”. І лише
через кілька років написав у відповідь:
І став ти сам дорогою до храму
Посмертно:
Твій пекучий псевдонім
„Бі-ли-во-да…” [4, с. 165 – 166].
По-особливому любив Біливода свою родину. Повага
до батька та щира любов до матері виховали його справжньою
людиною. В одному з віршів він звертається до брата:
Я тобі призначаю побачення, брате,
біля нашої хати.
Біля хати порожньої будем стояти,
будем мовчки мовчати,
лише двері дощаті
вітер буде хитати…
Тільки кращої рими, ніж „ хата” і „ мати”
все одно нам не вигадати і не згадати [1, с. 86].
Поет – особливо тонка натура, йому складно
пристосовуватися, складно жити. Петро, як і годиться поетові,
шукав себе впродовж усього життя. „Він, здається, відчував
свою нетутешність, свою загубленість у цьому світі” [2].
Я нікому не родич,
я сам у собі,
від химер-ночобродів
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недодому побіг [1, с. 30].
Те, про що він писав у своїх віршах, не могло бути
неправдою. Щирість – одна з найхарактерніших ознак його
життя й творчості. Коли людина йде від нас, обов’язково собі
докоряєш. А може, все було б інакше, якби кількома роками
раніше хтось би й справді зрозумів оці, скажімо, рядки:
Я притулку шукав. Його нема віднині.
Домашнє вогнище пожежа розмела.
Пливу крізь вас, і прямо з-під весла
із вірша в вірш сльоза кривава плине [1, с. 35].
Звістка про загибель поета вразила його друзів і близьких.
„У цю смерть довелось повірити в морзі… Петро лежав на
холодному столі… Уздовж усього тіла – довжелезна смуга
розрізів, зроблена під час розтину. І, що перше впадало в очі, –
грубезні нитки, якими широко, якось розмашисто був цей
розтин на шкірі зашитий” [4, с. 119]. Це був 1997 рік. А майже
двадцятьма роками раніше, у 1976, Петро написав:
Ось така мені випала доля:
народився у білій сорочці –
і не зняти ніколи…
Мою шкіру нитками прошили,
по сорочці біжать синьожили,
а червоність аорти між вен
домальовує вишиванку…[1, с. 33].
Ці рядки можна вважати лише збігом, а можна
пророцтвом.
Сергій Чирков, говорячи про поетичну збірку Петра
Біливоди, зазначає: „Ніколи ще його вірші не виходили майже
двохсоттисячним тиражем. І ніколи їх ще так жадібно
не читали… І ніхто не зазнав розчарування: одним вірші
дарували насолоду словом, іншим – нові подробиці життя
і смерті – аж до останніх рядків добірки” [4, с. 41].
Ні пари з вуст не можу проронити,
лиш з парою зроняю: „Мамо. Жити” [1, с. 96].
Петро Біливода, хоч і маловідома, але феноменальна
особистість в українській літературі. Найскладніше в житті
людини – залишитися людиною, незважаючи ні на що. Петро
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не тільки залишився людиною до кінця життя, а й зумів
зберегти найцінніший свій винахід:
Винахід цей називається „совість” –
може, і гнулась, та не розкололась,
навіть тоді, коли втратила голос,
навіть тоді, як згустилась пітьма.
В тебе до неї претензій нема [1, с. 171].
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Концепт малої батьківщини Володимира Сосюри
в мемуарному романі „Третя рота”
У місті Лисичанську, що на Луганщині, ще юнаком
розпочав нелегкий творчий шлях Володимир Сосюра, хоча
народився він на станції Дебальцеве 6 січня 1898 року
у звичайній робітничій багатодітній сім’ї. Ось як про це згадує
письменник: „Народився я на станції Дебальцево о десятій
годині ранку шостого січня 1898 року. Народився на тиждень
раніше. Це було так. Мати на останнім місяці вагітності
виходила а вагона, і її ударив в живіт гострим кутом скрині
якийсь пасажир. Він це зробив ненавмисне. Але мені від того
було не легше. Мабуть, він ударив мене в ліву половину голови, і
від того я народився передчасно” [1, с. 2].
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Через бідність родини йому довелося працювати ще
з дитячих років. А зараз про нього вже кажуть „найніжніший
український лірик”, „український соловейко” [3, с. 456]. Про
місце, куди переїхали батьки, він писав: „Лисиче над Дінцем / де
висне дим заводу, / музика у садку та потяг в сім годин / Вас не
забуть мені, як рідну Третю Роту / Про Вас мої пісні під сивий
біг хвилин”.
Згодом, після тяжких поневірянь родина переїхала
в Третю Роту (с. Верхнє). Письменник згадує: „Довелося нам
з батьками мандрувати від села до села, бо батько не
затримувався довго на одному місці” [2, с. 9]. Тут пройшли
дитинство та юність майбутнього поета. Незважаючи на гіркі
подарунки долі, у пам’яті маленького Володі залишились добрі
спогади про рідні місця. В одному з віршів він писав:
„Шахтарське селище на Білій горі, / Під нею заводу встають
димарі, / Їх хмари торкають верхами, / За ними Лисиче садами
буя, / Й шумить Третя Рота – домівка моя, / Я з вами всім
серцем, я з вами” [2, с. 9].
Метою нашої розвідки є дослідження концепту малої
батьківщини в мемуарному романі „Третя рота”.
Сам автор характеризує цей літературний твір так:
„"Третья Рота" – это рассказ о жизни, какой она была, – без
прикрас и самолюбования, по духу созвучный той эпохе…”
[1, с. 2]. Володимир Миколайович розповідав про історію
написання „Третьої Роти”: „Я почав писати прозою романтрилогію ще в 1926 – 30-х роках. Уривок цього роману був
надрукований в журналі. Весь же роман називається „Третя
Рота”: 1. „Володька”; 2. „Крізь вогонь”; 3. „Поет”.
Надрукований уривок був про громадянську боротьбу на
Україні, про трагічний період моєї молодості... Я відклав його і
через 12 років повернувся до нього, щоб потім писати про роки
юності і дійти до старості” [2. с. 6].
Сьогодні не залишилось ні особистих листів,
ні щоденників поета, тому цей роман є справжнім скарбом для
української літератури. Тут детально описано дитинство
Володимира Сосюри в селі Третя Рота, юність письменника,
його життєвий і творчий шлях. Із запалом лірик згадує: „В
Луганске я прыгал вниз головой в речку Луганку с
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железнодорожного моста у Гартманского завода. В Воронеже
дрался с мальчишками, которые смеялись, когда я вместо
„арбуз” говорил „кавун”, а в селе смеялись над тем, что я,
приехав из Воронежа, говорил вместо „а що ж” – „дык
што”…” [1, с. 21].
Свої перші спроби писати російською мовою В. Сосюра
відносить до 1914 року. Тільки в жовтні – грудні 1917 року
в лисичанській газеті „Голос рабочего” було видрукувано
тридцять його віршів. Потім була громадянська війна – служба
в петлюрівському війську, згодом в Червоній армії. Далі –
творчість, поетичні збірки, любов і ніжність, а разом з тим
тривога, навіть біль, бо жорстокий тоталітарний режим
намагався знищити душу поета. Це яскраво демонструє вірш
„Любіть Україну”, через тематику якого Сосюра зазнав
цькувань і знущань з боку радянської влади. Ось що пише
письменник про історію створення вірша: „Это стихотворение
я написал на основе таких фактов… Ещё в Уфе, когда Украину
распинали оккупанты, одна особа сказала мне и Юре
Кобылецкому: – Как я соскучилась по украинскому салу! И в
Москве тоже подобная особа сказала, когда мы с ней и с
молодым прозаиком с Западной Украины Ткачуком шли по улице
Горького: – Для меня Родина – там, где мне хорошо. В ответ на
это и на то, что было перед этим, я написал „Любите
Украину” [1, c. 155].
Свій єдиний прозовий твір В. Сосюра писав усе життя:
перші спроби були апробовані в 1926 році, а останні – за п’ять
років до смерті, у 1960. У романі Сосюра описує свій рід,
а починає з походження прізвища: „Батько мій був з
походження (чоловіча лінія) француз, – правильно прізвище
„Соссюр”, навіть з приставкою „де”. Пономаренко
Пантелеймон Кіндратович, який читав початок цього роману,
сказав мені, що я ніякий не француз і що правильно моє прізвище
не „Соссюр”, а „Сюсюра” (і відкіля він це узяв, бо в документах
нашого колишнього волосного правління я дійсно записаний на
прізвище „Сюсюра”), що у нього був друг його батрацької
юності, козак із Кубанської станиці Брюховецька Сюсюра, що в
тій станиці майже половина Сюсюрів. Але дід мій підписувався
227

„Соссюр” і казав, що наше прізвище українізували писарі.
Можливо, це так і було” [1, c. 15].
Потім детально розповідає про дідусів і бабусь, тіток,
знайомих, про перші творчі пошуки: „З двох років я почав
малювати. Уже дорослим я бачив у бабусі мої малюнки,
малюнки дворічного художника-початківця... Я малював усе
паровози та вагончики в трипалими людьми... Паровози
і вагончики, паровози з тендерами, вагончики товарні,
ешелони... Ніби знав, як багато грізного у мене буде з ними
пов’язано, як багато радісного і грізного, як багато грізного i
радісного” [1, c. 67]. Пише про батьків, акцентуючи увагу на їх
знайомстві та побуті в Луганську. Розповідає про дитинство,
юність, життя батька й матері, при цьому даючи оцінку їхнім
характерам, звичкам, діям.
Із запалом згадує письменник про гартування його
ідеологічного спрямування: „Я тоді не розумів, навіщо це
робиться, але мені подобалось море людей у яскравих від сонця
сорочках, підперезаних красивими шнурками з китицями. Вони
йшли, твердо ставлячи ноги на запилену літню землю, ці світлі і
до сліз рідні мені господарі нашої землі.
Мама говорила, що вони йдуть завойовувати свободу,
а в татуся очі були світлі-світлі, як у орла, коли він дивиться на
сонце” [1, c. 48].
Захоплювала митця рідна Луганщина з її працьовитими
людьми, безмежними нивами, суворими землями, грайливими
степовіями, териконами, повноводим Дінцем: „Ми часто
купалися на Дінці, майже жили водяним життям.
Особливо ми любили купатися в гарячій воді, що текла з
заводських труб під землею і виходила на береги Білої (що
впадала в Дінець) і Дінця.
Нам подобалось із гарячої води (Біла, коли підходила до
Дінця, ставала гарячою од гарячої води з заводу) запливати в
холодні зелені й швидкі води Дінця. Все тіло наше кололо
безліччю голок від раптового переходу од гарячого до холодного.
Дінець. Ріка мого золотого дитинства. Ти вічно в мені, в
моїх золотих згадках про тебе, про солодке й гірке, що
переснилося і одснилося моїм карим і сумним очам, душі моїй
тривожній...” [1, c. 98].
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Обсяг розвідки не дає змоги докладніше проаналізувати
концепт малої батьківщини в романі „Третя Рота” Володимира
Сосюри. Це правдива розповідь поета і про важке дитинство,
і про буремну юність, і про перші кроки в літературі, які він
робив за допомогою відомих українських письменників. Автор
не оминав і трагічних моментів нашої історії, і власні невдачі.
Складні життєві обставини іноді загострювали стосунки
з деякими його колегами по перу, але на спільному шляху
боротьби й шукань поет завжди згадував ту землю, яка зліпила,
наче гончар з глини, його талант.
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