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журналістики та видавничої справи
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присвячується
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ВСТУП
Вагоме місце в динамічній і багатогалузевій системі
знань про мас-медіа посідає історія журналістики, адже
освоєння історичного минулого нашого народу є особливо
важливим у формуванні політичної культури й професійної
компетентності майбутніх журналістів, поглибленні їхніх
фундаментальних і прикладних знань, розширенні поля
історичної пам'яті, пробудженні патріотизму й національної
свідомості. Специфічну нішу в системі суспільно-історичних
наук займає вивчення регіональної журналістики – важливої
складової формування національного світогляду української
спільноти, активної громадянської позиції й непохитної
суспільної свідомості.
Журналістська творчість крайнього Сходу нашої
держави все частіше стає предметом зацікавлень сучасних
дослідників. Проте існуючі наукові здобутки не мають
достатньої
популяризації
та
інформативно-масової
оформленості, що вкотре переконує освітян в галузі історії
журналістики звертатися до самобутніх архівних газетножурнальних матеріалів.
Створення навчального посібника такого типу дозволяє
подолати важливу методологічну проблему – надає
можливість черпати історично важливу інформацію з
автентичних першоджерел, які на сьогодні були забутими,
занапащеними й не мали доступу для широкого загалу
дослідників, а тим паче для студентів. Із цією метою до
програми підготовки майбутніх журналістських кадрів
Державного закладу «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» введено спецкурс із регіональної
журналістики, який доповнює й увиразнює базовий курс
вітчизняної історії цієї галузі науково-професійного знання.
Зазначена дисципліна викладається в останній рік навчання,
коли в студентів уже сформовані основні уявлення про
ключові процеси розвитку вітчизняної історії журналістики.
Крім того, краєзнавчий аспект розвитку журналістики має
бути врахований під час вивчення загального курсу історії
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журналістики ХХ ст., а також для поглиблення знань із цієї
науки в магістерських курсах «Теорія та історія
журналістики»,
«Історія
української
та
зарубіжної
журналістики», «Сучасні тенденції української та зарубіжної
журналістики».
Метою запропонованого видання є формування у
студентів розуміння історичних умов та основних тенденцій
функціонування журналістики Луганського краю, виявлення
її місця й значення в загальнонаціональному контексті
політичного та культурного розвитку держави.
Пріоритетними
завданнями
вважаємо
надання
студентам цілісного розуміння концептуальних засад
розвитку інформаційного процесу на Луганщині від
зародження до сьогодення завдяки критичному осмисленню
всіх явищ мас-медійного поступу; створення цілісних
уявлень щодо ролі ЗМІ в поширенні соціально важливої
інформації на всіх зрізах історичного розвитку, що
відбувається завдяки ретельному вивченню журналістських
матеріалів краю.
Програмою до спецкурсу з регіональної журналістики
передбачено два навчальні модулі, кожен із яких охоплює два
змістові модулі з чітко окресленою науковою тематикою.
Загальна кількість годин, що відводиться на спецкурс – 90, із
них 16 лекційних і 14 семінарських. 60 годин призначено для
самостійного опрацювання, що передбачає опрацювання
додаткових матеріалів до спецкурсу, конспектування джерел
за вказаним переліком та виконання завдань для самостійного
опрацювання.
Форма контролю дисципліни – залік, який оцінюється
за результатами навчальної діяльності спецкурсу, передбачає
виконання двох модульних контрольних робіт, та завдань для
самостійного опрацювання.
Навчально-методичний
посібник
«Регіональна
журналістика: історичні уроки» складається з двох розділів,
перший із яких – методичного характеру – уміщує матеріали
І та ІІ модулів (тексти лекцій, плани семінарських занять,
завдання для самоконтролю тощо), а другий – емпіричного –
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зорієнтовує студентів на доцільній організації їх самостійної
роботи.
Велику практичну цінність має вміщений до другого
розділу навчального посібника підрозділ, присвячений
найяскравішим персоналіям історії східноукраїнської
журналістики, зібраний одним із авторів книги, краєзнавцем
О. Максименком «Гроно журналістських імен Донбасу на
сторінках періодичної преси ХХ ст.». Пропоновний матеріал
сприяє розширенню відомостей у студентів про життєвий і
творчий шлях маловідомих редакторів, співробітників і
дописувачів періодики краю, більшість із яких були
безпідставно вилученими з вітчизняної історіографії. Серед
них – чимала кількість українських письменників та поетів,
які темпераментним, публіцистично гарячим словом
виступали на сторінках літературно-мистецького часопису
«Забой» / «Донбасс» різних часових проміжків та інших
періодичних видань Сходу України, таких, як «Донецька
газета», «Молодий шахтар», «Кочегарка», «Красний пахарь»
та багато ін. Варто пам’ятати, що історія української
журналістики надзвичайно тісно пов’язана з оригінальною
історією красного письменства, адже кожен літературнохудожній часопис завжди має яскраве прозове, поетичне чи
літературно-критичне обличчя, на прикладі публіцистичних
творів виражає суспільно-політичні погляди творців і
меценатів українського письменства, чим створює яскравий
літопис національної історії.
До другого розділу представленої книги також увійшли
найцікавіші газетно-журнальні публікації та публіцистичні
твори найяскравіших особистостей Сходу України,
систематизовані за декількома тематичними рубриками –
благодатний матеріал для виявлення, з одного боку,
типологічних,
мовностилістичних,
жанрово-тематичних
особливостей газетно-журнальної діяльності, а з іншого –
дослідження комунікативної стратегії й соціальної конотації
преси в контексті ідеологічних стереотипів відповідної доби.
Літературно-критичні, науково-популярні, розважальні та ін.
тексти газет та журналів Донеччини й Луганщини різних
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часових проміжків несуть великий пізнавальний потенціал
через осмислення актуальних проблем історії, літератури,
мистецтва, культури тогочасного суспільства й тісно
пов’язані
з
ідеологічними,
соціально-політичними,
загальнокультурними сферами людського буття.
Автори посібника довгий час збирали вміщений до
книги матеріал у численних архівах, бібліотеках, музейних
фондах як обласного, державного, так і національного
призначення: Державному архіві Луганської області (ДАЛО),
Донецькому обласному державному архіві (ДОДА),
Харківському обласному державному архіві (ХОДА),
Центральному державному історичному архіві України
(ЦДІА), Луганському обласному краєзнавчому музеї,
газетному відділі Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, а також обласних наукових бібліотечних
установах Луганська, Харкова й Донецька.
Часописи Донбасу, що протягом багатьох десятиліть
зберігалися в музейно-архівних установах нашої держави, є
епохальними раритетами минувшини українського народу.
Несучи високий потенціал інформативності, масовості вони
до цього часу вражають глибиною фактологічного матеріалу,
дають
змогу
почерпнути
багаторічний
досвід
східноукраїнської спільноти в боротьбі за національне
відродження. На жаль, більшість із оприлюднених у
посібнику архівних матеріалів стали недоступними в
сучасних суспільно-історичних умовах, що вочевидь посилює
наукову й практичну значущість створеного видання.
У підсумку слід наголосити, що лише ретельне
виконання пропонованих завдань і опрацювання автентичних
матеріалів посібника є запорукою повноцінного засвоєння
основних історичних уроків регіональної журналістики
Донбасу як невід’ємної складової її загальнаціональної
системи від зародження до сьогодення.
Катерина Ульянова,
кандидат наук із соціальних комунікацій
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РОЗДІЛ І
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СПЕЦКУРСУ З
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Модуль І.
Генезис та основні засади розвитку періодики
луганського краю І пол. ХХ ст.
Змістовий модуль 1.
Становлення журналістики Сходу України
Тема 1. Історіографія, джерельна
періодизація преси Луганщини І пол. ХХ ст.

база

та

Історичний поступ новітнього журналістикознавства
відбувається
завдяки
удосконаленню
теоретикометодологічної бази й виробленню нових концептуальних
засад наукової парадигми у векторі розвитку соціальних
комунікацій.
Використовуючи
адекватні
інструменти
дослідження інформаційних процесів, вітчизняна та
зарубіжна історіографія все інтенсивніше намагається долати
догматичні
стереотипи
політизації
й
централізації
журналістської науки в переосмисленні та оцінці важливих
фактів минулого українського народу, адже «потреба у
цивілізованому суспільному житті не може бути привнесена
ззовні – вона має усвідомлюватися через великий досвід
певного суспільства»1.
Історія журналістики Луганського краю вимагає
детального вивчення й систематизації на основі вивчення
архівних матеріалів та науково обґрунтованого залучення
досягнень вітчизняних і зарубіжних учених.
Часописи, що протягом багатьох десятиліть зберігалися
в архівних установах нашої держави, є епохальними
1 Квіт С. Масові комунікації. ― К. : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2008. ― С. 72.
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раритетами минувшини українського народу. Несучи високий
потенціал інформативності, вони до цього часу вражають
глибиною фактологічного матеріалу, розмаїтою проблемнотематичною площиною, системою мовностилістичних і
жанрових особливостей, що дає змогу почерпнути
багаторічний досвід східноукраїнської спільноти. Цілком
погоджуємося з дослідником української періодики Г. Рудим,
що «широка й оперативна інформація про важливі події в
Україні роблять газетну періодику одним з найважливіших
історичних джерел для вивчення національно-культурного
будівництва»2.
Низка обставин суспільно-політичного, економічного та
ідеологічного характеру призвела до порідіння або й узагалі
відсутності окремих зразків періодики досліджуваного
часового проміжку, скажімо, часописів кін. 10-х рр. ХХ ст., а
також багатотиражних газет та стіннівок. Тому значну їх
частину доводиться встановлювати за бібліографічними
покажчиками,
найгрунтовнішими
серед
яких
є
«Журналістика (періодика) і видавнича справа Луганщини:
минуле і сучасне»3, «Міські та районні газети
Ворошиловградської
області»4,
«Періодичні
видання
Катеринослава та Катеринославської губернії (1838–
1917 рр.)»5 та ін. Вивчення бібліографічних, бібліологічних і
статистичних збірників, довідників, покажчиків – вагома
2 Рудий Г. Я. Періодика України як об’єкт джерелознавчого
дослідження української культури (1917 — 1920) : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня докт. істор. наук: 07. 00. 06. / Г. Я. Рудий. —
К., 2004. — С. 12.
3 Журналістика (періодика) і видавнича справа Луганщини :
минуле і сучасне: довідник / гол. ред. та авт. передм. В. М. Галич,
упор. -ред. О. Л. Кравченко. — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2012. — 183 с.
4 Городские и районные газеты Ворошиловградской области :
[Справочник]. — Ворошиловград, 1980. — 31 с.
5 Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської
губернії (1838 — 1917 рр.) / [Список] / [Уклад. Н. М. Сидоренко, О.
І. Сидоренко, О. Д . Школьна]. — Львів — Київ : Вид-во НАН
України, 1995. — 154 с.
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ланка
в
здійсненні
джерелознавчого
дослідження
регіональної періодики. Переважна їх більшість з’явилась у
радянській історіографії в сер. ХХ ст. : «Великий Жовтень на
Україні (березень 1917–1918 рр.)»6, «Газети Радянської
України 1917–1920»7, «Газети України 1930–1934 рр. у
фондах НБУ ім. В. І. Вернадського»8, «Періодичні видання
УРСР. 1917–1960»9, «Періодичні видання УРСР. Журнали.
1918–1950»10, «Преса Української РСР. 1918–1980»11, «Преса
Української РСР. 1917–1966»12, «Преса УРСР. 1918–1985»13
тощо. Майже всі вони укладалися науково-дослідними
бібліографічними установами, бібліотеками, архівами за
виданнями, наявними лише в їхніх фондах, тому окреслюють
далеко не всі часописи, які функціонували в Україні в
досліджуваний нами період. Це стосується й періодики
Луганщини: робота дослідників обмежується висвітленням
інформації про хронологічні межі діяльності анотованих
часописів, їх приналежність до органу влади, динаміку назв,
відомості про редакторський колектив, наклад тощо. За
6 Великий Жовтень на Україні (березень 1917 – 1918 рр.). ―
[Рек. покаж. ] / [Уклад. Г. Г. Волошина, А. М. Касько,
Т. В. Гриневич]. — К. : Політвидав, 1978. — 56 с.
7 Газети Радянської України. 1917 1920 рр. / [Бібліогр.
покажчик / АН УРСР. Центр. наук. б-ка. Відділ газетних фондів]. —
К., 1979. — 111 с.
8 Газети України 1930 — 1934 рр. у фондах бібліотеки ім.
В. І. Вернадського. / [Каталог]. — Ч. 2. — К. : НБУ
ім. В. І. Вернадського, 2004. — 984 с.
9 Періодичні видання УРСР (1917 — 1960) / [Бібліогр.
покажчик]. — Х. : Ред. -вид. Книжкова палата УРСР, 1965. — 575 с.
10 Періодичні видання УРСР 1918 — 1950. /
[Бібліографічний довідник : Журнали]. — Х. : Кн. палата, 1956. —
464 с.
11 Преса Української РСР. 1918 — 1973. / [Науковостатистичний довідник]. — Х. : Ред. -вид. відділ Книжкової палати
УРСР, 1974. — 212 с.
12 Преса Української РСР 1917 — 1966. / [Стат. довідник] /
[Відп. ред. В. М. Скачко]. — Х., 1967. — 146 с.
13 Преса Української РСР 1918 1985 / [Статистичний
збірник] / Кн. палата УРСР ім. І. Федорова. — К., 1986. — 175 с.
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допомогою згаданих бібліографічних збірників нами було
уточнено велику кількість назв міських і районних часописів
Луганської області.
Найповніші колекції періодики Луганського краю І пол.
ХХ ст. до цього часу зберігаються в газетних фондах
Державного архіву Луганської області, Луганському
обласному краєзнавчому музеї й у газетному відділі
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Отже, основний масив соціально важливої інформації
містять матеріали газет Луганського краю. Констатуємо
обмеженість у використанні джерельної бази дослідження:
велика частина газет та архівних документів зазнала збитків
під час Другої світової війни, була знищена через
невідповідність ідеологічним стереотипам, недоступна через
поганий стан або знаходження за межами країни. Через
вищезазначені причини до наукового аналізу не було
залучено належної кількості приватних і партійних пресових
органів. Проте наявні джерела все ж таки дозволили
комплексно проаналізувати основний масив інформації про
функціонування журналістики Луганщини, виявити її
регіональну специфіку й історико-культурну цінність.
Ранні прояви журналістики східного регіону України
зафіксовані Ю. Темником у збірнику «Перші журналісти
Донецького краю»14, де вміщені вибрані публіцистичні твори
відомих учених та громадських діячів І пол. ХІХ ст.
(Г. де Кальве, О. Шумана, Є. Ковалевського, А. Носова,
І. Фелькнера та ін.), присвячені темі зародження гірничої
промисловості Сходу України («Нечто о каменноугольной
ломке в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии»
О. Шумана, «Геогностическое обозрение Донецкого горного
кряжа» Є. Ковалевського, «О мерах для развития
каменноугольной промышленности на юге России»
І. Фелькнера тощо). Це надзвичайно цінне джерело
виявлення першопочатків журналістської творчості на
Луганщині, її жанрово-тематичних обріїв, широкого
14 Первые журналисты Донецкого края / [Сост. Темник
Ю. А. ] ― Луганск : Шико, 2006. — 288 с.
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фактологічного матеріалу, що може бути розцінена як
своєрідна тенденція в розвитку журналістики краю.
Великої користі для проведення комплексних і
всебічних наукових досліджень у галузі історії української
журналістики ХХ ст. набув документальний масив архівних
фондів. Так, директивні документи (виписки з протоколів,
доповідні записки, інструкції, циркуляри, накази), відомості
про роботу окремих видавництв, а також інформаційні огляди
преси, виявлені у фондах Державного архіву Луганської
області (ДАЛО). З їх допомогою нам вдалося краще
усвідомити особливості функціонування партійно-радянської
періодики Луганщини в складних історичних умовах
громадянської війни й повоєнної інтервенції, описати
революційні події 1917 р., наслідки економічної кризи,
зафіксувати факти голодоморів і політичних репресій. Згадані
архівні матеріали сприяли найточнішому дослідженню
тематики, вивченню мети й завдань окремих видань, причин
їх заснування, відомостей про склад і роботу редакційних
колективів та позаштатних працівників, проблеми цензури,
захисту свободи преси тощо.
Значної наукової та практичної ваги для дослідження
луганської журналістики набули неопубліковані архіви
журналістських творів. Вони становлять неоціненний
матеріал для формування реалістичного погляду на певні
історичні події й факти політичного життя, розкривають
діяльність окремих органів влади та їх керівників. Прикладом
такого зібрання є «Неопубликованные заметки, присланные в
газету «Червоний хлібороб», які систематично надходили до
редакції старобільської районної газети протягом 1926 р., але
так і не знайшли комунікативного визнання серед читачів
через ідеологічні обмеження. На відміну від опублікованих
журналістських матеріалів цього періоду, вони засвідчили
плюралізм громадської думки, не властивий тогочасному
інформаційному середовищу. До того ж заборонені тексти
подають широкий спектр псевдонімів авторів-сількорів та
робкорів у поєднанні з їх справжніми іменами та прізвищами,
що важливо у вивченні питань автури луганської преси.
14

Газетні публікації окремих луганських часописів
революційної доби, особові справи й епістолярій
найпомітніших історичних постатей Луганщини, у тому числі
й лідера більшовицької партії, засновника часопису
«Донецкий
пролетарий»
/
«Луганская
правда»
К. Ворошилова, мали безпосереднє відношення до роботи
редакцій та їх видань, зосереджені в партійному відділі
ДАЛО й сприяли досконалому вивченню інформаційної
діяльності на Луганщині в період активізації політичного
руху.
У розробці наукової концепції дослідження преси
Сходу України значною мірою зараджували дослідження
новітньої наукової літератури, що не залежать від стереотипів
тоталітарної доби й цілком відповідають політичним
переконанням сучасної Української демократичної держави.
До фундаментальних досліджень з історії Української
держави І пол. ХХ ст., які сприяють визначенню
найважливіших суспільно-політичних подій в Україні та
Росії, що вплинули на становлення й розвиток луганської
журналістики відносимо праці про особливості громадськополітичного, суспільно-економічного й культурного життя
України та Луганщини в І пол. ХХ ст. (Д. Багалія15,
Ю. Бадзьо16, О. Мироненка та О. Бенька17, В. Верстюка18,

15 Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій —
Харків : Дельта, 1993. — 256 с.
16 Бадзьо Ю. Право жити: Україна в складі СРСР, людина в
системі тоталітарного соціалізму / Бадзьо Ю. — К. : Таксон, 1996.
— 400 с.
17 Мироненко О. М., Бенько О. П. Репресії на Україні за доби
Директорії і утворення радянської влади (1919 — 1920). /
О. М. Мироненко, О. П. Бенько. — К. : Ін-т держави і права АН
України ; Дніпродзержинськ, 1993. — 84 с.
18 Верстюк В. Ф. История Украинской ССР / Верстюк В. Ф.
[Хронолог. справ. ] — К. : Наукова думка, 1990. — 900 с.
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В. Даниленка19, І. Довжука20, А. Костюка21, А. Кудряченка22,
С. Кульчицького23, В. Литвина24, В. Михайличенка25,
А. Михненка26, Л. Одинцової27, О. Пирога28 та багатьох ін.),
які намагалися розвінчати «обплетену міфами» історію
радянської України, зосереджуючи увагу на об’єктивних і
суб’єктивних труднощах становлення її національної
державності. Аналіз національної ідеології та практики
пролетаріату, фактів фальсифікації історії України в контексті
19 Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20—30-ті роки /
Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. — К. : Либідь,
1991. — 340 с.
20 Довжук І. В. Історія України : імена, події, факти (ХХ ст.) /
Довжук І. В. — Луганськ : СНУ ім. Даля. — 2002. — 232 с.
21 Костюк А. Парвус, Ленін, Троцький і Голодомор або
організація жовтневого перевороту 1917 року — передумова
тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921 — 1923 рр /
А. Костюк. — К. : МАПУ, 2005. — 56 с.
22 Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ ст. /
А. І. Кудряченко — К. : МАУП. — 2006. — 696 с.
23 Кульчицький С. В. Історія України / С. В. Кульчицький,
М. В . Коваль, Ю. Г. Лебедєв. — К. : Освіта, 1998. — 288 с. ;
Кульчицький С. В. Між двома війнами (1921 1941) /
С. В. Кульчицький / Український історичний журнал. — 1991. — №
8. — с. 2―20.
24 Литвин В. М. Служити живому життю народу /
В. М. Литвин— К. : Лі-Терра, 2004. — 448 с. ; Литвин В. М.
Україна : доба війни і революцій (1914 — 1920) / Литвин В. М. —
К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2003. — 448 с. ; Литвин В. М.
Україна : міжвоєнна доба (1921 — 1938) / Литвин В. М. — К. :
Видавничий дім «Альтернатива», 2003. — 512с.
25 Михайличенко В. Червона заметіль / В. Михайличенко /
Бахмутський шлях. — 2002. — № 1―2. — с. 181―182.
26 Михненко А. Історія Донбасу (1861 — 1945) / А. Михненко
— Донецк. : Юго-Восток, 1999. — 464 с.
27 Одинцова Л. П. История Украины в начале ХХ столетия /
Л. П. Одинцова. — Луганск — Харьков : Осирис, 1996. — 64 с.
28 Пиріг О. А. НЕП : більшовицька політика імпровізації /
О. А. Пиріг / [Монографія]. — К. : Київський національний
торгово-економічний університет, 2001. — 274 с.
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марксистської теорії комунізму має наукову та практичну
вагу для дослідження луганської журналістики.
Заслуговують на увагу й історико-краєзнавчі праці
А. Горелік та Г. Намдарова29, В. Гусакова30, Б. Локотоша31,
І. Мірошниченка32,
В. Приня33,
С. Старченка34,
35
36
А. Хазановича ,
Ю. Чепурнова ,
Н. Щепотіної37
та
багатьох ін. На основі залучених архівних документів і
широких узагальнень наукового досвіду попередників, учені
подають «фактичні прояви «білих плям» і «чорних дір», які
сяють та зіяють на ідеологічному небокраї, відображеному в
скляних вітринах місцевих музеїв та газет (виділення наше.
29 Горелик А. Ф, Намдаров Г. М. История родного края. Часть
ІІ (ХІХ — нач. ХХ ст.) / А. Ф. Горелик, Г. М. Намдаров. — Луганск :
Лугань, 1997. — 255 с.
30 Гусаков В. Итоги ХХ века: 1917, 1918, 1920, 1921, 1926,
1927 года / В. Гусаков / Теленеделя. — 1998. — 2 июля. — с. 3.
31 Локотош Б. Н. Очерки истории Луганска / Б. Н. Локотош.
— Луганск : Редакционно-издательский отдел обласного отделения
по печати, 1993. — 140 с.
32 Мірошниченко І. Старобільщина / [Історико-краєзнавчий
нарис] / І. Мірошниченко. — Луганськ : ВАТ : «ЛОД», 1996. — 76 с.
; Мирошниченко И. Так было. Репрессии 30-х гг. на
Старобельщине. Очерки. Воспоминания. Документы. — Луганск :
ВАТ : «ЛОД». — 1998. — 128 с. ; Мирошниченко И. Отлучение от
земли отців / И. Мирошниченко / Возвращение имени и чести. —
Луганськ : ВАТ : «ЛОД», 1995. — с. 205―212.
33 Принь В. Из истории Троицкого района (1923 — 1926) /
В. Принь / Сельская нов. . — 1998. — 13 июня. — с. 2.
34 Старченко С. Л. Путешествие во времени и пространстве,
или такими мы были в начале века / С. Л. Старченко / Народная
трибуна. — 1994. — 13 августа. — с. 2.
35 Хазанович А. А. Ими гордится Луганщина [Очерки] /
А. А. Хазанович. — Луганськ : Світлиця, 2003. — 123 с.
36 Чепурнов Ю. Забытая война : [в 2 т. ] / Ю. Чепурнов
Ч. 1. / Жизнь Луганска. — 2001. — 17 мая. — С. 12.
Ч. 2 / Жизнь Луганска. — 24 мая. — С. 12.
37 Щепотина Н. Луганск — 1920 г. / Н. Щепотина / Жизнь
Луганска. — 1999. — 4 ноября. — с. 9.
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– К. У.)»38, формуючи цінний історичний матеріал про
адміністративно-територіальні,
соціально-політичні,
суспільно-економічні, сільськогосподарські й культурні
метаморфози на Луганщині в перші десятиріччя минулого
століття.
Особливо корисним у дослідженні історії преси
Луганщини виявилося історико-краєзнавче дослідження
«Історія Луганського краю» за редакцією В. Курила39, яке
подає цінну, хоча й обмежену, інформацію про історичні
передумови становлення журналістики на цій території: вихід
перших часописів, їх редакторів та видавців, проблемнотематичну спрямованість, політичні вподобання тощо.
До узагальнюючих праць з історії української
журналістики ХІХ-ХХ ст., які послужили методологічним
фундаментом для дослідження луганської журналістики
належать
праці
провідних
істориків-пресознавців
І. Михайлина («Історія української журналістики. Період
становлення: від журналістики в Україні до української
журналістики»40, «Нарис історії журналістики Харківської
губернії. 1812–1917»41, «Журналістика як всесвіт»42)
Н. Сидоренко («Потужна сила рідного слова»43, «Матеріали з
38 Локотош Б. Н. Очерки истории Луганска / Б. Н. Локотош.
— Луганск : Редакционно-издательский отдел обласного отделения
по печати, 1993. — С. 89.
39 Історія Луганського краю / [В. С. Курило, І. Ю. Бровченко,
А. О. Климов та ін. ] ; за ред. В. С. Курила. ― Луганськ : Вид-во
ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008. ― 400 с.
40 Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період
становлення : від журналістики в Україні до української
журналістики / І. Л. Михайлин. — Х. : ХІФТ, 2000. — 279 с.
41 Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської
губернії. 1912 — 1917. / І. Л. Михайлин. — Х. : Колорит, 2007. —
366 с.
42 Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт / [Вибрані
медіадослідження] / І. Л. Михайлин. ― Х. : Прапор, 2008. ― 512 с.
43 Потужна сила рідного слова / [Упор. Н. М. Сидоренко]. —
Полтава : «Рік», 2005. — 444 с.
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історії національної журналістики Східної України»44),
Ю. Шаповала
(«Національна
журналістика»45),
Ю. Тернопільського («Українська преса з перспективи 150ліття»46), А. Животка («Історія української преси»47), С. Костя
(«Історія української журналістики (західноукраїнська преса
першої половини XX ст. : ідейно-концептуальні засади,
періодизація)»48 та ін.
Предметом дослідження низки дисертаційних здобутків
стало вивчення системи періодичної преси різних регіонів
нашої держави в добу національно-визвольних змагань, яка,
за влучним висловом П. Федоришина, «наче фенікс з попелу,
народилася з традицій періодичних видань минулого й
одвічного прагнення народу до незалежності, вперше за всю
історію українства розвивалася вільно, нагромадила такі
форми впливу на читача, що не втратили актуальності й
нині»49.
Цікавими
з цього погляду є розвідки
О. Богуславського
«Інформаційно-пресова
діяльність
Центральної Ради та українських урядів 1917–1920 рр. »50,
44 Матеріали з історії національної журналістики Східної
України початку ХХ сторіччя / [Уклад. Н. М. Сидоренко]. — К. :
Дослідницький центр української преси, 2001. — 448 с.
45 Там само. — С. 228.
46 Тернопільський Ю. Л. Українська преса з перспективи
150-ліття / Ю. Л. Тернопільський. — Джерсі-Ситі : Вид-во М. П.
Коць, 1974. — 176 с.
47 Животко А. П. Історія української преси / Животко А. /
[Упор. М. С. Тимошик]. — К. : Наша культура і наука, 1999. — 368
с.
48 Кость С. Історія української журналістики
(західноукраїнська преса першої половини XX ст. : ідейноконцептуальні засади, періодизація). — Львів, 2008. — 270 с.
49 Федоришин П. С. Українська журналістика періоду
національно-визвольних змагань 1917—1920 : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : спец. : 10. 01. 08
«Журналістика» / П. С. Федоришин. — 1996. — С. 3.
50 Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність
Центральної Ради та українських урядів 1917 — 1920 рр. : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : спец. 10. 01. 08
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П. Губи «Періодична преса як джерело дослідження
українського державотворчого процесу 1917–1920 рр. »51,
І. Крупського «Преса як джерело дослідження національновизвольних змагань за Українську державу (друга половина
ХІХ – перша чверть ХХ ст.)»52, О. Пархітька «Одеська
періодична преса періоду національно-визвольних змагань» 53,
О. Позднякова «Українська військова преса як складова
інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917–
1921)»54, П. Федоришина «Українська журналістика періоду
національно-визвольних
змагань
(1917–1920 рр.)»55,
Г. Юкселя «Кримськотатарська преса періоду 1917–1928
років: тенденції розвитку й національна своєрідність» 56,
Н. Яблоновської «Етнічна преса Криму: історія та
сучасність»57 тощо.
«Журналістика» / О. В. Богуславський. — К., 2002. — 17 с.
51 Губа П. Періодична преса як джерело дослідження
українського державотворчого процесу 1917 — 1920 рр. : дис.
доктора філол. наук : 07. 00. 06 / П. Губа. ― К., 2006. ― 479 с.
52 Крупський І. В. Преса як джерело дослідження
національно-визвольних змагань за Українську державу (Друга
половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.) : дис. доктора іст. наук :
07. 00. 05 / І. В. Крупський. ― К., 1996. ― 456 с.
53 Пархітько О. В. Одеська періодична преса періоду
визвольних змагань. дис канд. філол. Наук : 10. 01. 08 /
О. В. Пархітько — Одеса, 2005. — 190 с.
54 Поздняков О. П. Українська військова преса як складова
інформаційного простору в реалізації ідеї державності (1917 —
1921) : дис. канд. філол. Наук : 10. 01. 08 / О. П. Поздняков. — К.,
2002. — 180 с.
55 Федоришин П. С. Українська журналістика періоду
національно-визвольних змагань 1917—1920 : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук : спец. : 10. 01. 08
«Журналістика» / П. С. Федоришин. — 1996. — 18 с.
56 Юксель Г. З Кримськотатарська преса періоду 1917 —
1928 років : тенденції розвитку й національна своєрідність: дис.
канд. філол. наук : 10. 01. 08 — журналістика / Г. З. Юксель. ―
Сімферополь, 2006. ― 193 с.
57 Яблоновська Н. В. Етнічна преса Криму : історія та
сучасність / Н. В. Яблоновська. — Сімферополь :
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Історик і пресознавець Г. Рудий – автор декількох
праць, присвячених дослідженню української періодики
1917–1920 рр. як найбільшого інформаційно насиченого
джерела. Помітною з цього погляду є книжка «Преса
української держави 1918 року: питання освіти, науки,
культури»58 – перша спроба розглянути офіційну пресу
Української держави як історичне джерело. На підставі
сучасних джерелознавчих методів автор схарактеризував
численні газетні матеріали щодо висвітлення проблем
розвитку освіти, науки й культури гетьманської доби.
Докторська дисертація цього ж науковця «Періодика
України як об’єкт джерелознавчого дослідження української
культури (1917–1920)»59 сприяла визначенню джерельної
бази газетної періодики Луганщини.
Наукову вагу мають здобутки, дотичні до вивчення
основних засад розвитку регіональної преси Луганщини. Це
передусім низка наукових розвідок одного із авторів
пропонованого посібники К. Ульянової60. Найбільш повно
Кримнавчпеддержвидав, 2006. — 312 с. — 10 іл.
58 Рудий Г. Я. Преса української держави 1918 року :
питання освіти, науки, культури / Г. Я. Рудий— К. : Вид-во НАН
України, 1996. — 178 с.
59 Рудий Г. Я. Періодика України як об’єкт джерелознавчого
дослідження української культури (1917 — 1920) : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня докт. істор. Наук : 07. 00. 06. / Г. Я. Рудий. —
К., 2004. — 34 с.
60 Ульянова К. М. Преса Луганщини 1917—1938 рр. :
становлення та основні тенденції розвитку : Дис канд. наук із соц.
Комунікацій : 27. 00. 04 / К. М. Ульянова — Запоріжжя, 2009. —
239 с. ; Ульянова К. М. Генезис та концептуальні засади розвитку
преси Луганщини кін. 10-х — поч. 20-х рр. ХХ ст. / К. М. Ульянова /
Медіа простір Луганщини в науковому вимірі : зб. наук. ст. / За ред.
В. М. Галич — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2009. — 149 с. 113—137; Ульянова Е. Н. Проблематика
периодических изданий Восточной Украины 20—30-х годов ХХ
века / Е. Ульянова / Журналістыка-2008 : стан, праблемы і
перспектывы : матэрыялы 10-й Міжнароднай наукова-практычнай
канферэнцыі. — Вып. 10. — Мінск : БДУ, 2008. — с. 96—97 ;
Ульянова К. М. Типологічна структура луганської газетної
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історія журналістики цього регіону розкрита авторкою в
монографії «Журналістика Луганського краю (1903 – 1938)»61
де послідовно за хронологічним та проблемно-тематичними
принципами розкриті основні засади функціонування цієї
галузі науково-професійного знання від зародження до
1938 р., здійснений її детальний бібліографічний опис та
аналіз.
У навчальному посібнику «Історія української
журналістики (1917–1997)» В. Владимирова62 вперше
висвітлені як негативні, так і позитивні боки української
партійно-радянської преси й періодики часів незалежності.
Один із розділів книги «Медовий рік» української преси (від
березня 1917 р. до березня 1918 р.)»63 охоплює період
бурхливого розвитку українських друкованих органів
політичних партій, що функціонували в революційні роки.
Автор здійснює проблемно-тематичний огляд «Вістей
Української Центральної Ради», «Робітничої газети»,
«Боротьби», «Народної волі», згадує єдиний на той час
українськомовний «есерівський» часопис Луганської області
«Слов’яносербський хлібороб», проте не звертаючись до
детального текстологічного аналізу цих видань.
Особливе зацікавлення для нашого дослідження
періодики 20-х — 30-х рр. ХХ ст. / К. М. Ульянова / Вісник
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса
Шевченка. — 2009. — № 19 (182). — С. 242—247 ; Ульянова К. М.
Інтерпретація метафоричної реальності в тоталітарну добу (на
матеріалі преси Луганщини кінця 10-х — 30-х років ХХ століття) /
Ульянова К. М. / Вісник Київського міжнародного університету.
Сер. соціальні комунікації, журналістика, медіа критика, кіно- і
телемистецтво. — Вип. 9 [гол. ред. О. М. Холод]. — К. : КиМУ,
2010. — С. 169 — 179.
61 Ульянова К. М. Журналістика Луганського краю (1903 —
1938): Монографія / Наук. ред. Галич В. М. / К. М. Ульянова ; Держ.
закл. «Луган. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка». — Слов’янськ,
2014. — 256 с.
62 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997) / Владимиров В. М. — Луганськ : СУДУ, 1998. — 166 с.
63 Там само. — С. 3—5.
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викликав розділ «Преса Донбасу від зародження до 1917
року»64, де в хронологічній послідовності подаються
бібліографічні дані про перші часописи Донбасу, починаючи
з 1838 р. З-поміж численних газетних біографій
Катеринославської губернії вирізняються й деякі луганські
назви:
«Слов’яносербський
хлібороб»,
«Донецкий
пролетарий», «Известия Луганского совета рабочих и
солдатских депутатов», «Луганский листок», «Голос
крестьянина», «Известия Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов Кадиевского подрайона». Дослідник
подає короткі бібліографічні відомості кожної з газет
(динаміку назв, тип видання, періодичність, прізвища перших
редакторів, місце знаходження деяких газет на момент
дослідження), однак не вдається до їх глибинної історикотипологічної характеристики на основі широкого залучення
документів та архівів газетних фондів.
Слушними є роздуми науковця щодо ленінської доби
історії періодики. В. Владимиров – один із небагатьох
дослідників, який звертається до аналізу газет часів першого
голоду в радянській Україні, наголошуючи, що «зерно
загибелі цієї преси, як і всього ладу, містилося в протиріччі
між ідеєю і дією, між словом і вчинком тих осіб, які
приймали рішення – і перш за все малочисельної групи
партійних вождів країни. Бездоганно логічні словесні
споруди на практиці перетворювалися на власну жахливу
протилежність»65. Свідчення автора щодо розвитку
журналістської думки цього періоду можна враховувати під
час розкриття відповідної теми в луганській пресі.
Не менш значущою для опрацювання журналістики
Луганського краю є дисертаційна розвідка О. Школьної
«Становлення та розвиток системи періодичної преси
Катеринославської губернії»66, адже Катеринославщина, у
64 Там само. — С. 34—41.
65 Там само. — С. 47.
66 Школьна О. Д. Становлення та розвиток системи
періодичної преси Катеринославської губернії : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. : 10. 01. 08.
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досліджений авторкою період (1838–1917 рр.), уважалася
одним із найпотужніших промислових і культурних регіонів
України, де пізніше утворилися чотири області –
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька й Луганська. Тому
об’єктом цього дослідження стали й деякі часописи
Луганщини 1903-1917 рр., що визначає його особливу
актуальність для нашої праці. Використовуючи історикотипологічний та хронологічний принципи, авторка здійснила
класифікацію періодики Катеринославської губернії, яка
може стати підґрунтям для дослідження типологічної
системи друкованих ЗМІ Луганської області І пол. ХХ ст.
Автори кандидатських дисертацій О. Корчагіна («Преса
Ворошиловградської області 1938–1956 рр. : історикотипологічні та структурно-функціональні аспекти») 67 та
Д. Титаренко («Преса Східної України періоду німецькофашистської окупації як історичне джерело (1941-1943)»68 на
основі широкого фактичного матеріалу проаналізували умови
виникнення та функціонування офіційних періодичних
видань Юзівки (сучасне м. Донецьк), Харківської та
Ворошиловградської (Луганської) областей, у період окупації
(1941–1945 рр.) та післявоєнної відбудови області. Вивчення
преси Сходу України після 1940 р. засвідчило появу якісно
нового
типу періодики
підпільно-партизанської
та
окупаційної тематики, що становила розгалужену систему
пропагування антифашистського руху. Згадані дослідження
мають велику практичну вартість у вивченні журналістики
цього періоду.
Незважаючи на певну ідеологічну обмеженість, велике
«Журналістика» / О. Д. Школьна. — К., 1997. — 17 с.
67 Корчагіна О. В. Преса Ворошиловградської області 1938
1956 рр. : історико-типологічні та структурно-функціональні
аспекти : Дис. канд. наук із соц. комунікацій : 27. 00. 04 /
О. В. Корчагіна — Запоріжжя, 2011. — 239 с.
68 Титаренко Д. М. Преса Східної України періоду німецькофашистської окупації як історичне джерело (1941 — 1943) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец :
10. 01. 08. «Журналістика» / Д. М. Титаренко. — Дніпропетровськ,
2002. — 19 с.
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наукове значення має монографія С. Радченка «Видавнича
діяльність партійних комітетів КП (б) України 1918–
1925 рр. »69. Тут подається цінний матеріал щодо основних
напрямків видавничої справи України з огляду на визначні
події на політичній арені того часу. Автор послідовно
торкається питань типології ЗМІ, розкриває принципи
агітаційно-пропагандистської політики уряду на сторінках
друкованих органів. Дотичним до нашого дослідження є один
із розділів книги – «Видавнича діяльність партійних комітетів
Донбасу та Катеринославщини»70. Виклад матеріалу
побудований за географічним принципом і містить багату
фактологічну інформацію про видання перших луганських
газет, зокрема «Донецкого пролетария», «Всероссийской
кочегарки», «Червоного хлібороба», «Красного луча»,
стіннівок «РАТАУ» та «УКРОСТА» тощо. Дослідження дає
змогу поповнити й систематизувати бібліографічні відомості
про розвиток журналістського процесу Сходу України, тому
корисне не лише для історії видавничої справи, а й
пресознавства, поліграфії, краєзнавства тощо.
Важливими в аспекті дослідження історії преси
Луганського краю є дисертаційні праці з історії українського
пресознавства, що торкаються проблем типології, поетики й
жанрології періодичних видань І. Герман71,Т. Хітрової72,
С. Гур’євої73 та ін. Газетній публіцистиці комуністичного
69 Радченко С. С. Издательская деятельность партийных
комитетов КП (б) Украины в 1918 — 1925 гг. / С. С. Радченко — К. :
Вища школа, 1989. — 337 с.
70 Там само. — С. 249— 75.
71 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : дис. канд. філол. наук. 10. 01. 08 /
І. С. Герман. — К., 2003. — 210 с.
72 Хітрова Т. В. Типологічні особливості періодичної преси
Запорізького краю (1904 — 1920 рр) : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. : 10. 01. 08 «Журналістика» /
Т. В. Хітрова. ― К., 2007. ― 20 с.
73 Гур’єва С. А. Типологія сучасної преси Східної України :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.
01. 08. «Журналістика» / С. А. Гур’єва. — К., 2006. — 13 с.
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зразка як особливому виду журналістської творчості
притаманні принципи політичного підходу щодо оцінки подій
і явищ суспільного життя. Великого значення в їх реалізації
набула політична пропаганда – сфера соціальної активності,
яка стала неодмінним атрибутом журналістики тоталітарної
доби. М. Скуленко у своїх дослідженнях «Історія політичної
пропаганди»74 та «Журналістика і пропаганда»75 відкрив
широкому
читацькому
загалу
«нові
горизонти»
пропагандистських систем минулого століття, послідовно
висвітлюючи особливості їх функціонування в умовах
прискореного соціально-економічного розвитку країни.
Вартісними є досліджені автором способи та прийоми
ідеологічного впливу мас-медіа на аудиторію й проблеми
підвищення їх ефективності.
Доречно в цьому аспекті згадати й монографію цього ж
автора «Переконуючий вплив публіцистики»76. Аналізуючи
основні принципи, мету й завдання процесу переконання,
науковець здійснив характеристику понять аргументації та
полеміки в публіцистичній творчості. Представлені
М. Скуленком способи реалізації цього процесу в
публіцистиці, основними серед яких є повідомлення,
інтерпретація та навіювання, застосовані нами при
дослідженні
комунікативної
стратегії
більшовицькорадянської ідеології.
Заслуговують на увагу й інші праці, що торкаються
аналізу політичної комунікації. Серед них «Соціальнокомунікативні технології в політиці: Таємниці політичної
«кухні»« Л. Климанської77, «Інформаційна політика та
74 Скуленко М. История политической пропаганды /
М. Скуленко. ― К. : Лыбидь, 1990. ― 164 с.
75 Скуленко М. И. Журналистика и пропаганда /
М. И. Скуленко ― К. : Вища школа, 1987. ― 160 с.
76 Скуленко М. И. Убеждающее воздействие публицистики :
Основы теории / М. И. Скуленко ― К. : Вища школа, 1986. ― 175 с.
77 Климанська Л. Соціально-комунікативні технології в
політиці : Таємниці політичної «кухні» / Л. Климанська :
Монографія. — Львів : Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2007. — 332 с.,
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безпека» В. Карпенка78, «Анализ политических текстов»
А. Алтуняна79, «Політика і мас-медіа» Г. Штромайєра80, де
подається загальна концепція політичних текстів із
урахуванням риторичних прийомів та аспектів їх аналізу.
Отже, в умовах деполітизації й деідеологізації
журналістської науки кардинально змінився підхід до аналізу
регіональної преси, який полягає в розкритті раніше
заборонених імен та історичних фактів. З’явилися великі
перспективи для розробки фундаментальних наукових праць
із вивчення регіональної періодики Луганщини, дослідження
котрої є запорукою створення більш повної, узагальненої та
систематизованої історії української журналістики ХХ ст.
Тривалу історичну смугу розвитку журналістики
Луганського краю можна умовно розчленувати на кілька
основних періодів, журналістська специфіка кожного з яких,
з одного боку, зумовлюється визначними подіями історикокультурного життя регіону, а з іншого – розвитком провідних
засад пресової діяльності на Луганщині, що в своїй
сукупності сприяє цілісному відтворенню національноетнічного характеру східноукраїнського краю й допомагає
визначити місце луганської журналістики в більш широкому
загальноукраїнському контексті.
І період (1903 – 1917 рр.) – зародження й розвиток
пресової діяльності в Луганському краї на відправному етапі
її становлення. Він є особливим в історії східноукраїнської
журналістики, адже саме в цей час закладалися основні
творчі аспекти періодичних видань, формувалася їх
типологія, проблемно-тематична домінанта, утверджувались
основні форми й методи роботи з масовою аудиторією. До
того ж в означений період характерним є проникнення
78 Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека /
В. О. Карпенко : Підручник. — К . : «Нора-друк», 2006. — 320 с.
79 Алтунян А. Г. Анализ политических текстов / Алтунян
А. Г. — М. : Университетская книга ; Логос, 2006. — 384 с.
80 Штромайєр Г. Політика і масс-медіа / Пер. з нім. А.
Орган. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 303
с.
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приватного капіталу в журналістську діяльність, а також
формування ідейно-політичних напрямків в умовах
загострення класової боротьби.
ІІ період (1917 – 1921 рр.) – національно-визвольних
змагань. Характеризується виразним державотворчим
чинником, що великою мірою позначився на розвитку
журналістики. У результаті скасування цензурних обмежень у
1917 р. відкрився широкий простір як для усної, так і для
друкованої полеміки. Соціально-політичні зрушення на
історичному етапі визвольних змагань сприяли відродженню
національного руху, що знайшло своє відображення на
шпальтах східноукраїнських газет. Наприкінці ж періоду
спостерігається занепад пресової діяльності: тяжкі умови
існування преси краю, пов’язані з наслідками громадянської
війни, призвели до значного її кількісного скорочення, яке
згодом
компенсувалося
численними
більшовицькорадянськими виданнями.
ІІІ період (1921 – 1928 рр.) – нової економічної
політики (неп). У цей час кількість періодичних видань,
порівняно з 1920 р., значно зменшилась через руйнацію
економічної бази, для відтворення якої необхідно було
терміново ліквідувати господарчу кризу, викликану
громадянською війною й іноземною інтервенцією.
Законодавчі постанови та рішення центрального комітету
партії щодо розвитку періодики в радянських умовах («О
программе местных газет», «Об обращении серьезного
внимания на периодическую печать», «Об усилении местной
периодической печати», «О периодической печати», «О типе
робочих и крестьянских газет») сприяли перетворенню
газетярської
справи
на
ідеологічний
агітаційнопропагандистський інститут закріплення більшовицької
влади. Кінець періоду характеризується здійсненням політики
українізації (коренізації) щодо періодичної преси, яка у перші
роки реалізації певною мірою сприяла формуванню й
усвідомленню національної самоідентифікації українського
народу, розквіту українськомовної періодики.
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ІV період (1929 – 1938 рр.) – посилення тоталітаризму.
Збігається з етапом соціально-економічних і політичних
перетворень, ознаменованих посиленням тоталітарних
методів правління державою, що торкнулися всіх ланок
суспільного життя, у тому числі й журналістики. Початкова
межа
цього
періоду
відзначається
організацією
соціалістичних змагань, котрі широко популяризувалися в
періодичній
пресі.
Подальше
форсування
темпів
індустріалізації, дезорганізація виробництва, курс на
суцільну колективізацію сільського господарства призвели
країну до економічної катастрофи, результатом якої був
Голодомор 1932–1933 рр. Разом із тим ліквідація окружної
системи на поч. 30-х рр. ХХ ст. зумовила формування й
укріплення нових адміністративно-територіальних одиниць –
районів. З метою посилення науково-технічної, політикоправової, суспільно-економічної, сільськогосподарської та ін.
пропаганди на Луганщині в цей час розгортається широка
мережа районної періодики, що фактично додає ще одну
сходинку в ієрархічному ланцюзі тоталітарної диктатури. У
другій половині означеного періоду відбувається поступове
нищення залишків української національної думки на
сторінках друкованої преси, що з рештою призвело до її
деукраїнізації й остаточної втрати національного змісту.
V період (1939 – 1945 рр.) охоплює доленосний період
української історії, пов'язаний з Другою світовою війною,
коли преса пройшла нелегкий шлях від повного зупинення
свого існування до поступового часткового відновлення.
Специфічним явищем у дослідженні тогочасного суспільного
буття була окупаційна українськомовна преса 1941 – 1943 рр.,
яка тимчасово змінила напрямки діяльності усієї довоєнної
періодики. Її цінність полягала в розкритті радянських
злочинів проти українського народу й деякою мірою сприяла
збереженню й поширенню його духовних надбань,
пробудженню
національної
самосвідомості.
Велика
вітчизняна війна породила якісно новий тип періодики –
компартійно-фронтовий, який утвердився на території області
в
післяокупаційний
період.
Основними
його
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характеристиками були відкрита ненависть до ворога,
прагнення до патріотичного подвигу в захисті Батьківщини й
остаточної перемоги. Тож особливістю періоду є
співіснування двох різнополярних ідеологічних ліній у
журналістиці
–
національно-демократичної
та
інтернаціонально-комуністичної, що в результаті тріумфу
радянської влади призвело до тотального поглинання першої
пресою комуністичною.
VІ період (1946 – 1952 рр.) повоєнної відбудови цілісної
системи періодики на Ворошиловградщині, яка відновила
картину довоєнного функціонування масово-комунікаційної
діяльності в умовах комуністичної доктрини. На фоні нових
історичних завдань уряду, які зводились до поновлення
п’ятирічок і соцзмагань, посилилися згубні процеси
русифікації в журналістиці. Відродження втрачених
цінностей відбувалося в умовах свавілля сталінського
тоталітарного
режиму,
коли
не
враховувалися
національномовні показники й особливості менталітету
українського народу.
VІІ період (1953 – 1963 рр.). ознаменований
короткочасним демократичним оновленням суспільства, що
неодмінно позначилося на стані розвитку усіх галузей
життєдіяльності громадян, у тому числі й журналістиці.
Ключовими процесами періоду стали десталінізація й
“відлига” як перші спроби демократизації суспільної думки,
перебудови політичної й громадської свідомості, подолання
стереотипів, що закладалися в сталінську добу.
VІІІ період (1964 – 1990). На початковому етапі
характеризується згубними процесами стагнації й «застою».
Відбувається планомірна політизація масової інформації, що
позначилося на діяльності кожного з видів журналістики.
Пресова журналістика повністю втрачає творче обличчя й
зводиться до формалізованого подання партійних директив.
Особливої гостроти набуває тенденція відриву слова від діла,
закладена ще в ленінські часи. Вже досить розвинена на той
час телевізійна й радіожурналістика підлягала уніфікації й
усіченню ефірного часу на користь центрального мовлення,
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що загальмувало творчий і матеріально-технічний розвиток
електронних ЗМІ області. Лише з 1985 р. відбувається
нарощування революційних процесів, що поступово
призвело до формування української державності.
ІХ період (з 1991 – до наших днів) розбудови
української державності. Це знаковий і поворотний період в
історії вітчизняної журналістики, який дозволяє розглянути її
крізь призму національних особливостей, відкритих
можливостей до неупереджених творчих злетів, піднесення
ерудованості й самобутності в справі служіння журналіста
своїй аудиторії, відстоювання її громадських пріоритетів.
Як бачимо, на кожному з визначених етапів свого
розвитку журналістика Луганщини, як і всієї України,
пройшла знакові історичні кроки, увібрала в себе всі віхи
суспільно-політичного й культурно-національного розвою,
засвоїла
уроки
незламно-прогресивного
піднесення
Української державності на шляху ствердження своєї
незалежності.
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Тема 2. Зародження інформаційної діяльності в
Луганському краї. Перші періодичні видання
Процес становлення журналістики Сходу України
здійснювався протягом довготривалого історичного шляху.
Зародження перших часописів цього регіону відбулося ще на
поч. ХІХ ст. на Харківщині у зв’язку зі створенням
могутнього освітнього осередку – Харківського університету.
Глибинне вивчення журналістики цього регіону здійснив
відомий пресознавець І. Михайлин у «Нарисі історії
журналістики Харківської губернії. 1912 – 1917»81.
Через деякий час з’явилися періодичні видання в
Катеринославській губернії, найповніше досліджені в
дисертації О. Школьної «Становлення та розвиток системи
періодичної преси Катеринославської губернії»82. За її
свідченням, у 1838 р. на території Катеринославщини, яка
вважалась одним із найпотужніших промислових і
культурних регіонів України, де пізніше утворилися чотири
області (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та
Луганська), розпочала свою біографію перша офіціозна
газета губернської управи «Екатеринославские губернские
ведомости».
Піднесення освітнього рівня на Луганщині (на
кін. ХІХ ст. у Луганську й Словʼяносербському повіті, до
складу якого він належав, існувало більше 39 парафіяльних і
30 земських шкіл, із бібліотекою у кожній, одна гімназія,
«Вчене товариство гірничих інженерів», унікальний
геологічний Гірничий музей із бібліотекою, технічне
залізничне училище тощо) значною мірою вплинуло на
подальший розвиток інформаційної діяльності в краї. Перші
журналістські пам’ятки Луганського ливарного заводу,
81 Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської
губернії. 1912 — 1917. — Х. : Колорит, 2007. — 366 с.
82 Школьна О. Д. Становлення та розвиток системи
періодичної преси Катеринославської губернії : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. : 10. 01. 08.
«Журналістика». — К., 1997. — 17 с.
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датовані ще сер. ХІХ ст., наголошують на великій ролі
періодичної преси для жителів міста. Так, невідомий
мандрівник того часу В. Донецький виклав свої враження від
заводського побуту в «Обозрении Луганского завода», яке
було
опубліковане
в
одеському
«Новороссийском
литературном сборнике» 1859 р. Досить цікавими є
спостереження дослідника що засвідчують неабияку роль
преси для заводчан: «Якщо можна судити про розумове
життя суспільства по кількості періодичних видань, ним
отримуваних, то Луганський завод представляє з цього боку
прекрасний зразок. У заводській поштовій конторі на 1858 рік
отримується 30 екземплярів спеціальних і неспеціальних
періодичних видань, серед яких 21 приходиться
безпосередньо на Луганський завод, інші – на окружних
поміщиків, які ведуть свою кореспонденцію через Луганську
поштову контору. Виключивши з 7306 д. (загального числа
душ Луганського заводу) 6504 д. майстрового класу, які не
читають періодичні видання, ми побачимо, що означена
кількість журналів приходиться на 802 д. інших станів» 83.
Такі історичні факти доводять не тільки значну
зацікавленість освічених луганчан друкованою періодичною
продукцією, але й її важливість та необхідність у процесі
освітнього й інтелектуального розвитку краю.
Початок ХІХ ст. характеризується зрушенням архаїчних
стереотипів в українському суспільстві. Визначним для
Луганщини в цьому плані є 1817 р. – дата виходу
журналістики східного регіону України на арену гласності й
визнання. Перші прояви думки на Луганщині пов’язані
передусім
із
зародженням
гірничо-металургійної
промисловості в сер. ХІХ ст. Визначну роль у розвитку цієї
справи відіграли Луганський ливарний завод, а також
Лисичанський, Кадіївський, Успенський, Городищенський та
Катериненський кам’яновугільні рудники. Ранні прояви
журналістики Східного регіону України зафіксовані
Ю. Темником у збірнику «Перші журналісти Донецького
83 Первые журналисты Донецкого края / [Сост. Темник Ю. А. ] ―
Луганск : Шико, 2006. — С. 237.
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краю»84. Авангардними представниками регіональної
журналістики, за свідченням ученого, були першопрохідці
гірничої й металургійної справи епохи освоєння Донецького
басейну, очевидці й водночас учасники його локального
економічного розвитку – Г. де Кальве, О. Шуман,
Є. Ковалевський, А. Носов, В. Донецький, І. Фелькнер та
інші. Їхня публіцистична творчість була оприлюднена на
сторінках відомих на той час вітчизняних та російських
періодичних видань, таких як «Горный журнал»,
«Отечественные записки», «Новороссийский литературный
сборник», і на сьогодні вважається неоціненним зразком
аналітичної публіцистики сер. – кін. ХІХ ст.
Чимало творів видатних культурних діячів, учених,
академіків Півдня Росії стосуються безпосередньо й
Луганщини. Так, А. Носов в «Историческом очерке
Луганского литейного завода» описує тогочасну історію
поселення, яке сформувалось навколо Луганського заводу,
його клімат, природу, географію, зосереджуючи основну
увагу на історії створення й устрої самого чавуноливарного
заводу: «˂…˃ Луганський завод із часу заснування його в
1799 до 1806 року займався спочатку проплавкою
городищенських залізних руд, але незабаром повинен був
залишити їх обробку й переплавляти чавун, який завозився з
південних фортець і від Чорноморського флоту в
непридатних знаряддях і спорядженнях. З 1806 року й до
цього часу (до 1855 р. – К. У.) переплавляв чавун, який
надходив із Гороблагодатських заводів, і тим самим був
віддалений від справжньої його мети: проплавляти чавун із
власних руд»85. Як бачимо, А. Носов досить відверто вказує
на недоліки в організації ливарної справи, піклується про
залучення й переробку власних корисних копалин, що
підтверджує небайдужість автора до порушуваних проблем.
Перу невідомого мандрівника того часу В. Донецького
належать не менш цікаві й пізнавальні публіцистичні твори
84 Первые журналисты Донецкого края / [Сост. Темник Ю. А. ]
― Луганск : Шико, 2006. — 288 с.
85 Там само. — С. 250
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«Обозрение Луганского завода» та «Горнозаводские работы
Луганского завода». Найбільш привабливим і ґрунтовним, на
нашу думку, виявився перший із них. Для кращого
сприймання інформації автор структурував текст нарису на
декілька частин. Так, «Предисловие» знайомить читача з
«єдиним на півдні Росії механічно-ливарним закладом» і
«доволі значним для торгівлі містечком», яке «заслуговує
більшої уваги й відомості»86. Своєрідно й неординарно
описано В. Донецьким наступний розділ «Основание
Луганского завода»87, детально відтворено специфіку
діяльності підприємства. Далі автор розповідає про
«Месторасположение Луганского завода, его материальное
состояние»88 у однойменному розділі, де подає зведену
таблицю про кліматичні умови краю. Доволі цікавим для нас
виявилась заключна частина твору «Жители, их средства к
жизни и нравственные свойства»89, з якого дізнаємося про
склад і кількість населення Луганського заводу сер. ХІХ ст.,
його устрій, звичаї, уподобання тощо.
Вивчення публіцистичних текстів І пол. ХІХ ст. у
контексті луганської журналістики дає право ще й той факт,
що самі автори тісно пов’язані своїми біографіями з
Луганським краєм. Зокрема, Г. Г. де Кальве 1816-1822 рр. –
старший член правління Луганського ливарного заводу, 1822
– 1827 рр. – його гірничий голова. О. Шуман з 1818 р.
головний наглядач, а 1823 – 1824 рр. – керівник пошукової
партієї Луганського заводу, де працював до 1838 р.
Є. Ковалевський 1818 – 1829 рр. геолог, гірничий інженер,
начальник і берг-інспектор при Луганському ливарному
заводі, який організував три пошукові геологічні партії. У
1827р. за ініціативою Є. Ковалевського на заводі було
засновано Луганське науково-технічне товариство, на
засіданнях якого детально обговорювались наукові праці
гірничих інженерів того часу, а найбільш вагомі
86 Там само. — С. 250
87 Там само. — С. 252.
88 Там само. — С. 257.
89 Там само. — С. 261.
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рекомендувались до друку в «Горном журнале». «З 1827 по
1886 рік у журналі було розміщено більше 50 статей
інженерів Луганського заводу з геології Донбасу, розвитку
металургії, гірничої справи, виготовлення машин.
Отже,
згадані
зразки
журналістських
творів
прогресивних діячів Луганського краю – це яскрава сторінка
наукової комунікації І пол. ХІХ ст. Хоча за своєю структурою,
жанрово-тематичним та смисловим наповненням вони ще
надто далекі від сучасних, їх правомірно вважати
аналітичною публіцистикою – професійним відгуком
дослідників на хвилюючі події тогочасного суспільства.
Авторами багатьох публікацій були гірничі інженери
Олександр Іваницький, Олександр Олівʼєрі, Богдан Бледе,
Павло Кульшин, Анемподист і Олександр Носови, Аполон
Мевіус, Іліодор Фелькнер та інші інженери Луганського
заводу»90. Високоідейні мислителі донецького краю своєю
сподвижницькою працею довели, що суспільне життя
можливо змінити на краще. Їх багатий досвід керівників
виробничої та громадської діяльності допоможе історикам і
журналістикознавцям глибше усвідомити складні історичні
процеси громадської, економічної та культурної сфери ХІХст.
Зародження й розвиток видавничої діяльності власне
луганських друкованих органів поч. ХХ ст. принагідно
описані П. Алексеєнком91, В. Башкіною92, Н. Гончаровим93, О.

90 Там само. — С. 130.
91 Алексеенко П. Те вихревые годы: К 100-летию
революционной деятельности в Луганске / Жизнь Луганска. —
2006. — 11 января. — С. 2. ; Алексеенко П. Рождены революцией /
Жизнь Луганска. — 2005. — 30 ноября. — С. 26 — 27.
92 Башкина В. Из истории Луганской периодической печати /
Ижица. — 2003. — 19 ноября. — С. 11.
93 Гончаров А. Первопечатница / Донбасс. — 1963. — № 5.
— С. 134 — 136.
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Кравченко94, А. Кулішовим95, П. Мазаловим96 та ін. Так,
першою ластівкою на цій території вважається щотижнева
інформаційно-відомча
газета
«Листок
объявлений
Славяносербского земства», яка розпочала свою біографію
1 травня 1903 р. і видавалася 2 рази на місяць у кількості 850
примірників Словʼяносербською повітовою земською
управою до 1914 р. Це була газета довідкового характеру, яка
щодекадно (1-го, 10-го та 20-го числа кожного місяця)
знайомила читача з новинами економічного життя.
Оголошення до «Листка» приймались у Луганську, у
типографії А. Єленєва, а першим редактором став голова
земської управи В. М. Радаков (з 1906 р. – Г. Боржек, у
1907 р. – А. Васильєв та М. Філатов, 1910 р. –
М. В. Кудріянов).
14 лютого 1914 р., продовжуючи нумерацію, газета була
перейменована на «Известия Славяносербского Земства», яку
очолював попередній редактор М. В Кудріянов. Якість
часопису поступово вдосконалювалась, вималювалась більш
чітка структура номеру, яка зводилась до наступного: «1.
Загальний
відділ.
2.
Відділи:
а) агрономічний;
б) ветеринарний;
в) санітарний;
г) народної
освіти,
кооперативний; д) інші відділи. 3. Земське життя,
кореспонденція і різні вісті. 4. Питання й відповіді (поштова
скринька)»97. Широка рубрикація газети говорить про
всеохопність її проблемно-тематичного потенціалу, а
присутність листування з читачами на шпальтах «Известий»
засвідчує наявність комунікативного зв’язку, а звідси —
94 Кравченко О. Л. Видавнича справа Луганська : від
зародження до 30-х рр. ХХ ст. / Медіапростір Луганщини в
науковому вимірі : зб. наук. ст. / за ред. В. М. Галич. — Луганськ :
Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 59 — 72.
95 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
Жизнь Луганска. — 2002. — 5 июня. — С. 5.
96 Мазалов П. Силенок хватало на многое… / Жизнь
Луганска. — 1995. — 15 сентября. — С. 10.
97 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 5.
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комунікативної функції преси, — що визначає її важливість
перед суспільством.
Із бібліографічних збірників відомо, що вийшло
9 номерів «Известий Славяносербского Земства», після чого
її
було
тимчасово
призупинено98.
Дослідниця
Катеринославської преси О. Школьна констатує, що у 1915 р.
газета перейшла на щоденний вихід, але з уведенням
воєнного стану припинилася 99. На її зміну, за тією ж
редакцією, розпочала випуск газета «Луганский листок» з
оперативним додатком про хід воєнних подій «Ночные
телеграммы», завершивши в червні 1917 р. історію першого
із 32 часописів, що виходили в Луганську 100. Такої ж думки
дотримується й П. Алєксеєнко, указуючи, що «Листок
объявлений Славяносербского земства» видавався до 1917 р.,
щоправда, змінюючи свою назву101. Проте В. Башкіна та
А. Кулішов стверджують, що з 1915 р. «Луганский листок»
був карманним додатком до новоназваних «Известий
Славяносербского земства», який «надавав перевагу
регіональним новинам, що робило його привабливим для
жителів нашого (Луганського. – К. У.) краю»102. «Підписка на
нього приймалась у земській управі, яка знаходилась у
приміщенні №6 будинку Луганського волосного правління по
вулиці
Петербурзькій.
Відповідальним
редактором
«Луганського листка» був голова Словʼяносербської повітової
земської управи М. В. Кудріянов, завідуючий редакції – П. В.
98
Беляева Л. Н., Зиновьева М. К. Библиография периодических
изданий России, 1901—1916 / Под общей ред. В. М. Барашенкова,
О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского : в 4 т. — Репринтное издание
1958—1961 гг. — СПб. : Альфарет, 2012.
99 Школьна О. Д. Преса Катеринославської губернії (1905 –
1907) : тематичні аспекти, тенденції розвитку / Наукові записки
інституту журналістики. — 2005. — Т. 21. — С. 38-50.
100 Там само.
101 Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь Луганска. —
2005. — 30 ноября. — С. 26.
102 Башкина В. Из истории Луганской периодической
печати / Ижица. — 2003. — 19 ноября. — С. 11.
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Кулешов. Газета була дозволеною військовою цензурою і
друкувалася в типографії М. І. Куликова»103.
За допомогою згаданого вище бібліографічного
збірника ми встановили, що це дійсно був додаток до
земської газети (його повна назва – «Луганский листок.
Ежедневное прибавление к “Известиям Славяносербского
земства”»), що існував протягом 1915-1916 рр. і мав додаток
«Ночные телеграммы “Луганского листка”»104. До того ж
нами була відшукана фотокопія сторінки під загальною
назвою «Луганский листок», виділеною графічно як
заголовок рубрики, що не дає підстав говорити про цю газету
як окреме самостійне видання.
Майже
одночасно
з
«Листком
объявлений
Славяносербского
земства»
протягом
1903-1906 рр.
Опікунством селянських сиріт округу Словʼяносербського
повіту видається безкоштовна офіційна двотижнева газета
«Донецкий листок», яку редагував М. А. Унгер-Штернберг
(або просто Штернберг). В. Владимиров ставить газету на
перше місце в історії журналістики Луганського краю, проте
не вказує точних дат виходу газет 1903 р.105. Детальна ж
інформація про часопис, на жаль, відсутня.
Подальше піднесення луганської періодики позначене
революційними подіями 1905–1907 рр., «що модернізували та
дещо видозмінили суспільство, вплинули на розвиток
місцевої преси, вивели її на якісно новий рівень і, навпаки,
багато в чому зумовлювалися діяльністю тієї ж преси. На час
розгортання революційної ситуації в інформаційному полі
Катеринославщини більш чи менш успішно діяли понад 20

103 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 6.
104 Беляева Л. Н., Зиновьева М. К. Библиография
периодических изданий России, 1901—1916 / Под общей ред.
В. М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского : в 4 т. —
Репринтное издание 1958—1961 гг. — СПб. : Альфарет, 2012.
105 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997) / Владимиров В. М. — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 32.
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періодичних
видань
різноманітного
спрямування»106.
Інформаційний сплеск, який переживала тогочасна Росія у
зв’язку з революційними подіями, позначився й на пресовій
діяльності Луганщини. У самому ж Луганську в цей період
функціонувало 10 газет, більшість із яких почала свою
біографію в 1906 р. – «Донецкое слово», «Донецкие
новости», «Донецкое эхо», «Донецкая речь», «Северный
Донец», «Донецкий колокол», «Донецкая истина».
Існують факти, що засвідчують широку популяризацію
листівок у революційну добу. Провідником у цій справі
виступала Луганська організація РСДРП. Так, міським
комітетом було випущено низку листівок – «Об
экспроприациях», «О черной сотне», «Ко всем рабочим
Луганска», «Ко всем приказчикам Луганска», «О
предстоящих выборах в Думу», «О результатах выборов» й
багато ін. Інтернет-джерела запевняють, що всього
зафіксовано біля 30 000 подібних прокламацій107.
Першим громадсько-політичним виданням міста було
«Донецкое слово», програма якого рекомендувалася до друку
11 листопада 1905 р. Видавав газету володар луганської
типографії А. Єленєв, а з № 11 – І. В. Сладковський. Часопис
у своїй програмі зобов’язувався «чітко прислухатись до
голосу громадської думки й іти назустріч духовним запитам
своїх читачів, дотримуючись при цьому напрямку російських
прогресивних партій, якоюсь мірою конституційнодемократичних, свободомислячих і т. п.»108.
1 лютого наступного року «Донецкое слово» вийшло у
світ на чотирисмужному форматі з підзаголовком
«Громадська і політична газета, присвячена інтересам
106 Школьна О. Д. Преса Катеринославської губернії (1905
1907) : тематичні аспекти, тенденції розвитку / Наукові записки
інституту журналістики. — 2005. — Т. 21. — С. 39.
107 Цуприкова О. История луганской печати [Електронний
ресурс]: / Український соціум. ― Режим доступу : http: /
lugansk. comments. ua / info / pechat. html
108 Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь Луганска. —
2005. — 30 ноября. — С. 26.
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трудящого населення Донецького гірничо-промислового
району». У №11 за 1906 р. окреслювалися основні завдання
часопису: «Питання: аграрне, робітниче, місцевого
самоуправління, просвіти, “про свободи”, національне,
судове, податкове, фінансове, на кінець, питання державного
устрою – ось що хвилює населення, ось чим воно тепер
живе… Скільки питань поставлено на чергу невідкладності
російською дійсністю! І – ще жодної дійсної відповіді не
дано! ˂…˃ Наша сила, а з нею разом і спасіння нації – у нас
самих, у нашій політичній зрілості і громадянській мужності,
і лише активно підтримавши Думу, російський народ
порушить колесо історії з мертвої точки»109. З поданого
уривку яскраво простежується партійна приналежність
видання, яке стояло на ліберально-демократичних засадах,
різко опозиційних до царизму позиціях, виражаючи досить
широкий спектр думок – від кадетських до більшовицьких.
Як стверджує О. Кравченко, «Часопис став органом лібералів
і соціал-демократів, які з метою посилення його ролі та
фінансової стабільності заснували товариство “Донецкое
слово”»110, членами якого, були Д. М. Розловський (майбутній
редактор і видавець провінційної більшовицької газети
«Донецкий колокол») і соціал-демократ Б. Ф. Шульгін, на
чолі з І. В. Сладковським.
В одному з передостанніх № 40 від 14 липня 1906 р.
газета виразно декларувала, що «намагається бути лише
правдивою і відвертою ˂…˃. Ми намагаємось дати читачеві
чесну газету, яка видаватиметься на законних основах».
Однак така концепція не віталась і в революційні роки: «після
трьох конфіскацій підряд (а це вже означало автоматичне
призупинення видання), на 42-му номері від 16 липня 1906
року, газета була заборонена на підставі закону про воєнний
стан, уведеного в Словʼяносербському повіті після розпуску І
109 Там само. — С. 26.
110 Кравченко О. Л. Видавнича справа Луганська : від
зародження до кінця 20-х рр. ХХ ст. / Медіапростір Луганщини в
науковому вимірі : зб. наук. ст. / за ред. В. М. Галич. — Луганськ :
Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — С. 62.
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Державної Думи, а І. В. Сладковський, редактор-видавець,
був пізніше притягнутий до суду»111.
Як видно, незважаючи на проголошену свободу думки
й слова, становлення «Донецкого слова» не було легким. З
фінасово-організаційних та ідейних причин у червні 1906 р.
часопис припинив своє існування. Є свідчення про існування
додатку до «Донецкого слова», який складав нерегулярно
черговий газетний матеріал і телеграми.
Натомість 21 липня 1906 р. з’явилася щоденна газета
«Донецкие новости», яку редагував А. -Б. Л. Ривлін. Видання
зберегло
концепцію,
ідейну
спрямованість,
обсяг,
періодичність і навіть наклад свого попередника, проте
вирізнялося ще більш радикальними інформаційними
матеріалами про селянські й робітничі виступи в повіті та
окрузі. Така орієнтація часопису визначила тривалість його
існування (вийшов лише 21 номер), а з 14 серпня 1906 р.
«Донецкие новости» були заборонені. Хоча за іншими
даними газета функціонувала до 1907 р. 112
З 1 серпня 1906 р. отримано дозвіл на видання депутата
І Державної Думи й ІІ її секретаря С. Рижкова «Донецкое
эхо», проте жодного примірника цього часопису не
збереглося, як і детальних свідчень про нього.
29 серпня 1906 р. з’явилась газета «Донецкая речь»,
редактором-видавцем якої став голова профспілки друкарів Б.
Ф. Шульгін. Але й це видання не було довготривалим,
вийшло всього 29 його чисел, останнє з яких датоване
13 вересня 1906 р. П. Алексєєнко переконує, що газета
публікувала відверті матеріали, пов’язані з черговими
виборами до Державної Думи.
Підтвердженням цього виявилася стаття невідомого
Наглядача, надрукована в №14 під назвою «Социал111 Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь Луганска. —
2005. — 30 ноября. — С. 26.
112 Башкина В. Из истории луганской периодической
печати / Ижица. — 2003 — 19 ноября. — С. 11. ; Кулишов А. О чем
рассказывают музейные коллекции / А. Кулишов. — 2002. —
5 июня. — С. 6.
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демократы», де роз’яснюються загальні засади марксистської
революційної теорії, наголошується на необхідності
завоювань пролетаріатом політичної влади в інтересах
трудящих. Друга стаття подібного характеру планувалась у
№15, через яку, імовірно, і було закрито часопис113.
Досить поширеною серед луганців виявилась щоденна
громадсько-політична газета, присвячена захисту інтересів
трудящих переважно в Донецькому промисловому районі
«Северный Донец», яка вийшла у світ 30 вересня 1906 р. за
редакцією вже Л. О. Соколова (псевдонім – Л. Долін).
Продовжуючи ліберально-демократичні, різко опозиційні до
«маніфестованих» царатом напрямків, «Северный Донец»
одразу ж відмежувався від щойно призупиненої «Донецкой
речи», декларувавши себе самостійним виданням. Очевидно,
це трапилося через розформування згаданого вище
видавничого
товариства,
очолюваного
самим
В. Сладковським114. Розходження в ідейний поглядах між
членами редакційного колективу вплинули на якість і
визначили нетривалу історію «Северного Донца» – вийшло
35 номерів газети. У кіосках заводу Гартмана газета
продавалась за зниженою ціною. В основному публікувались
матеріали про місцевий профспілковий рух. 11 листопада
1906 р. газета була закрита через невідповідність політичних
переконань правлячій верхівці.
Одразу після закриття «Северного Донца» у листопаді
1906 р. започаткувала свій вихід газета А. -Б. Л. Ривліна
«Донецкая истина». Її редакція зосереджувалась на
вул. Казанській (сучасна назва – Карла Маркса). Роздрібний
продаж видання був організований не тільки в Луганську, але
й інших пунктах Донецького басейну. Як констатує
А. Кулішов, «Спеціальними кореспондентами газети були в
Санкт-Петербурзі
тов.
Українцев,
а
в
Москві
І. І. Голобородько (І. Южанін). ˂…˃ Надалі на сторінках
газети подавалась інформація, що «Донецкая истина» має
113 Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь Луганска. —
2005. — 30 ноября. — С. 26.
114 Там само. — С. 26.
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власних кореспондентів в Одесі, Варшаві, Тифлісі, Лондоні,
Парижі, Нью-Йорку, що, звичайно, враховуючи масштаб і
можливості видання, викликає великі сумніви 115. До того ж
дослідник доводить, що на сторінках видання подавалися
зразки оригінальної й перекладної літератури, згадуючи в
цьому контексті роман Жана Ломбарда «Манжурес» у
перекладі Д. А. Левітова, який почав публікуватися з
3 вересня 1907 р.
«Донецкая истина» у своїй біографії зазнала тривалої
перерви у зв’язку з драматичними подіями лютого-березня
1907 р., поновивши своє видання у вересні того ж року. То
був час жорсткої політичної реакції, отриманої в історії назву
столипінської, під час якої припинилася будь-яка громадська
діяльність і на Луганщині: «Робітничий рух подавлено,
арештовані чи розсіяні його лідери, заслані редактори,
притихли й ліберали»116. Так, 8 вересня 1907 р. газета
повідомляє про заслання й самого Д. Розловського:
«Працював він у нашому місті в якості найближчого
співробітника всіх луганських газет і редактором “Донецкого
колокола”. Йому була дорогою тільки газетярська справа, і
тільки в якості газетного працівника він проводив свої
погляди».117 Пізніше Д. Розловський потрапляє до
Сімферополю, де протягом 1909-1914 рр. редагує солідну
ліберальну газету «Южные ведомости», а потім, у 20-х рр.,
працює в авторитетних радянських виданнях. Останній, 23
номер «Донецкой истины», вийшов 27 вересня 1907 р. Газета
припинила своє існування через політичні й фінансові
обставини.
Доволі популярним у Луганську був орган трудящих
мас і одночасно Луганського комітету РСДРП «Донецкий
колокол», започаткований у жовтні 1906 р. більшовиком Д. М.
Розловським. Спочатку газета виходила щоденно, а з №5 мала
115 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 6.
116 Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь Луганска.
—2005. — 30 ноября. — С. 26.
117 Там само. — С. 26.
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періодичність 3 рази на тиждень. Це перше легальне партійне
видання на території Луганського краю, яке ставило за мету
«˂…˃вияснення потреб і інтересів робітничого класу та його
ролі як класу, що бореться за політичні й соціальні інтереси
людства».118 Саме тому редакція прохала повідомляти
читачам усі факти суспільної життєдіяльності, особливо
робітничої хроніки, й намагалася врахувати на сторіках свого
видання інтереси громадськості.
Серед основних рубрик «Донецкого колокола» можна
назвати
такі:
«Жизнь
Донецкого
бассейна»,
«Профессиональное движение в Луганске», «Из жизни
партий», «Вутренние известия», «Нам сообщают», «Наши
сотрудники», «Вести и слухи» тощо. О. Школьна вказує на
жанрово-тематичну
палітру
часопису:
«Друкувалися
телеграми з повідомленнями про події в Росії та за кордоном,
міська та кримінальна хроніка, огляди преси, літературні
твори, театральні рецензії, бібліографія, фейлетони, листи.
Основна увага зверталась на матеріальне й політичне
становище пролетаріату, умови роботи, життя, медичне
обслуговування робітників, передвиборчу кампанію, що
набула розголосу на той час, проблеми партійного життя,
аграрне питання, профспілковий рух». 119
Активну участь у «Донецком колоколе» брав відомий
більшовик Луганська К. Є. Ворошилов. Часопис уміщував
кореспонденції й статті з конкретними програмами й
відвертою тактикою більшовиків, піднімав маси на боротьбу
з самодержавством і експлуататорами, політично оснащував
пролетаріат Донбасу, висвітлював професійний рух краю,
провадив широку агітацію перед виборами до Державної
думи. Зокрема, стаття «Близятся выборы», надрукована у
№ 15 за 1906 р., закликала виборців до голосування за список
робітничої партії.
118 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 6.
119 Школьна О. Д. Преса Катеринославської губернії (1905 –
1907) : тематичні аспекти, тенденції розвитку / Наукові записки
інституту журналістики. — 2005. — Т. 21. — С. 38 50.

45

В одному із номерів «Донецкого колокола» зазначалося:
«товариство робітників видавничого відділу існує приблизно
4 місяці. Головне, що можна відмітити в його діяльності – це
4-денний страйк. Багато з вимог були задоволені. Була
збільшена заробітна плата на 15 відсотків, і святкові дні
скорочено на 2 години, крім того, були введені деякі
покращення в галузі медичної допомоги. Членів товариства
нараховувалось 60 осіб»120. Такі факти засвідчують певну
категоричність і принциповість членів редакційного
колективу, яка проявлялася і в газетних матеріалах. Через
активно виражену громадянську позицію в конкретних
публікаціях («Аграрный вопрос и социал-демократия» (1907.
– № 16), «К выборам в рабочие курии» (1907. – № 17), «За
кем идти» (1907. – № 18) та ін.) 17 січня 1907 р., за
розпорядженням генерал-губернатора Катеринославщини,
газета була закрита. Це останнє видання в історії преси
Луганщини,
народжене
революційними
подіями
1905-1907 рр. Надалі випуск нових часописів було тимчасово
призупинено.
Протягом двох років у Луганську не існувало жодної
громадсько-політичної газети (не враховуючи земської, яка
продовжувала своє видання з 1903 р.). Лише 18 жовтня
1909 р. за редакцією Й. С. Житомирського зʼявляється
щоденна політична, громадська, літературна й економічна
газета «Донецкая жизнь», яка оголосила себе безпартійною.
Подібно до своїх попередників, газета ставила за мету точне
й усебічне висвітлення потреб і інтересів жителів Донецького
басейна, сприяла всім проявам громадської самостійності.
«Донецкая жизнь» співпрацювала з визначними літераторами
й громадськими діячами України та Росії, членами Державної
Думи і вже з перших номерів відзначалась високим
професіоналізмом подачі матеріалів. А. Кулішов цей факт
пояснює тим, що редактор І. Владимиров та його колега (ім’я
його не зазначене) закінчили Бернський і Паризький
120 Башкина В. Из истории луганской периодической
печати / Ижица. — 2003 — 19 ноября. — С. 11.
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(Сорбонну) університети121. Велика увага приділялась
своєчасній доставці газети: «нами були прийняті всі міри
щодо ретельної доставки газети першою ранковою поштою,
— повідомлялось в одному з номерів. – Просимо про всі
випадки несвоєчасної доставки негайно повідомляти нам для
відповідних розпоряджень»122. Такі факти засвідчують
серйозність намірів видавців у реалізації своєї інформаційної
продукції й розуміння того, що авторитет видання великою
мірою залежить від довіри до нього аудиторії.
Відомо, що «Донецкая жизнь» мала тривалу перерву у
виданні. Так, із 3 березня до 11 липня 1911 р. випуск
часопису було призупинено через арешт нового редакторавидавця Л. Ю. Гіпшмана. Натомість виходила оновлена й
розширена літературними матеріалами широкоформатна
газета «Новая Донецкая жизнь», редактором-видавцем якої
став М. Л. Кулашкін. Часопис щоденно публікував новини з
Державної Думи, зібрані в окрему рубрику «В кулуарах
Думы», а також події міжнародного життя. Особливе місце
посідали твори художньої літератури. 10 липня газета заявила
про відновлення попередньої назви й встановила статус
місцевої районної громадсько-політичної газети.
Б. Локотош указує, що ліберальна газета «Донецкая
жизнь» неодноразово підлягала поліцейським нападам, один
із яких зафіксовано в 1912 р., під час страйку робітників
паровозного й патронного заводів. Незважаючи на це газета
мала порівняно довгу історію, проіснувавши до листопада
1914 р. Останнім редактором її був Б. Л. Руденський123.
У вересні 1911 р. зʼявилося щоденне газетне видання
А. Р. Лейфера «Донецкие вести», яке з перервою в 1912 р.,
виходило до 1914 р. В останній рік редактором часопису був

121 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 5.
122 Там само. — С. 6.
123 Локотош Б. Н. Очерки истории Луганска / Б. Н. Локотош
— Луганск : Редакционно-издательский отдел обласного отделения
по печати, 1993. — 140 с.
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А. М. Алешко, а видавцем – П. І. Ніколаєнко. Відомо, що
«Донецкие вести» були закриті цензурою.
З липня 1913 р. по листопад 1917 р. у Словʼяносербську
– тогочасному адміністративному центрі Луганщини
виходила російськомовна газета «Голос крестьянина», яка
видавалась
Слов’яносербськими
селянською
й
кооперативною спілками. Часопис регламентував себе як
орган політичний і соціалістичний. У листопаді 1917 р.
«Голос
крестьянина»
було
перейменовано
на
«Славяносербский
хлебороб»
–
пресовий
орган
Слов’яносербської селянської повітової спілки, спілки
кредитних та позиково-ощадних товариств. Із № 12 за 1917 р.
газета видається українською мовою під назвою
«Слов’яносербський хлібороб», яка проіснувала до 1918 р.
Саме із цього часопису бере початок історія україномовної
преси Луганщини.
3 лютого 1914 р. зʼявився перший номер щоденної
газети «Донецкий край», яка виходила за загальною
редакцією М. В. Самойловича. Часопис визначав себе як
«орган безпартійний, який не переслідує певної політичної
мети, метою його буде, головним чином, висвітлення
місцевого життя і життя найближчого району»124.
У 1914 р. виникла й нелегальна гектографічна газета
Донецького колективу РСДРП «Правда труда». Відсутні дані
про її періодичність і регулярність, проте відомо, що в кінці
червня 1916 р. вийшло ще 2 номера газети.
Початок І Світової був суворим часом для існування
преси в Луганському краї, коли редактори, перш ніж видавати
часопис, мали пройти жорстку перевірку на політичні
переконання, моральні якості, наявність засуджень, спосіб
життя, віросповідання, політичну благонадійність тощо. Як
правило, подібний огляд людських якостей претендентів на
газетярську діяльність здійснювався катеринославським
124 Кулишов А. О чем рассказывают музейные коллекции /
А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — С. 6.
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Губернатором Колобовим, після чого підписувався дозвіл на
видання того чи іншого часопису.
Такі
процедури
перевірки
вдалося
пройти
С. Н. Тімофєєву – гласному міської думи, який 2 вересня
1915 р. звернувся з проханням про дозвіл на видання
російськомовної денної газети «Донецкий бассейн». Мова
йде про відновлення раніше заявленого про себе
однойменного часопису, який виходив за редакцією
А. І. Гуревича. Однак подальша історія цього видання
невідома, окрім дати його закриття – 1916 р.
У 1915 р. з періодичністю 3 рази на тиждень виходила
газета
«Донецкое
слово»
(редактор-видавець
М. Є. Ангелевич). Це був малоформатний листок, тому його
назва не засвідчує факту продовження уже згадуваного нами
однойменного видання, яке функціонувало протягом 1906 р.
за редакцією А. Єленєва.
Опис національної преси Луганського краю від
зародження до 1917 р. дає змогу говорити про її широку
диференціацію за такими типологічними ознаками, як
видавець (газети земської управи, приватних організацій та
осіб, державних гірничо-технічних закладів тощо), тематика
(громадсько-політичні, партійні, громадсько-політичні й
літературні, довідкові, технічні), національна ознака
(єврейські, російські й українські), мова (іврит, російська,
українська), аудиторія (дитячі, професійні, педагогічні,
політичні
тощо),
місце
видання
(луганські
й
словʼяносербські). Монархічну пресу Луганського краю
правомірно вважати поважним чинником в актуалізації
громадсько-політичного й духовно-культурного життя
українського народу, якого не можна спостерігати на жодному
з подальших історичних етапів її розвитку. За ступенем
інформативності
подачі
матеріалів,
оригінальністю
змістового наповнення, типологічною диференційованістю,
мірою відкритості до читача цю періодику можна сміливо
співвідносити з сучасною демократичною журналістикою.
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Тема 3. Передумови формування типу «партійнорадянська преса». Журналістська і публіцистична
діяльність К. Є. Ворошилова
Історичні межі, що охоплюють період 1917 – 1921 рр.,
визнані вітчизняною історіографією добою «екстремізму» 125,
пов’язаною з конфронтацією народу й влади в державі в
період Української революції – продукту ери світових воєн,
що «руйнівною лавою прокотилася по величезній імперії,
змітаючи підвалини, не тільки ті, що прогнили, але й
прогресивні, що почали встановлюватися»126. Протистояння
різних політичних сил у цей час досягло своєї кульмінаційної
вершини й на Луганщині. Такі історичні обставини в першу
чергу позначилися на розвитку періодичної преси:
державотворчі процеси удосконалення системи влади в
суспільстві, перетворення диктатури одного класу на
диктатуру однієї партії, а згодом – однієї людини неухильно
призвели до утворення в 20-х рр. ХХ ст. могутнього
інформаційного агітаційно-пропагандистського інституту.
«Революційні зрушення державотворчого рівня поч. ХХ
ст. зачіпали, як правило, сферу засобів масової інформації
того часу, докорінно змінюючи характер й умови
функціонування преси в соціумі, знищуючи на пні <…>
систему національної періодики»127. Падіння самодержавного
режиму призвело до якісних перетурбацій в періодичній
пресі: 6 березня 1917 р. Тимчасовим урядом було скасовано
цензурне обмеження, що стало передумовою створення
багатьох пресових органів різної політичної орієнтації: як
125 Литвин В. М. Україна : доба війни і революцій (1914 —
1920) — К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2003. — С. 64.
126 Михненко А. Історія Донбасу (1861 — 1945). — Донецк. :
Юго-Восток, 1999. — С. 106.
127 Герман І. Експресивна тональність публіцистичного
дискурсу періоду тоталітарної журналістики (на матеріалах
запорізької преси 20—40-х років ХХ століття) / Наукові записки
інституту журналістики. — К., 2003. — Т. 12 (липень—вересень).
— С. 52.
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українських національних сил, так і загальноросійських
політичних
таборів
(консерваторів
–
монархістів;
реформаторів-лібералів – кадетів; соціалістів-революціонерів
– есерів, меншовиків; ультра революціонерів – більшовиків,
лівих есерів, анархістів), а також революційних видань
новостворених місцевих рад нейтральної політичної позиції.
«Становлення української демократії, парламентаризму,
багатопартійності заклали чудове підґрунтя для створення й
розквіту небувалої за кількістю й різноманітністю преси в
Україні»128. Період березня-квітня 1917 р. увійшов в історію
української журналістики під назвою «медового місяця», а
1917 р. загалом визнаний «медовим роком» 129 української
періодики. Відомий пресознавець А. Животко з цього
приводу зазначав: «Протягом уже перших місяців (1917 р. –
К. У.) українська преса стала на шлях широкого розвитку.
Відроджується в українських містах, проявляється в різних
провінційних осередках, народжується в найдальших кутах
української землі і, врешті, охоплює собою українські
колонії, частину фронту тощо. З кожним днем шириться її
мережа, поширюється її об’єм і завдання. З шести органів, що
виходили до революції зростає вона до 106 органів,
досягаючи на 1918 рік 212 пресових органів»130.
Не оминули глибокі демократичні перетворення й
інформаційний простір Луганщини. У 1917 р. побачили світ
нові періодичні видання: «Известия Луганского совета
рабочих и солдатских депутатов» (березень-квітень), «Голос
крестьянина» (вересень), «Заря» (видання Луганської
районної організації комітету РСДРП (меншовиків) (серпень),
«Донецкий пролетарий» (орган Луганського комітету РСДРП)
(червень) тощо. Ключовою темою цих часописів була
політична, зорієнтована навколо визначної історичної події –
початку
буржуазно-демократичної
революції.
«Як
128 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997). — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 5.
129 Там само. — С. 5.
130 Животко А. П. Історія української преси / Упор.
М. С. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 1999. — С. 257.
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центральний, так і місцевий друк відображав усі відтінки
політичної думки, суспільних настроїв, демонструючи
справжній плюралізм, терпимість до опонентів та готовність
до відкритого діалогу»131.
Враховуючи той факт, що газети кін. 10-х рр. ХХ ст.
були єдиним інформатором і репрезентантом суспільно
важливих історичних подій і мали передусім політикоправове призначення (провідними принципами радянської
преси були партійність і висока ідейність, а основним
тематичним напрямком – висвітлення питань партійного
життя), найрозповсюдженішими жанровими формами були
директивні статті, які включали циркуляри, інструкції,
резолюції, закони, витяги з протоколів тощо, а також
директивні й пропагандистські статті, кореспонденції й
замітки.
Унаслідок політичного протистояння, пов’язаного з
початком української національно-демократичної революції
1917 р., відбулися певні державотворчі метаморфози на
Луганщині. У цей час есерівський «Голос крестьянина»
публікує звернення новоствореної Української повітової ради
в Луганську на чолі з командиром 26 українського полку
Малашко, де закликає до створення загонів «Вільного
козацтва». Завдяки українській творчій інтелігенції
відновлюється робота товариства «Просвіта» в різних
куточках Донбасу, зокрема Луганському, Старобільському,
Бахмутському, Слов’яносербському та ін. повітах. Яскравим
прикладом такої організації є створена за власні кошти
«Просвіта» Х. Д. Алчевською в с. Олексіївка.
Першим українськомовним виданням Луганщини
можна
вважати
селянску
громадсько-політичну,
соціалістичну й кооперативну газету «Слов’яносербський
хлібороб», яку видавали Слав’яносербська повітова
селянська спілка та Спілка кредитних і позиково-ощадних
товариств. Це той самий есерівський орган «Голос
крестьянина», який в листопаді 1917 р., змінивши назву
131 Михненко А. Історія Донбасу (1861 — 1945). — Донецк. :
Юго-Восток, 1999. — С. 111.
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українськомовним відповідником, перейшов на щоденну
основу й почав публікувати матеріали винятково українською
мовою, проіснувавши до середини 1918 р.
Доба великих демократичних перетворень у державі
кін. 1910-х – поч. 1920 рр. відкрила широкі можливості для
розвитку ініціативної, самостійної й неупередженої
публіцистичної думки. Уперше за всю історію становлення
луганської періодики з’явилася можливість відверто говорити
про все наболіле, схилятися до ексцентричних й
неординарних роздумів, сміливо висміювати всі вади
непримиренного й страдницького народного життя. Так, на
шпальтах згаданого вище слов’яносербського часопису
з’являється порівняно новий художньо-публіцистичний жанр
– фейлетон. Яскравим прикладом такого сатиричного твору є
«Маленький фейлетон» активного на той час письменника й
публіциста Г. Ларіна. Щедро використовуючи художньоекспресивні засоби зображення подій, автор від імені
невідомої особи досить влучно подає хроніку життя
українського народу поч. ХХ ст. Кріпацтво іменує «чорними
днями життєвих незгод», а кріпаків – «синонімом усього
поганого й відштовхуючого»132. На рівні високих
філософських узагальнень Г. Ларін піднімає проблему буття
українського народу в умовах безправ’я: «Людина понурила
голову й засумнівалася: чи існую я? З болем у серці вона
переживала приниження. Хто тільки не знущався з неї? Вона
розуміла себе, але її не хотіли розуміти інші»133. Перші
перемоги революції були параноїчною мрією поневолених,
яка нарешті здійснилася – «I, нарешті, щастя. Їй (людині. –
К. У.) привільно, хороше, так хороше. В осінній дощовий
похмурий день їй посміхнулося сонце» 134. Та здобуття
свободи не вирішило основних проблем пролетаріату:
народні маси, звиклі до суворої муштри, виявились
неспроможними до самоврядування й саморегуляції:
132 Ларин Г. Маленький фейлетон / Голос крестьянина. —
1917. — 12 августа. — С. 3.
133 Там само. — С. 3.
134 Там само. — С. 3.
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«Людина втратила голову від щастя. Увесь трагізм у тому, що
вона сама не знаходить своєї голови. Вона готова поділитися
своїм щастям, тільки б голова була на місці. Нехай чужа, але
голова. Голова! Шукайте голову! Вона потрібна людині, яка
шукає щастя!»135. Те, що на декілька місяців згуртувало
народ, надалі штовхало на розходження, протистояння,
боротьбу окремих соціальних груп населення й політичних
партій. У політичних метафорах «голова» й «осінній день»
упізнаються Тимчасовий уряд і Жовтнева революція. Автор
фейлетону іронічно висміює ознаки анархізму в тогочасному
суспільстві, адже держава потребувала або глибоких
еволюційних реформ, або ж революційних – чергової зміни
влади.
Дослідник національно-визвольного руху Донбасу,
краєзнавець О. Добровольський у серії одноосібних Інтернетпублікацій згадує першу українську газету Донбасу «Вільне
слово», яка, за його даними, побачила світ у Бахмуті
1918 р. 136 Як стверджує автор, у часописі публікувалися
молоді таланти Донбасу на чолі з В. Сосюрою. Автор
припускає, що на Бахмутщині поширюється українська преса
на зразок «Вільного слова» й до 1917 р., але не називає
конкретних назв періодичних видань.
У публіцистичному збірнику знаного ідеолога
українського національного відродження, вихідця з
Донеччини І. Дзюби «Донецька рана України»137 послідовно
описано український визвольний рух Донбасу в різні часові
проміжки: від поч. ХХ ст. – до сучасності. Заслуговують на
особливу увагу зворушливі есеї «Донеччина – край
українського слова» та «Донецька складова української
135 Там само. — С. 3.
136 Добровольський О. Українське відродження на Донеччині
й Луганщині в 1917-22 роках. — Електронний ресурс: http: /
www. ns. konstantinovka. com. ua / forum / gorod_konstantinovka /
politika / stor_ya. — Дата звернення : 20. 03. 2015.
137 Дзюба І. М. Донецька рана України: Історикокультурологічні есеї. — К. : Інститут історії України НАН України,
2015. — 78 с.
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культури», де, зокрема, приділено увагу й діяльності
української преси: «Особливо рясно заколосилося українське
літературне слово на Донеччині в добу національного
відродження поч. ХХ ст. та в 20-ті роки, коли здійснювалася
так звана “українізація”: відбувався перехід на українську
мову освіти, преси, книговидання тощо. Цей короткий період
відносно вільного національного розвитку, коли впали прямі
заборони царських часів, показав, на що здатні розкуті сили
українського народу в усіх сферах культури. І в Донеччині
народжуються українські газети й журнали, українські
театри, виявляють себе українські поети й прозаїки. Але це
піднесення налякало більшовицьку владу, яка побачила в
цьому небезпеку “сепаратизму” й “націоналізму”»138.
І дійсно, нестабільністю політичної системи в країні
кін. 10-х рр. ХХ ст. скористалися більшовики, розгорнувши
активну агітаційно-пропагандистську роботу. «Величезну
роль у справі мобілізації не тільки робітників, а також і
селянської бідноти, солдатів та інтелігенції на штурм
капіталізму, на справу перемоги пролетарської революції і
створення Радянської влади»139 відігравала більшовицька
преса.
Динаміку
національно-визвольних
процесів
на
Луганщині простежимо на матеріалі наймогутнішого органу
більшовицької партії – «побратима» ленінської «Правды»,
київського «Голоса социал-демократа», катеринославської
«Звезды», харківського «Пролетария», авангардного речника
більшовицьких ідей на Луганщині – часопису «Донецкий
пролетарий» (із 1920 р. й до 1914 р. – «Луганская правда»),
який відкрив дорогу до створення нового, партійнорадянського типу мас-медіа.
Травневим засіданням Луганського Комітету РСДРП (б)
1917 р. за участю К. Ворошилова, І. Шмирова, М. Афоніна,
138 Дзюба І. Донеччина — край українського слова / Дзюба І.
М. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї. — К. :
Інститут історії України НАН України, 2015. — С. 14.
139 Ворошиловградська правда. — 1947. — 14 червня. — С.
1.
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З. Ляпіна, Г. Іванова, І. Усачова, І. Набієвича – восьми
активних членів більшовицької партії, полум’яних
пропагандистів ленінських ідей, агітаторів за соціалістичну
справу, наполегливих і цілеспрямованих організаторів
трудящих мас – вирішилося питання щодо створення
партійної газети. Матеріальні нестатки відтягли дату виходу
«Донецького пролетарію» до 1 червня (14 червня за новим
стилем) 1917 р. На цей час наклад часопису за різними
даними сягав 2500 – 3000 примірників.
Видавництво партійного газетного органу знаходилося
в Луганську на вул. Казанській (сучасна назва ім. К. Маркса).
Його редактором призначили голову Луганського районного
бюро й комітету більшовицької партії К. Ворошилова, який
разом із членами редакційної колегії (О. Черв’яковим,
А. Каменським, М. Афоніним, І. Шеффером, Й. Венецьким,
А. Єгоровим, Н. Мишковим, І. Алексєєвим, І. Локатошем,
К. Кариковим, І. Ніколаєнком, Я. Істоміним та ін.) «нещадно
викривали імперіалістичну політику Тимчасового Уряду» 140,
роз’яснювали обстановку в країні, мобілізовували трудящі
маси на захист революційних завоювань, боролися за
подальше визнання й ухвалення більшовицької влади серед
населення Луганська й краю.
З перших номерів функціонування газети було
відчутним неприйняття й шалений опір її діяльності з боку
колишньої монархічної, націоналістичної преси, а також газет
інших політичних партій. Реакція буржуазії була
непередбачуваною: «Вона скупила весь наявний у місті
папір. Під загрозою став вихід чергового номера, – зазначає
дослідниця партійно-радянської преси М. Дмитрієнко. –
Актив газети негайно був поставлений на ноги. І ось у підвалі
Вірменської церкви вдалося розшукати 10 рулонів паперу.
Через декілька годин члени робітничої бойової дружини
відправили його до редакції. Наступного разу, коли знову не
вистачило паперу, газета вийшла на обгортковому й
140
Общественный
материал
о
деятельности
К. Е. Ворошилова в Луганске (февраль-октябрь 1917 г.). / ГАЛО. —
П — 2. — Оп. 9. — Д. 212. — С. 11.
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кольоровому папері»141. Ураховуючи назрілу ситуацію,
більшовики сподівалися на підтримку пролетаріату й
намагалися завоювати його прихильність: «Робітничі газети
закриваються тільки тому, що вони захищають класові
інтереси пролетаріату, – констатує К. Ворошилов на
сторінках редагованого часопису в серпні 1917 р., – тільки
тому, що пролетаріат як ніхто інший ураховує ті обставини
нашого, міжнародного й суспільно-політичного життя» 142.
Соціал-демократи Луганщини, на чолі з К. Ворошиловим, ще
з
поч.
ХХ ст.
усвідомили
значення
агітаційнопропагандистської
літератури.
Поширюючи
численні
листівки, нелегальну більшовицьку газету «Искра»,
марксистсько-ленінські, а пізніше – періодичні видання
«Известия» та «Донецкий пролетарий», вони прагнули
активізувати масовий пролетарський рух, адже саме
робітничий клас на території Донбасу мав значні кількісні
переваги й міг стати міцною платформою суспільнополітичної боротьби в державі.
Задокументовано також випадки посягання луганського
повітового комісара О. Нестерова, та представника
міліцейської управи Гладковського на свободу більшовицької
преси. Вони вимагали «дати розписку щодо постійного
надання начальнику міліції декількох екземплярів газети» 143
для перевірки. На захист «Донецкого пролетария» виступив
його відомий журналіст і полемік О. Черв’яков зі статтеюпротестом «Посягання на свободу преси», у якій він
звинувачував у всьому політику Тимчасового Уряду. Згодом
журналіста підтримали й поліграфісти, надрукувавши
«Відкритого листа до робітників Донбасу», який був
підтриманий населенням міста. Таким чином, загальними
141 Дмитрієнко М. Ф. «Донецкий пролетарий» / Донбас. —
1964. — № 4. — С. 103.
142 Ворошилов К. Е. Поход продолжается / Копии статей
К. Е. Ворошилова, помещенные в газету «Донецький пролетарій» в
1917 г. / ГАЛО. — П — 2. — Оп. 1. — Д. 138. — С. 25.
143 Черв’яков А. Посягательство на свободу печати /
Донецький пролетарій. — 1917. — 20 червня. — С. 35.
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зусиллями працівників комітету та робітничих мас
більшовицький друкований орган вдалося відстояти, а
комісара Тимчасового уряду, депутата Державної Думи,
соціаліста-революціонера
О. Нестерова,
з
ініціативи
більшовиків, у вересні 1917 р. було ув’язнено144.
Якщо простежити всі випущені номери газетного
органу луганських більшовиків «Донецкого пролетария», то
можна помітити досить активно виражену ідеологічну
позицію її організатора й першого редактора К. Ворошилова,
котрий досить часто «громив не тільки провінційних
“героїв”, які претендували стати біля керма влади нової Росії,
але й “героїв” із центру, що заливали кров’ю свою країну» 145.
Із автобіографії К. Ворошилова, яка до цього часу
зберігається в партійному відділі Державного архіву
Луганської області, відомо, що майбутній громадський і
політичний діяч народився 1881 р. в с. Верхнє
Катеринославської губернії в родині робітників. З раннього
дитинства йому доводилося тяжко працювати на шахтних
рудниках, а після навчання в земській школі с. Василівки
Слов’яносербського повіту – на металургійних заводах
Луганщини.
Великий
вплив
на
формування
світогляду
К. Ворошилова спричинив один із його вчителів – у
подальшому член і ІІ секретар І Державної Думи – С. Рижков.
«Працюючи, – згадує К. Ворошилов робітничі роки кін. ХІХ
ст. на заводі біля станції Алчевської, – я продовжував читати
класиків, а також книги з природничо-наукових питань, а
спілкування з учителем досить швидко давало паростки – я
розумово та культурно зростав»146.
144 Історія Луганського краю / В. С. Курило, І. Ю.
Бровченко, А. О. Климов та ін. / За ред. В. С. Курила. — Луганськ :
Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008. — С. 264.
145
Общественный
материал
о
деятельности
К. Е. Ворошилова в Луганске (февраль-октябрь 1917 г.). / ГАЛО. —
П — 2. — Оп. 9. — Д. 212. — С. 11.
146 Автобиография / Общественный материал о
деятельности К. Е. Ворошилова в Луганске (февраль ― октябрь
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Із перших трудових буднів К. Ворошилов виявляв свою
прямолінійну й бунтівливу вдачу. Так, у 1897 р. він був
ув’язнений за непокірність начальству, а в 1899 р. в чавуноливарному цеху під керівництвом К. Ворошилова відбувся
страйк крановщиків заводу, за що його було заарештовано й
позбавлено роботи. 1903 р. К. Ворошилов офіційно вступає в
Луганський
комітет
більшовицької
партії.
Після
революційних подій 1905 – 1907 рр. активний громадський і
політичний діяч продовжує ініціативну революційну
діяльність. За великий патріотизм і відданість справі
більшовиків К. Ворошилову в різні роки довелося обіймати
поважні державні посади: 1917 – голова Ради Луганської
Міської думи й комітету більшовицької партії, головний
редактор газети «Донецкий пролетарий»; з 1918 р. входить до
складу уряду України: призначений командуючим військами
Харківського округу під час Громадянської війни; 1919 –
командир 5-ї Української армії, член РВС І Кінної армії; 1921
– член ЦКРКП(б), командуючий Південно-кавказьким
воєнним округом і член РВР Союзу РСР, а з 1924 – член його
президіуму.
Аналіз публіцистичного доробку К. Ворошилова дав
змогу виявити як стратегічні, так і тактичні тенденції
журналістської творчості більшовицького газетного органу
періоду національно-визвольних змагань. У стратегічному
плані вони прагнули змінити існуючу ідеологічну ситуацію,
перерозподіливши баланс політичних сил на користь
більшовиків. Особливо помітним було передвиборче
спрямування видання, яке проявлялося у вигляді гаселпротестів проти тимчасової влади й інших агітаційнопропагандистських
засобів
упровадження
політичної
кампанії. Цей процес відбувався за єдиним курсом, який у
першу чергу націлювався на привертання уваги аудиторії,
керування ситуацією, переконання читачів у правильності
поставлених проблем і шляхів їх вирішення, спрямування на
досягнення поставлених цілей у майбутньому, мобілізація на
1917 г.). / ГАЛО. — П — 2. — Оп. 9. — Д. 212. — С. 3 — 4.
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підтримку пропозицій автора політичного тексту тощо. У
більшості випадків така стратегія мала позитивні наслідки.
Значна частина політичних текстів виконувала й
тактичні завдання актуальної ідеологічної боротьби між
політичними силами, основними серед яких були:
інформування реципієнта про партійні програми, проведення
певних внутрішньопартійних ліній, у результаті чого
приймалися певні рішення, здійснювався ідеологічний вплив
на читача (як на окрему людину, так і на певну соціальну
групу, структуру, інституцію).
Ключовою
темою
журналістських
творів
К. Ворошилова в перші місяці існування «Донецкого
пролетария» була тема розподілу влади в державі. «Нині
самим моторошним, животрепетним питанням є питання про
те, кому необхідно керувати нашою великою Батьківщиною,
що стікає кров’ю»147, – писав К. Ворошилов у директивній
статті «Про владу» одного з червневих номерів газети.
Ідеологічна стратегія Ворошилова-політика втілилася в
соціально-інформаційному просторі Ворошилова-публіциста,
комунікатора. Його майстерність полягає в умінні добирати й
застосовувати найефективніші засоби впливу на психіку
людини. Так, спроектувавши проблемну ситуацію, журналіст
переконує в необхідності створення нової, «єдиної влади для
всієї країни, яка покладе кінець розпаду <…> всіх галузей
життя країни»148. Пейоративна конотація метафори
«Батьківщина
стікає
кров’ю»
мотивує
безвихідне,
катастрофічне становище громадян в умовах безвладдя, а
подальша гостра критика всіх «темних сил» поваленої
буржуазії, які «намагалися не вирішувати, а ускладнювати
ситуацію, убачаючи в цьому користь і спасіння»149, має чітко
виражене емоційно-оцінне забарвлення – використовується з
метою зіставлення, точніше, протиставлення негативного
147 Ворошилов К. Е. О власти / Донецкий пролетарий. —
1917. — 15 июля. — С. 9.
148 Там само. — С. 9 — 10.
149 Там само. С. 10.
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образу опонента (буржуазії) високим більшовицьким
цінностям.
Проблему анархії у державі порушували й інші члени
редакційної колегії «Донецкого пролетария» (І. Каменський
«Примара анархії», Б. Вобликов «До селянів», «Де вони?»,
І. Локатош «Свобода нашого часу» тощо). Наприклад, стаття
«старого» більшовика І. Каменського «Призраки анархии»
переконливо доводить неосвіченому читачеві необхідність
революційного перевороту: «Революція – це не розмірений і
красивий парад, це боротьба не на життя, а на смерть, це
страшна й освіжаюча гроза, зоря нового життя» 150. Засобами
градації й гіперболи з використанням політичних метафор
автор змальовує трагізм «старого прогнилого дому, який
щохвилинно погрожує розвалитись», «збудованого на піску
психологічного обману», «підступного зла» – анархізму151.
Зміст подальших творів цього публіциста зводиться до
агітації й пропаганди партійно-більшовицької системи, а
оспівування «об’єктивних умов соціалістичної боротьби»
виявилося лише підступними демагогічними канонами
соціалістів-революціонерів.
Автор «Маленького фейлетону» Нирос образно
змальовує безпросвітність політичної ситуації в республіці,
наголошуючи на тому, що «кількість чорних анархічних
точок на тілі Росії значно збільшується»152. А К. Ворошилов
був переконаний у тому, що саме Ради Робітничих,
Селянських та Червоноармійських депутатів зможуть гідно
представить інтереси народу. «Спасіння революції, спасіння
нашої великої вільної вітчизни, – закликав він, – має стати
справою не буржуазії та її підданих, а справою самого
революційного народу, який, віддавши всю повноту влади
своїм обранцям – Радам Робітничих, Селянських і
Червоноармійських
депутатів,
докладе
всю
свою
150 Каменский И. Призраки анархии / Донецкий пролетарий.
— 1917. — 21 июня. — С. 1.
151 Там само. — С. 1.
152 Нирос. Маленький фельетон / Донецкий пролетарий. —
24 июня. — С. 3.
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організаційну міць, всю свою національну гідність для
підтримки тієї влади, яка буде владою самого народу, яка буде
творити його волю, робити його справу»153.
У полум’яному зверненні публіциста зі сторінок
«Донецкого пролетария» форма складеного присудка «має
стати справою» набирає закличної модальності, а форми
майбутнього часу «докладе» (влада), «буде творити» в описі
належного майбутнього теж ужиті зі значенням модальності
наказу (пор. : докладіть! творіть!), але в пом’якшеній формі,
без ноток волюнтативності, що створює атмосферу довіри в
спілкуванні з масовою аудиторією.
Крім того, у публіцистичному доробку К. Ворошилова
зустрічаються тексти з відкритою командно-наказовою
модальністю: «Ми вимагаємо, щоб всередині країни була
організована справжня народна влада Рад Робітничих,
Радянських і Селянських депутатів»154. Такі й подібні
звернення подавалися зазвичай у заключній частині твору,
реалізовуючи його соціальну дію – практичні й політичні
результати. Цей важливий аспект «плоду творчого акту», на
думку В. Здоровеги, «не виходить за межі власне літературної
праці, його використовували з метою підтвердження дієвості
журналістики у її більшовицькій інтерпретації»155.
В «Історії Луганського краю» за редакцією В. С. Курила
К. Ворошилов звинувачується в безпосередній причетності
до «створення системи тоталітаризму в країні, <…> масових
політичних репресій»156. Дослідження епістолярної спадщини
цього політичного діяча засвідчило також зневажливе
ставлення до уповноважених осіб, членів опозиції
153 Ворошилов К. Е. О власти / Донецкий пролетарий. —
1917. — 15 июля. — С. 9 — 10.
154 Ворошилов К. Е. Наступать ли? / Донецький пролетарій.
— 1917. — №4. — С. 1.
155 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської
творчості — Львів : ПАІС, 2000. — С. 65.
156 Історія Луганського краю / В. С. Курило, І. Ю.
Бровченко, А. О. Климов та ін. / За ред. В. С. Курила. — Луганськ :
Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008. — С. 264.
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більшовицької партії в складі «начальників заводів, місцевих
фабрикантів,
товаришів
прокурорів
і
недавніх
чорносотенців», яких автор називає «ліквідаторськодурнівською організацією», що займається «позитивною
діяльністю» отруєння більшовиків, що ведеться не за страх, а
за совість»157. Досить неординарними є також свідчення
К. Ворошилова щодо власної агітаційно-пропагандистської
діяльності серед невдоволених працею луганських
пролетарів: «робітники налаштовані настільки обурено, що
мені часто доводиться займатися дурною справою –
переконувати товаришів почекати ще трохи, але чого?!»158.
Така репліка публіциста ставить під сумнів прозорість дій
більшовицької кампанії, вказуючи на її безпорадність та
безперспективність.
Аналіз вибраних журналістських текстів «Донецкого
пролетария» 1917 р. дає підстави стверджувати про досить
важливе значення періодики та видавничої діяльності в
революційну добу. Слідом за декретами «Про мир», «Про
землю» жовтня 1917 р. був виданий декрет «Про друк», адже
саме пресі партія надала можливість звертатися до народу,
активно впливаючи на нього. З остаточним установленням
радянської влади відбулося спростування пресових органів
некомуністичного зразка й укорінення чіткої ієрархічної
системи соціалістичної періодики. 49 більшовицьких (а серед
них 9 на Луганщині) і 12 – від партійних колективів, виданих
на Україні протягом 1917 р., протистоять буржуазнонаціоналістичним виданням, а в 1918 р. зовсім їх витісняють.
У цей час провідний газетний орган більшовиків у Луганську
«Донецкий пролетарий» набирає нових ідеологічних обертів.
Змінивши назву на «Луганскую правду», він цілеспрямовано
стверджує комуністичні ідеї в новій радянській Україні.
Як свідчать історичні факти, «компартійна влада в
Україні встановлювалась тричі, і щоразу в ході громадянської
війни, тобто насильницьким шляхом. Червона армія
157. Копии писем К. Е. Ворошилова в ЦК РСДРП за 1917 г. /
ГАЛО. — Ф — 2. — Оп. 1. — Св. 6. — Д. 133.
158 Там само.
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приходила в населені пункти, які були зруйновані й спалені, в
яких не було продуктів, не було промисловості, де було
дезорганізоване населення»159. Іншими словами, радянська
влада встановлювалася на спустошеному, зруйнованому тлі
Української держави, що не могло обійти стороною й
розвиток преси.
У жовтневому номері друкованого органу луганського
районного організаційного комітету РСДРП (меншовиків)
«Заря» 1917 р. також говорилося про можливість початку
громадянської війни через дискредитуючу політику ленінців:
«більшовики
провокують
громадянську
війну,
–
стверджувалося в одній із редакційних статей газети. –
Запекла низькопробна демагогія, паплюження всіх і кожного,
розпалювання низьких пристрастей, все пущено для виклику
громадянської війни. <…> Більшовики завчасно враховують,
що природним шляхом їм захопити владу не вдасться.
Провокується насильне захоплення влади, провокується
громадянська війна»160. Таке передчуття не можна пояснити
ненавистю опозиції до більшовиків. Громадянська війна
передбачалася задовго до свого початку.
Значну роль у зародженні воєнної періодики
Луганщини періоду громадянської війни відіграли газети
Червоної армії («Бюллетень Военно-революционного
комитета Х армии», «Комитет Юго-Западного фронта»,
«Известия армейского исполкома 1-й армии» тощо). Згодом
загін армійсько-партійної преси став більш упорядкованим і
перейшов на регулярну основу. До таких газет слід відносити
щоденну «Рабочий и солдат» (частина її збереглася в
Луганському обласному краєзнавчому музеї), журнали
«Революционный фронт», «Пролетарская революция и
право» тощо. В. Владимиров в «Історії української
журналістики» додає до цього списку незламні духом «Борец
за
свободу»,
«Бюллетень
военного
совета
Екатеринославского крепостного района», а також часописи
159 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997). — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 37.
160 Безумие / Заря. — 1917. — 15 октября. — С. 1.
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окремих воєнних організацій Куп’янська «Долой Деникина»,
«Добьем Врангеля»161 тощо. Видавцями перерахованих
революційних пресових органів були інші губернії Східної
України, проте їх масовість, інформативність, об’єктивність,
цілеспрямованість мали надзвичайно велике значення для
розвитку комунікативних процесів Луганщини в повоєнну
добу, будучи єдиним засобом повідомлення життєво важливої
інформації.
У період громадянської війни відбувається планомірний
процес мілітаризації усіх сфер життя суспільства. Особливо
виразно військово-антагоністична тенденція втілилась на
шпальтах луганських часописів. Типовим прикладом цього є
мілітаризація газетних заголовків («Герой угольного фронта»,
«Карфаген кулачества должен быть разрушен», «Трудовая
победа»), назв рубрик («На трудовом фронте», «Преса –
бойовий орган партії і робітничого класу», «На бескровном
фронте», тощо), гасел («8 марта – день праздника трудящихся
женщин всех стран для борьбы с общим врагом – капиталом.
День смотра сил организованного женского пролетариата и
трудящихся, беднейших крестьянок и казачек» 162), а іноді й
самого публіцистичного твору. Уживання військової лексики
й термінології в складі журналістського тексту вважалися
найефективнішими методами стратегічного впливу на
суспільну свідомість, що передбачали утримання влади за
допомогою антагонізму й експансії.
Преса Луганського краю червоноармійської тематики
видавалася в обстановці загальної світової кризи:
«Громадянська війна призвела до страшної скрути в
друкарській справі. Не було запасів паперу, фарби,
поліграфістів, енергії, поліграфічного обладнання»163.
Бракувало досвіду й редакторським колективам, адже
кореспондентам нерідко доводилося бути свідками воєнного
161 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997). — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 42.
162 Луганская правда. — 1921. — 8 марта. — С. 1.
163 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997). — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 17.
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лихоліття, розмовляти з пораненими солдатами, діяти
оперативно, завжди тримаючи руку на пульсі часу жахливих
подій. Газети у вигляді армійських листівок періоду 1918 –
1920 рр. надруковані на сіро-жовтому папері з розмитим
шрифтом, що часто зсипається зі шпальт через неякісну
фарбу, виготовлену власноруч, заслуговують особливої шани.
Вони залишили глибокий слід у свідомості народу,
відбиваючи в газетних рядках мужність і благочинність тих,
хто віддав Вітчизні найдорожче – своє життя.
Проілюстровані матеріали дозволяють говорити про те,
що в тяжку добу революції, громадянської війни та
післявоєнної відбудови держави, в умовах репресій й
психологічного пресингу луганська періодика розвивалася
досить жваво. Поповнюючи свій кількісний склад
партійними,
революційними
й
червоноармійськими
виданнями, вона стала основним джерелом інформації для
народу й водночас єдиним засобом упливу уряду на маси.
Тяжкі суспільно-політичні умови на території Луганського
краю не сприяли розвиткові націоналістичних видань, що в
першу чергу відзначилося на загальних кількісних
показниках друкованих медіа. Так у період національновизвольних змагань вийшло 18 нових пресових органів. У
порівнянні з розвитком преси попереднього історичного
етапу (дожовтневого), досить нетривалий період кін. 10-х –
сер. 20-х рр. ХХ ст. характеризується значним її піднесенням.
Суспільно-політичні та директивні (законодавчі)
механізми новоствореної радянської влади призвели до
планомірного згортання видань некомуністичних партій і
цілеспрямованого поглинання буржуазної преси партійною.
«Більшовики все більше загравали з національними
почуттями українців, йшли на поступки, аби тільки зберегти
владу в своїх руках»164. Зараджували цьому й численні засоби
політичної агітації й пропаганди: більшовицькі гасла,
авторитарні редакційні статті, програми партії, директиви й
монологи
авторитетних
більшовиків.
Це
сприяло
164 Михайлин І. Л. Нарис історії журналістики Харківської
губернії. 1912 — 1917. — Х. : Колорит, 2007. — С. 341.
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формуванню на поч. 20-х рр. ХХ ст. міцного ідеологічного
апарату, який організував і підпорядкував могутню систему
періодичної преси. Більшовицька, а з 1920 р. – партійнорадянська (соціалістична, комуністична) періодика поступово
набувала ознак «монологічності», односпрямованості у
спілкуванні, відсутності зворотного зв’язку; «ієрархічності»
(розповсюдження інформації за чіткою ієрархічною
вертикаллю:
згори
–
вниз);
директивності,
стандартизованості, шаблонності у подачі матеріалу;
«контраргументації» (попередньої підготовки відповідей на
стандартні запитання й аргументів на можливі заперечення);
міфологічності, утопічності в пропаганді світлих ідеалів
(вигаданий стабілізуючий фактор комунікаційного впливу на
маси); «репресивності» (захисту єдиної точки зору в досить
агресивній формі); наступальної пропаганди, що передбачало
придушення лібералізму й свободи друкованого слова 165.

165 Почепцов Г. П. Теория коммуникации / Почепцов Г. П. —
М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер». — 2006. — С. 53 — 54; 244 — 245
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Змістовий модуль 2.
Розвиток пресової журналістики Луганщини
20 – 40-х рр. ХХ ст.
Тема 1. Особливості функціонування періодики
Луганського краю в умовах посилення тоталітаризму
Утвердження
більшовицької
преси
в
Україні
хронологічно
збігається
з
історичними
періодами
запровадження й діяльності політики «воєнного комунізму» й
непу. З історії України відомо, що командно-адміністративна
система «воєнно-комуністичних» принципів правління
більшовиків 1918-1920 рр. цілеспрямовано «ігнорувала
специфіку економічного розвитку й мала для країни фатальні
наслідки.
Націоналізація
підприємств,
максимальна
централізація
керівництвом
промислового
та
сільськогосподарського виробництва та його розподіл,
заборона будь-якої приватної власності, продрозкладка,
карткова система, загальна трудова повинність»166 призвели
державу до катастрофи й краху. Затяжна економічна криза,
скрутне соціальне становище трудящих, голод і злиденність
позначилися на розвитку вітчизняної періодики. «Слабка
матеріально-технічна база, низький професійний рівень були
типовим явищем, особливо для місцевих видань, які
фактично були «придатком до різних закладів»« 167, зокрема
партійних установ.
Під час нової економічної політики продовжило
діяльність лише п’ять часописів попереднього періоду —
«Всероссийская кочегарка», «Донецкий пролетарий» /
«Луганская правда», «Красный пахарь» / «Червоний
хлібороб», «Робсількор Луганщини», «Фронт угля». За
166 Макарова А. «Военный коммунизм» в Донбассе / Наша
газета. — 2001. — 13 декабря. С. 8.
167 История мироовой журналистики / [Беспалова А. Г.,
Корнилов Е. А., Короченский А. П. и др. ]. ― [3-е изд. ] — М. :
ИКЦ «МарТ», Ростов н / Д : Издательский центр «МарТ», 2003. —
С. 244.
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восьмирічний період непу з’явилося лише 5 нових видань
(«Вісті», «Забой», «За кращий врожай», «Углекоп»,
«Селянська газета»). Це зумовлено низкою чинників: поперше, законодавчими (утвердження в січні 1922 р. державної
мережі газет «означало уніфікацію місцевої преси за єдиним
планом, забезпечення повного партійного контролю над
розвитком її структури»168, що передбачало розподіл усіх
видань на губернські й повітові, усі інші – виробничі,
видання некомуністичних партій і блоків, національних
меншин тощо – заборонялися); по-друге, регіональними (як
уже зазначалося, у перші десятиріччя ХХст. територія
сучасної Луганської області була розподілена між п’ятьма
губерніями України та Росії, що не сприяло встановленню
стійкої системи періодики); по-третє, соціально-історичними
та економічними (громадянська війна й повоєнна інтервенція,
затяжна економічна криза й голод призвели до різкого
скорочення кількості газет). Через тогочасні об’єктивні
суспільно-політичні, економічні та соціальні фактори, які
зумовили стан журналістики того часу, ми не маємо змоги
провести повний аналіз усіх колекцій преси поч. 20-х рр.
ХХ ст. До сьогодні в Державному архіві Луганської області
збереглися лише три російськомовні газети цього періоду:
«Луганская правда» – орган Луганського повітпарткому та
повітвиконкому, «Красный пахарь» – орган Старобільського
окркому КП(б)У та окрвиконкому і «Всероссийская
кочегарка» – орган Донецького губкомпарта и губвиконкому в
Луганську, які стали основним матеріалом дослідження
зазначеної наукової проблеми.
Сучасна українська та зарубіжна історіографія все
інтенсивніше намагається долати догматичні стереотипи
політизації й централізації історичної науки в оцінці
важливих подій минувшини українського суспільства.
Науково-документальні та історико-теоретичні праці,
168 Історія Луганського краю / [В. С. Курило,
І. Ю. Бровченко, А. О. Климов та ін. ] ; за ред. В. С. Курила. ―
Луганськ : Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008.
― С. 245.
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численні архівні документи, періодичні видання, свідчення
очевидців дають змогу повно й усебічно висвітлити трагічні
сторінки української історії, пов’язані з економічною кризою
поч. 1920-х рр. Так, літопис першого голоду внаслідок тяжкої
продовольчої кризи в радянській Україні був цинічно
спотворений вітчизняними історіографами на користь
комуністичної політики. Одним із основних виразників
суспільно-політичних процесів того часу стала регіональна
преса – «не влада, але сила, іноді дуже значна сила, що
виражає громадську думку й впливає на реальну владу, часто
навіть обмежує її можливості. Ближче до дійсності розуміння
журналістики й газети як інструмента, яким користується
суспільство й держава»169. Через жорсткий цензурний
контроль газети поч. 20-х рр. ХХ ст. намагалися обходити
«гострі кути» тогочасної історії, проте їм все ж таки вдалося
створити панорамну картину народного лиха. Демократичний
лад незалежної України дав змогу по-новому інтерпретувати
той трагічний час голоду – справжнього геноциду,
здійсненого проти українського народу й заповнити велику
лакуну в історії журналістської науки через призму сучасних
історичних здобутків.
Еволюційні зміни суспільно-політичного устрою в
державі періоду «швидкого перебігу соціальних ситуацій» 170
1917-1921 рр. призвели до встановлення радянської влади й
стали причиною чергових вирішальних перетворень у
структурі системи періодичної преси. Такі обставини
викликали наукові зацікавлення й необхідність подальшого
дослідження історії журналістики цього регіону.
Доба
великих
демократичних
перетворень
в
Українській державі 1917 р., що відкрила широкі можливості
для розвитку ініціативних, самостійних й неупереджених
169 Животко А. П. Історія української преси / Животко А. /
[Упор. М. С. Тимошик]. — К. : Наша культура і наука, 1999. —
С. 13.
170 Литвин В. М. Україна : доба війни і революцій (1914 —
1920) / Литвин В. М. — К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2003.
— С. 2.
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публіцистичних поглядів, тривала недовго. «Пробуджена
суспільними катаклізмами національна думка українства, з
одного боку, викристалізовувалась у систему ідей під
впливом потужних визвольних змагань. З іншого боку, їх
поразка посіяла сумніви в правильності обраних раніше
шляхів, посилила такі звичні для вітчизняної історії
роз’єднаність національних політичних сил та принципову
розбіжність у поглядах на майбутній розвиток суспільства»171.
Посилення монопартійної влади на поч. 1920-х рр.
зумовило перетворення української періодики з органу
громадської думки на ідеологічно-пропагандистський
інструмент закріплення радянської диктатури. А. Животко з
цього приводу зазначав: «З приходом в Україну совєтської
влади приходить ступенева, але рішуча ліквідація
національної української преси. Залишається і в дальшому
розвивається преса комуністична, що стоїть на ґрунті
совєтському»172. Це означало, що вперше в історії української
журналістики ХХ ст. газетна періодика стала невід’ємною
частиною
партійно-державної
системи,
могутнім
ідеологічним інститутом, який відстоював інтереси лише
однієї партії – комуністичної.
Перша звістка про економічну кризу в радянській Росії,
зокрема на території Поволжя й Південного Кавказу,
з’явилася восени 1920 р. на шпальтах газети «Всероссийская
кочегарка». Рубрика «На борьбу с хозяйственной разрухой»
визначила основні напрямки роботи більшовиків у подоланні
голоду. Усі вони об’єднувалися спільною метою –
мобілізувати трудове українське селянство «для повного
беззастережного виконання державної продрозкладки»,
«продпрацівників – на продпрацю» й, таким чином,

171 Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : [Наукові
праці. У 2-х т. ] / Ю. Г. Шаповал
Т. 1. — Львів, 2006. — С. 583.
172 Животко А. П. Історія української преси / Животко А. /
[Упор. М. С. Тимошик]. — К. : Наша культура і наука, 1999. —
С. 275.
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«якнайшвидше
завершити
заготівельні
роботи»173.
Директивно-командний стиль викладу матеріалу наполегливо
й упевнено доносив до читачів зміст партійних постанов, які
з початку голодного лиха не передбачали відхилень і
потребували непохитного виконання.
Факти, що розкривають причини економічної кризи,
знаходимо в старобільській районній газеті «Красный
пахарь». Так, М. Калінін у статті-зверненні до громадян
убачав основні причини трагедії в пережитках правління
царату: «Бідування сьогоднішнього дня – це, сподіваємося,
остання данина проклятому устрою, який нещодавно загинув
<…>. Молитви, з одного боку, й залякування “дармоїдства” –
з іншого – ось до чого зводилися в минулому основні заходи
боротьби російського царського уряду з голодом. Майнові ж
класи під час подібних бідувань прагнули використати їх для
закріплення свого панування над голодними масами» 174.
Звинувачення політики російського самодержавства головою
комісії допомоги голодуючим (саме таку посаду обіймав
автор статті в той час. – К. У.) є типовим прикладом
відволікання уваги реципієнта від справжніх причин голоду з
їх метою виправдання. Згубна діяльність радянського уряду в
подоланні
продовольчої
кризи
призвела
до
антибільшовицької активності селян. У придушенні
повстанського руху радянська влада запозичила в царату
найжорстокіший метод – голодомор.
Серед різних причин трагедії «Красный пахарь»
засвідчує засуху, адже «дощі, які випали протягом серпня,
вересня й жовтня, дали загальну кількість вологи далеку від
норми. Це в цілому стосується південних, південно-західних
-та центральних губерній республіки»175; «спад господарства

173 Все на борьбу с голодом / Красный пахарь. — 1921. — 15
декабря. — С. 1.
174 Калинин М. Голод в прошлом / М. Калинин. — Красный
пахарь. — 1921. — 15 декабря. — С. 2-3.
175 Засуха требует / Красный пахарь. — 1922. — 1 февраля.
— С. 1.
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через імперіалістичну й громадянську війни» 176; недорід
1920-1921 років (як свідчить «Всероссийская кочегарка»,
«чим слабкіший урожай, тим складнішою стає робота з
викачування
надлишків»177);
економічні
наслідки
продрозкладки й продподатку, від яких найбільше
постраждало сільське господарство («наркомпрод України
констатує значне зростання податкових надходжень на
Україні порівняно з минулим роком. У минулому році в
серпні – жовтні поступило хлібних продуктів 15 млн.
8298000 пудів, а в 1921 – 43 млн. 726500 пудів <…>. Об’єм
фуражу збільшився в 3 рази <…>. Надходження інших
продуктів також перевищило надходження минулого
року»178). Політика примусових фіксованих податкових
стягнень і, як результат, незацікавленість селянства
результатами своєї праці, призвели до значного скорочення
посівних площ: «Унаслідок недостачі зерна залишилися
незасіяними 100 тисяч десятин пару»179 тільки в Бахмуті.
Значних продовольчих збитків південним степовим
районам України завдало розпорядження радянського уряду
про перерозподіл урожаю на користь голодуючих районів
Росії – Поволжя та Північного Кавказу – масштабними
фіксованими податковими стягненнями, у той час, коли голод
уражав українців Одеської, Запорізької, Миколаївської,
Катеринославської та інших губерній України. Невтішною
була ситуація й на Старобільщині: «Нам відомо, що в
Старобільському повіті врожай далеко не блискучий, ми
знаємо, що хліба не вистачить, якщо його їсти досхочу,
знаємо, що деякі вже харчуються сурогатами, але ми знаємо,
що Поволжя та інші міста голодують, що там помирають від
176 Воззвание / Красный пахарь. — 1922. — 9 сентября. —
С. 2.
177 Экзамен комнезаможам. / Всероссийская кочегарка. —
1920. — 10 октября. — С. 1.
178 Успехи налоговой компании на Украине / Красный
пахарь. — 1921. — 20 декабря. — С. 1.
179 Посевная компания в Донбассе / Красный пахарь. —
1921. — 20 декабря. — С. 4.
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голоду сотні. Треба їх урятувати – треба внести
продподаток»180. Урізуючи до останнього ступеня власні
потреби, українці прирікалися на повільну смерть.
Байдужість тоталітарного устрою до страждань голодуючого
населення України пояснюється його ставленням до
селянства як до класу, ворожого політичній доктрині.
Починаючи з 1920 р. в періодиці Луганщини частіше
з’являються гасла-заклики до боротьби з катастрофою, що
охопила великі території держави: «Ситий! Виділи що-небудь
для голодного» («Красный пахарь». – 1922 р. – квітень);
«Щоб розчепити кістляву руку голоду – треба до осіннього
роздоріжжя зібрати розкладку. Робітники і селяни – усі на
боротьбу з найлютішим ворогом – голодом. Усі на допомогу
заготівельним органам» («Всероссийская кочегарка». –
1920 р. – жовтень); «Робітники Донбасу не будуть голодувати,
якщо вони разом із незаможними селянами до осіннього
роздоріжжя відберуть у селянських куркулів усі продовольчі
надлишки» («Всероссийская кочегарка». – 1920 р – жовтень);
«Гаслом сьогоднішнього дня робітниці в Радреспубліках має
бути клич робітникам і селянам – усі на безкровний фронт
праці, на відновлення транспорту й розгромленого фабричнозаводського й сільського господарства» («Луганская правда».
– 1921 р. – березень); «Кожен золотник продовольства
зменшить ненажерливість царя-голоду» («Красный пахарь». –
1922 р. – березень) та ін.
Подані приклади засвідчили використання в гаслах
численних стереотипних одиниць – штампів (трафаретів,
шаблонів, кліше). Їх експресивність «акумулює в собі
соціальний чи індивідуальний досвід, систему звичних, уже
сформованих і закріплених соціальною практикою, поглядів,
які, викликаючи стандартні поведінкові реакції в більшості
людей, забезпечують стабільність <…> певної системи
(політичної, ідеологічної, економічної, лінгвальної й т. д.)»181.
180 Еще усерднее / Красный пахарь. — 1921. — 20 декабря.
— С. 1.
181 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : дис. … канд. філол. наук. 10. 01.
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Статистичні дані про кількість жертв голодомору,
статті-заклики до боротьби з трагедією, кореспонденції,
новини з «голодного фронту» об’єднувалися в окремі
рубрики:
«Сільське
господарство»,
«По
советской
федерации», «Допомога голодуючим», «На допомогу
Поволжю», «Продовольчий фронт», «З голодного фронту»
тощо. Мінорний, пригнічений настрій створюють художньоекспресивні засоби зображення тогочасної дійсності –
основні характеристики більшості матеріалів про голод у
радянському Поволжі та на Північному Кавказі: «Вони
помирають. Чорне крило смерті віє над Поволжям.
Стогнання, молитви й прокляття – останній акорд тих, хто
покидає нас у невідому далину. Вони помирають < … >» 182.
Свідчення ж із «голодного українського фронту»
обмежувалися сухими фактичними даними про кількість
жертв у кожній губернії: «Одеса. У Одеському повіті голодує
70 000 чоловік»183; «Миколаїв. У Кларівській волості з 310
дворів голодує 298»184; «Катеринослав. Катеринославська
губернія відноситься до голодуючих, тут нараховується 315
тисяч голодуючих»185 тощо. Замовчування подробиць
лихоліття, зведення наслідків трагедії до статистичних
показників пов’язані із великою політичною залежністю
України від російського центру. Концентрація владних
важелів у руках радянського уряду, зміцнення централізації й
посилення унітаризму призвели до остаточної втрати
автономії України.
Дослідник системи періодики Донбасу В. Владимиров
початок 20-х рр. ХХ ст. назвав «суворим екзаменом для преси
того часу на правдивість та гуманізм. І газетярі не опустилися
08 / І. С. Герман. — К. 2003. — С. 112.
182 С голодного фронта / Красный пахарь. — 1922. —
1 февраля. — С. 1.
183 Плановое снабжение / Красный пахарь. — 1922. —
1 февраля. ― С. 1.
184 Ужасы голода / Красный пахарь. — 1924. — С. 2.
185 Еще одна / Красный пахарь. — 1921. — 3 декабря. —
С. 1.
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до замовчування або до простої фактографічності або
смакування подробиць. Газети брали участь у конкретних
акціях. Вони не тільки змальовували крайню ступінь злиднів
та здичавіння в голодних районах, але й друкували, що треба
робити, навіть самі брали участь у конкретних акціях»186. Так,
у часописі «Луганская правда» за 1922 р. уперше за всю
історію економічної кризи показано сувору дійсність
голодних страхіть. Замітка «Страхіття голоду» змальовує
трагічні картини життя селян слободи Біловки: «Починаючи з
осені, жителі харчуються тільки сурогатами, тобто дубовою
корою, лушпинням проса й половою без усяких домішків
борошна. Але сурогатів теж не на всіх вистачає й тому
вживають у їжу собак, кішок, кінську шкіру, причому шкіру
цю ріжуть на шматки й кладуть у піч, шерсть обгорає й
виходять, за свідченням жителів, коржики. Харчуються також
ратицями тварин, а крім того, практикується оригінальний
спосіб добування ячмінного зерна. При сільгоспі с. Біловки
свині їдять ячмінь, тому жінки щоденно збирають свинячий
гній, перемивають його, а зерна, які залишилися, висушують і
товчуть на борошно»187. Максимально заземлюючись у життя
біловчан, невідомий автор, посилаючись на власні
спостереження, сповіщає досить відверті факти жахливої
трагедії, які випадково пройшли крізь «недремне цензурне
око». Останнє речення цитати наштовхує на риторичне
запитання й узагалі створює парадокс: чому свині в
«сільгоспі» годуються ячменем, коли люди приречені на
голодну смерть?
Незважаючи на скрутне продовольче становище в
українському селі, кремлівські правителі в кінці голодного
1922 р. відправляли перші ешелони зерна з родючих
чорноземних районів Півдня та Сходу України за кордон.
Директивна стаття «Заготівля хліба» намагається виправдати
злочинні дії уряду проти народу: «Якщо в період розкладки й
186 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997) / Владимиров В. М. — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 41.
187 Кошмары голода. / Луганская правда. — 1922. —
14 апреля. — С. 2.
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продподатку стояли питання про збір, зберігання й розподіл,
якщо тоді стояли питання взяти в села й віддати голодному
робітникові й армії, то зараз вирішення податкового питання
стоїть значно ширше. Тепер необхідно взяти, але так, щоб
селянське господарство не було підірване, треба зібрати і не
тільки розподілити всередині країни, але вивезти й продати за
вигідною для селян ціною за кордоном» 188. Унаслідок
невмотивованого експорту зерна голод на Україні затягнувся
до І пол. 1923 р., але, щоб хліб за кордоном купували, було
оголошено, що врожай 1922 р. повністю подолав голод. Сотні
тисяч українських селян, приречених на голодну смерть
свідомою волею радянських правителів, були врятовані не
вітчизняними, а іноземними адміністраціями допомоги з
порятунку голодуючих 189.
Таким чином, упровадження воєнно-комуністичних
принципів правління державою по закінченню громадянської
війни породило тяжку економічну кризу в країні й призвело
до значного кількісного скорочення періодики на Луганщині.
Проте більш суттєвою причиною такої закономірності була
ідеологічна блокада: плюралізм думки й слова, усталений за
часів революції, не відповідав політичним канонам
новоствореної тоталітарної держави, тому найбільш зручним
поясненням кризового становища в видавничій справі було
відсутність коштів. Результатом економічної кризи
поч. 20х рр. ХХ ст., викликаної репресивними методами
господарювання радянського уряду, став голодомор.
Незважаючи на цензурні перешкоди, які передбачали
придушення лібералізму й нівелювання авторської
прагматики, журналісти намагалися максимально змалювати
життя голодуючого населення. Тому основним джерелом
оприлюднення найболючіших проблем української спільноти
цього періоду була саме преса.
188 Заготовка хлеба / Красный пахарь. — 1923. — 7 июля.
— С. 1.
189 Литвин В. М. Україна : доба війни і революцій (1914 —
1920) / Литвин В. М. — К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2003.
— С. 27-28.
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Специфіка друкованих ЗМІ Луганщини досліджуваного
часового проміжку характеризується виразними проявами
тоталітарних методів управління державою. Результатом непу
було зміцнення диктатури ВКП(б), що стала тоталітарною
партією.
«Керівництво
країни
вирішило
здійснити
“економічний стрибок” для прискорення темпів побудови
соціалізму»190. Перехід до «політики комуністичного штурму
з примусовою продрозкладкою»191, курс на індустріалізацію в
роки першої п’ятирічки (1928 / 1929 / 1932 / 1933 рр.),
колективізація народних господарств 1930 р. призвели до
спалаху гострої хлібозаготівельної кризи, результатом якої
був Голодомор 1932 — 1933 рр.
Тоталітарно-репресивна доба 30-х рр. ХХ ст., названа
письменниками
української
діаспори
«розстріляним
відродженням», «придушувала в зародку будь-яке відхилення
від регламентованого мислення і лінії поведінки. Зовнішньо
поважаючи національні форми культури», влада посилено
прагнула «уніфікувати зміст культурного процесу за
ідеологічними
стандартами
<…>
соціалістичного
реалізму»192.
У зв’язку з ліквідацією округу як адміністративнотериторіальної одиниці (згідно з постановою ЦК ВКП (б) від
15 липня 1930 р.) на зміну окружній пресі, а також
колгоспно-радгоспним та деяким фабрично-заводським
часописам на поч. 30-х рр. ХХ ст. розгорнулася широка
мережа районних газет у промислових і найважливіших
сільськогосподарських районах України. Відповідно до
зазначеної постанови на Луганщині сформувалася значна
кількість часописів, які видавалися новоствореними
районними партійними та виконавчими комітетами й
190Історія Луганського краю / [ В. С. Курило,
І. Ю. Бровченко, А. О. Климов та ін. ] ; за ред. В. С. Курила. ―
Луганськ : Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008.
― С. 281.
191 Кульчицький С. В. Історія України / С. В. Кульчицький,
М. В. Коваль, Ю. Г. Лебедєв. — К. : Освіта, 1998. — С. 155.
192 Там само. — С. 187.
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районною професійною радою. Перші «районки» з’явилися у
Сватовому, Ровеньках, Ворошилівську (Алчевську), ВерхньоТеплому,
Станично-Луганську,
Новоайдарі,
Осиново
(Новопсковського району), Красному Лучі, Марківці,
Новопскові, Рубіжному, Попасній, Лисичанську, Міловому,
Троїцьку, Білолуцьку, Біловодську, пізніше – у Покровському,
Лозно-Олександрівці
(Білокуракинського
району),
Олександрівську, Білокуракиному, Нижній Дуванці, Йовсузі
(Біловодського району), Містках (Сватівського району),
Краснодоні. Із цього часу відбувалася організована робота
щодо зміцнення нових адміністративно-територіальних
одиниць – районів – основної ланки соціалістичного
будівництва на селі. Так, на поч. 30-х рр. ХХст. до складу
новоствореної Донецької області увійшло 17 промислових і
18 сільських районів території сучасної Луганщини й
Донеччини193. У таких умовах відбувалося активне посилення
ролі районної періодики, як головної партійної зброї в
організації народних мас. Постанова ЦК ВКП(б) від 18 січня
1931 р. декретувала новоствореним виданням завдання, які
зорієнтовували редакційних працівників на здійснення
суцільної колективізації, ліквідації куркульства як класу та
проведення хлібозаготівель.
Провідною темою всіх часописів новостворених
районних центрів Луганщини було підвищення стану
розвитку
сільського
господарства
краю
суцільною
колективізацією. Ще в липневому номері старобільської
районки «Червоний хлібороб» за 1927 р. у рубриці «По
радянській Україні» була опублікована директивна стаття
«П’ятирічний план колективізації сільського господарства»,
де, зокрема, зазначалося: «Цей план подає цифри, що
відбивають неймовірний розвиток колективних господарств,
беручи також державну допомогу в цій справі. Уряд, узявши
193Історія Луганського краю / [ В. С. Курило,
І. Ю. Бровченко, А. О. Климов та ін. ] ; за ред. В. С. Курила. ―
Луганськ : Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008.
― С. 281.
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курс на індустріалізацію країни, не цікавився, яким чином
самі селяни будуть виконувати продовольчу програму»194.
Найглибшою раною в серцях сучасного покоління
залишився той страхітливий і трагічний час геноциду,
здійснюваного радянським урядом проти українського народу
на поч. 30-х рр. ХХ ст., який, вимагаючи від нього чисельних
жертв, диктував свої несправедливі закони. Болючі спогади
про жахливі події Голодомору залишили глибокий слід у
житті кожного очевидця. Проте на сьогодні лише ретельний
аналіз історичних документальних свідчень створює реальну
панорамну картину всеукраїнського народного лиха.
Тема Голодомору поч. 30-х рр. ХХ ст. на теренах
найбільш ураженої частини України – Луганщини –
розглядалася сучасними науковцями переважно з історичного
погляду. Починаючи з 2003 р., вшанування пам’яті жертв
найстрашнішої української трагедії піднялося на офіційний
рівень. Першим формальним документом була Постанова
українського парламенту, про визнання Голодомору актом
геноциду українського народу, прийнята в 2003 р.; 4
листопада 2005 р. видано Указ (№ 1544) Президента України
«Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в
Україні»195; 28 листопада 2006 р. – Закон «Про Голодомор
1932 – 1933 рр. в Україні» (№376-V)196. «Цей великий злочин
часів сталінізму, – зазначив колишній голова держави В.
Ющенко на власному Інтернет-сайті, – деморалізував цілі
194Клименко М. 1932―1933 — Під знаком голоду /
М. Клименко / Любимый город (МНТ). — 2002. — 16 октября. —
С. 5.
195Президент України «Про вшанування жертв та
постраждалих від голодоморів в Україні»: Указ від 4 листопада
2005 р. № 1544 / Офіційний вісник України. — 2005. — №45. —
С. 30.
196Закон України «Про Голодомор 1932 — 1933 років в
Україні»: Закон України від 28 листопада 2006 р. № 376―V /
Офіційний вісник України. — 2006. — №48. — С. 41; Закон
України «Про Голодомор 1932 — 1933 років в Україні» : Закон
України від 28 листопада 2006 р. № 376―V / Відомості Верховної
Ради України. — 2006. — №50. — С. 504.
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покоління українців, а його наслідки наявні і по цей день.
Приймаючи закон, ми сплатимо борг перед нашими
нащадками і повернемо справедливість мільйонам невинно
вбитих співвітчизників»197.
Велика кількість матеріалів про голодну трагедію поч.
30-х рр. минулого століття з’явилася з нагоди відзначення її
75-ліття. Кожен часопис України публікував статті й хроніки,
свідчення очевидців й архівні матеріали, що висвітлювали
лихоліття Голодомору. «Який би великий проміжок часу не
відділяв нас від тих страшних років, – констатує марківська
районна газета «Радянське слово» 2006 р., – які б політичні
вітри не віяли, ми не маємо забувати про випробування, що
випали на долю українського народу. І в жодному разі не
повинні допускати повторення страхіття, спогади про котрі
досі переслідують тих, чиї родини його пережили»198.
Зображення проблеми Голодомору на матеріалі
районної преси східного степового регіону України
представлене вперше. Більшість науковців та істориків до
цього часу вважають, що соціалістичні періодичні видання
уникали будь-яких фактологічних свідчень Голодомору 1932
— 1933 рр. через ідеологічний контроль, який позначився не
лише на газетних назвах, але й на змістовій організації
часописів: підборі тем, аналізі фактів і явищ тогочасної
дійсності тощо. Тому основним завданням пресознавця
сьогодні є застосування радикальних підходів до аналізу
партійно-радянської преси тоталітарної доби, які полягають у
дослідженні дискурсу й відшукуванні та опрацюванні
підтекстового матеріалу – «прочитанні» історичних фактів
міжгазетних рядків, а також у розгляді неопублікованих
журналістських текстів дописувачів. На матеріалі часописів
періоду посилення тоталітаризму ми повинні показати, як
журналісти, з метою пропаганди глибоко патріотичних
національних
ідей
і
загальнолюдських
вартостей,
197Неживий О. Голод 1933-го : трагічні свідчення /
О. Неживий / Наша газета. — 2003. — 16 октября. — С. 11.
198Сторінки історії, яких не викреслити з пам’яті /
Радянське слово. — 2006. ― 25 листопада. — С. 4.
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використовували тоталітарну пресу для популяризації
історичної правди про геноцид української спільноти.
Від самого початку голоду деякі районні часописи
публікували матеріали про недоліки проведення засівної
кампанії й не заперечували факт існування продовольчої
кризи. Наприклад, марківська районка «За соціалістичну
перебудову» вбачала основну хибу сільськогосподарської
роботи 1931 р. у тому, що «план хлібозаготівель було
розверстано на райони й колгоспи і провадили його не
організованим порядком, а за принципом зрівнялівки.
Провадили механічно, незважаючи на становище кожного
окремого
колгоспу.
Внаслідок
цього
механічного
зрівнялівського ставлення до справи, трапилася кричуща
невідповідність, через що на Україні ряд районів аж ніяк не
були неврожайними, а, опинившись у дуже скрутному
харчовому стані, господарство частини цих районів було
підірване»199. Публікування досить відвертих матеріалів про
продовольчу кризу було неодмінно помічене відповідальним
редактором цієї ж газети М. Білокобильським, який невдовзі
виступив на її шпальтах із заявою: «Видно становиться, що
наша преса на місцях ще не перешикувалась на виконання
наших першочергових завдань, ще не стала знаряддям
непримиренної класової зброї, що є на місцях» 200. У
подальших номерах марківського часопису не з’явилося
жодного рядка щодо визнання господарської скрути, навпаки,
усі тексти були зорієнтовані на висвітлення цілковитої
перемоги в сільському господарстві колгоспно-радгоспної
системи й остаточне утвердження її на новому
соціалістичному шляху.
Тематичний потенціал більшості районок періоду
Голодомору в цілому можна проілюструвати за декількома
199Підсумки весняної засівної кампанії / За соціалістичну
перебудову. — 1932. — 15 липня. — С. 1.
200 Білокобильський М. С. Вище хвилю боротьби за
організаційно-господарське зміцнення колгоспів /
М. С. Білокобильський / Більшовицький штурм. — 1932. — 3
січня. — С. 1.
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напрямками. Перш за все це редакційні та сількорівські
матеріали, які намагалися передусім заохотити робітників та
селян, описуючи тріумфальні успіхи в розгортанні
соціалістичного змагання («Увімкнулися до конкурсу»,
«Вызываем на соревнование сталинцев», «За світле
комуністичне майбутнє», «Викликаємо на змагання
Біловодське споживтовариство», «На червону дошку», «Ми
ще покажемо зразки бойової роботи» та ін.), пізніше – подати
сувору критику колективам, що відстають («Найганебніше
відстають
Кабичівська,
Тишківська,
Кам’янська,
Росоховатська та Курячівська сільради», «Тернівські
опортуністи і примиренці», «Відділ механізації та керівники
шахти ім. Артема не борються за механізацію навалки
вугілля», «Момоту не місце бути бригадиром», «Годі
тупцюватися на місці» тощо), а згодом – залякати трудящих,
використовуючи конкретні приклади розправи над
непокірними
(«Застереження
іншим»,
«Зривщиків
посівфонду вигнати з колгоспу», «Винних в крадіжці хліба та
безгосподарників притягти до права», «Нещадної кари
ворогам народу», «Притягнути до права Гоноченка за
замилювання очей», «Зрадників виборців – геть з рад»,
«Шкідників колгоспного господарства – до розстрілу» тощо).
Більше половини від усієї кількості публікацій на
шпальтах районної періодики Луганщини були присвячені
викриттю куркульства як класу: «Куркульня поховала хліб у
ямах», «В лапах кулаков», «Кулацкий притон», «Класові
вороги під машкарою колгоспників», «Знищити куркульське
кубло», «Лозово-Павлівський букет куркульства», «Суворо
покарати куркульню, що гноїть хліб у ямах», «Проти глитая –
за колективізацію» та багато ін.
Старобільська районна газета «Степова комуна» одна з
небагатьох детально ілюструє факти шкідницької політики
так званого «куркульського гучномовства». Таким прикладом
є ситуація з учителем Куценком – «одвертим правовим
опортуністом, куркульським агентом, що проліз до
комсомолу», який зазначає, що «за час перебування в селі
83

Лозівці, я знайшов невірним, що забрали в середняків та
куркулів хліб <…>. Не можу цього переварити»201.
Свідчення вчителя про грабунок селян державою
сприймаються як «куркульські брехні» й компромат на
проведення «державної лінії партії», найважливішої
політико-господарської кампанії – хлібозаготівлі.
У кореспонденції «Зразок класової боротьби в
Титарівці», уміщеній у цій же газеті, мова йде про
колгоспницю С. Сергієнко, яка «пролізла в колгосп і проявляє
свою активність». Вона «виходить між колгоспниками боса і
в лахмітті, із печеним буряком, агітує серед них цим
“експонатом”:
– На роботу гонять, податками придушують, одягу та
взуття не дають, ми залишаємося голодні, пухнемо з
голоду»202.
Інша героїня цього ж допису виявляє громадянську
непокору, відверто говорить про те, що «держава обдирає
колгоспників: раніш, коли була царська влада, то селяни мали
в себе хліб, одяг <…>, тепер, при радянській владі, “босяки”
довели до того, що селяни голі й голодні. Аби не терпіти
голоду й холоду крадьте в колгоспі хліб, не виконуйте плану
хлібозаготівель»203.
У замітці «Куркулі Ткаченкови агітують проти збору
засівматеріалу» різко викрито її головного героя – бригадира,
який «провадить шкідницьку роботу в колгоспі», агітуючи:
«До сівби готуватися не треба, не засипайте засівфонди, бо
все рівно заберуть»204.
Проілюстровані уривки публікацій за 1932 р. на перший
погляд можуть здатися спробою авторів статей, які
використовували наочні приклади для залякування,
201Кінець куркульського гучномовця / Степова комуна. —
1931. — 3 січня. — С. 2.
202 Зразок класової боротьби в Титарівці / Степова комуна.
— 1933. — 8 січня. — С. 2.
203 Там само. — С. 2.
204 Куркулі Ткаченкови агітують проти збору засівматеріалу /
Степова комуна. — 1933. — 3 лютого. — С. 2.
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«вислужитися» перед державою. Проте посилання на реальні
прізвища, уживання компроментуючих владу слів та виразів у
тексті звинуваченої особи («голод», «грабунок селян»,
«забраний хліб», «босяки», «голі й голодні», «пухнути з
голоду» тощо) наштовхують нас на інші міркування.
Інформація про викриття куркулів виконувала зворотну
функцію – формувала суспільну думку про осуд
продрозкладкової системи, суцільної колективізації, пошук
«ворогів народу» тощо. Підтекст будувався так, що слова,
наведені з мовлення героїв дописів, для того, щоб розкрити й
засудити їх шкідницьку діяльність, сприймалися як акт
непокори й заклик: «Не виконуйте плану хлібозаготівель!»,
«Не засипайте засівфонди, бо все рівно заберуть!». Із позицій
сучасності можна говорити про те, що в умовах пресингу
тоталітарної
системи
сількори-колгоспники
мусили
відтворювати події лише на користь політики радянської
держави. Матеріали, які хоч деякою мірою могли підірвати
репутацію комуністичної партії й уряду не друкувалися, а їх
автори жорстоко каралися. Про це свідчать архіви редакції
старобільської районної газети «Степова комуна» за
1930-1933 рр., які описують процес систематичного
«повернення матеріалів сількорам по різним питанням, та
надсилання деяких дописів до судово-слідчих органів для
визнання фактів»205. Тож працівники преси, утративши
свободу думки й слова, все ж таки спромоглися донести до
свідомості своїх читачів біль і крик уярмленої душі народу,
використовуючи принцип засудження як прийом підтексту,
застерігали людей від аналогічних ситуацій, підштовхували
громадське суспільство до опозиції.
Відгомін великої трагедії українського народу, яка
зачепила дітлахів молодшого шкільного віку, проглядається в
кореспонденціях «Кадіївського пролетаря» за 1932 р. «Дайте
сніданки» та «Коли даєте гарячі сніданки, то дайте їх як
слід». Перша з них інформує про те, що в одній із кадіївських
205Доклад о состоянии редакции «Червоний хлібороб» за
время с 1 ноября 1924 г. по 1 ноября 1925 г. / ГАЛО. — П. 4. —
Оп. 1. — Д. 165. — С. 54.
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шкіл «і досі не запроваджено гарячих сніданків. На початку
було привозили пиріжки, – констатує дописувач Кушнір, – а
от уже другий місяць нема нічого. В школі тісно, нема
кімнати, де можна було б організувати гарячі сніданки.
Селищна рада зовсім не турбується про їх організацію»206.
Автором наступного твору є одна з матерів учнів
Лозово-Павлівської школи, котра також піклується про
організацію сніданків для школярів: «Нормальних умов для
дітей під час сніданків не утворено, в кімнату, де міститься
майстерня, вскакують 100 школярів, піднімають галас,
намагаючись якнайшвидше захопити сніданок. Багато з них
їдять стоячи. Часто сніданків на всіх не вистачає <…>. Іноді
сніданки видають тоді, коли діти розходяться додому»207.
Заглиблюючись у сувору дійсність кадіївських дітей,
автори на рівні сторонніх спостерігачів указують на відверті
факти, що сигналізували про наближення великої катастрофи.
Імовірно, у тодішніх соціально-політичних умовах ці
матеріали випадково потрапили до випуску, а їх автори,
можливо, були покараними.
Деякі журналісти, із метою передачі сутужного
становища голодуючих, удавалися до символізму в
зображенні фактів і явищ, проектуючи людські проблеми на
тварин і птахів. Прикладом цього є твори краснолучської
районки «Червоний ударник» («Довольно морить голодом
лошадей», «Губят животноводство»), верхньо-теплинського
«Коллективиста»
(«Повысить
ответственность
за
свиноводство»), марківського «Більшовицького штурму» («В
бій за схоронення та розвиток конярства», «Боротьба за
коня»), сватівського «Великого перелому» («Дохлих (свиней.
– К. У.) не прибирають»), біловодського «Червоного
колгоспника» («Тварини мусять бути в теплих приміщеннях»,
«Птицю в поле на безкоштовний корм») та ін. Переважна їх
більшість засвідчувала «неправильну, невчасну годівлю,
206Кушнір. Дайте сніданки / Кушнір / Кадієвський
пролетарій. — 1931. — 13 лютого. — С. 4.
207Колодіна. Налагодьмо роботу серед жінок / Колодіна /
Соціалістичний штурм. — 1931. — 9 грудня. — С. 3.
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великий гин» свійських тварин208, визнавала, що деякі з них
«доведені до крайнього виснаження, <…> серед них багато
хворих, в жахливому стані, остаточно загнаних»209. Окремі
матеріали містили й цінну інформацію для голодуючих про
те, де можна запастися «безкоштовним зерновим харчем»: він
«має бути з початком жнив, де на стерні багато згубиться
зерна, якого не можна буде зібрати ніякими машинами»210.
Спостерігаючи різні сторони людського життя на
периферії Луганщини, автори вичерпували з глибини
селянського буття найболючіші факти, розкривали затемнені
негативні процеси сталінської повальної колективізації,
відшукували найефективніші методи їх зображення,
незважаючи на велику загрозу з боку політичної цензури –
поплатитися власним життям.
Узимку 1933 р. ситуація на Луганщині загострилася ще
більше. Тяжке моральне становище трудящих (люди не
бачили різниці між капіталістичною системою й
соціалістичною: перша знищувала війною, а друга
спромоглася до більш «ефективних» шляхів – Голодомору) у
першу чергу відбилося на змісті газетних публікацій. Якщо в
1929 — 1932 рр. покарання «куркульських агентів»
відбувалося шляхом усунення їх із лав Комуністичної партії,
рідше – накладанням штрафів і позбавленням волі, то газети
зими 1933 р. сповіщали про перші випадки розстрілів. Так,
стаття «Шкідників колгоспного господарства – до розстрілу»
розкриває «злочинну» діяльність колгоспників Шерстюка,
Спиредоненка, Черкасова та ін., бо вони «провадили в артілі
шкідницьку куркульську роботу по розвалу колгоспу,
розбазарюючи майно та хліб і чинили шалений опір по
виконанню хлібозаготівель»211. Ураховуючи «соціальну
208Бабенко. Боротьба за коня / Бабенко / Більшовицький
штурм. — 1932. — 26 січня. — С. 2.
209Повысить
ответственность
за
свиноводство
/
Коллективист. — 1931. — 10 августа. — С. 4.
210Червоний ударник. — 1932. — 21 квітня. — С. 1.
211Шкідників колгоспного майна — до розстрілу / Степова
комуна. — 1931. — 3 січня. — С. 2.
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небезпеку», обласний суд, виніс селянам найлютіші вироки:
Шерстюка засуджено до розстрілу, інших позбавлено волі в
далеких місцевостях Сходу терміном на 10 років.
Стаття «За знищення колгоспних коней – до розстрілу»
ідентична попередній: товариш Гоженко, «який, полізши на
посаду завгоспа, провадив шкідництво з контрреволюційною
метою зі знищення тяглової сили в артілі – коней, чинив опір
розвитку конярства та склав навмисно умови по харчуванню
коней та догляду за ними такі, що призвели до їх загибелі.
Так, загинуло 13 коней за невеликий проміжок часу, та велика
кількість вибула, як непридатна до роботи»212.
Репресивна політика радянської влади й тоталітарні
методи господарювання на селі вражали бездушною
жорстокістю. Життя мільйонів українських людей забрали
продрозкладка та повальна колективізація, у той час як
«секретарі райкомів, наводячи подібні факти, переважно
занепокоєні лише збільшенням кількості невиходів на роботу
і майбутньою посівною кампанією»213.
Дослідження
суспільно-політичної
лексики
й
«комуністичної фразеології» дає змогу визначити ключові
особливості лексичних засобів «тоталітарної мови» поч. 20х рр. ХХ ст. – «величезного масиву, що за часів радянської
влади
був
спотворений
невпинними
процесами
стандартизації, десемантизації, ідеологізації»214. По-перше,
навмисне використання розмовно-просторічних слів та
зворотів (діалектизмів, політичних жаргонізмів, емоційнозниженої й просторічної лексики), які, на думку дослідниці
мови преси І. Герман, «усвідомлювались мовцем як факт
навмисного відштовхування від літературних норм» із метою
212За знищення коней до розстрілу / Степова комуна. —
1933. — 3 січня. — С. 2.
213Клименко М. 1932―1933 — Під знаком голоду /
М. Клименко / Любимый город (МНТ). — 2002. — 16 октября. —
С. 5.
214 Коляструк О. Мовотворчість газетної періодики УРСР за
умов українізації (20-ті роки ХХ ст.) / О. Коляструк / Історія
України. — 2000. — № 41. ― С. 4.
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«моделювання поведінки реципієнта»215. По-друге, уживання
так званої «стандартизованої» лексики (гасел, закликів,
сталих політичних зворотів тощо) заради матеріалізації
певних ідеологічних, суспільно-політичних чи соціальноекономічних орієнтирів. Третя особливість лексичних засобів
полягає в надуживанні агресивними конфігураціями, що
реалізується на рівні засобів контекстуально-синонімічного
увиразнення мовлення (політичних метафор, гіпербол,
порівнянь, іронії тощо). Перераховані лексико-стилістичні
властивості використовувалися з метою безпосереднього
психологічного впливу на читача й розцінювалися як
уніфіковані ідеологеми більшовицької тоталітарної доби.
Отже, одним із джерел оприлюднення трагедії 1932 —
1933 рр. була районна періодика. «Звісно, у ній ми не
знайдемо даних про кількість жертв, як і правдивого
відображення життя, адже партійна преса була головним
знаряддям ідеології, тобто облудної і демагогічної
репресивної партійно-державної політики. Однак за
газетними публікаціями все ж можна відчути й зрозуміти
зловісний подих антилюдського механізму» 216. З усебічного
аналізу луганських районок, свідчень очевидців, історичних
джерел «вимальовується механізм сатанинської, диявольської
машини насильства, що працювала проти українського
селянина. Ні з ким ця машина не рахувалася задля примарної
ідеї зігнати людей в один знеособлений, уніфікований гурт, де
б усі були без’язикою робочою силою, чи пак – “масою”.
Хребет українському селянинові таки зламали»217.
Довгі роки події поч. 30-х рр. ХХ ст. висвітлювалися
лише з позицій політичної номенклатури, коли роль
журналістики зводилася до політичної агітації й пропаганди.
215Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : дис. … канд. філол. наук. 10. 01.
08 / І. С. Герман. — К. 2003. — С. 54.
216Неживий О. Голод 1933-го: трагічні свідчення /
О. Неживий / Наша газета. — 2003. — 16 октября. — С. 11.
217Міщенко О. Той, тридцять третій… / О. Міщенко /
Книжковий світ. — 1990. — вересень. ― С. 2.
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У цей час в інформаційному просторі утвердився творчий
метод соціалістичного реалізму, покликаний запліднювати
«останнє слово революційної думки людства досвідом і
живою роботою соціалістичного пролетаріату» 218, який
поступово
набрав
форм
вульгарного
соціалізму.
Популяризація пролетарської культури й нав’язування
диктатури досягли небувалих розмірів, порівняно з
попередніми роками, про що свідчить значне кількісне
зростання газет у 1930 — 1938 рр. до 161 назви. Це
пояснюється збільшенням кількісних показників районної
періодики, завдяки укріпленню нових адміністративнотериторіальних центрів – районів – основної ланки
соціалістичного будівництва на Луганщині, і разом із тим
посиленням ролі періодичної преси, як головної зброї в
організації народних мас, із метою втілення колгоспнорадгоспної системи й підвищення стану розвитку сільського
господарства краю шляхом суцільної колективізації.
Незважаючи на цензурні утиски й переслідування, що не
дозволили досягти апогею розвитку пресі 30-х рр., а також
через тяжкі соціально-політичні умови творчої діяльності,
журналістам все ж таки вдалося використати тоталітарну
пресу для пропаганди історичної правди про свідоме масове
винищення української спільноти.
Таким чином, проілюстровані матеріали періодичної
преси Луганського краю дали змогу наочно переконатися в
тому, що на відміну від українського голодомору
1932-1933 рр., який понад півстоліття замовчувався й лише зі
здобуттям демократичних свобод нашої країни був визнаний
вітчизняною та міжнародною громадськістю актом геноциду
українського народу, історія першої економічної кризи в
Україні досить широко оприлюднювалась у періодичній
пресі. Однак уніфікація авторської прагматики призвела до
нівелювання комунікативної функції, що позначилося на
системі жанрів (найпопулярнішими серед яких були
директивні й пропагандистські статті, кореспонденції
218Лесин В. М., Полунець О. С. Словник літературознавчих
термінів / В. М. Лесин, О. С. Полунець. — К. — 1971. — С. 393.
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(дописи) й замітки), мовностилістичних особливостях
(надуживання просторічної лексики, росіянізмів, що значною
мірою знижувало якість журналістських матеріалів),
проблемно-тематичному потенціалі газетних матеріалів як
свідомий і спланований виклик тоталітарного ладу проти
України.
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Тема 2. Діяльність журнальних видань. Часопис
«Забой» – яскравий літописець подій Донецького басейну
Удосконалення процесу розвитку журналістської думки
Сходу України на поч. ХХ ст. відбувається завдяки пошуку
нових форм і явищ відображення дійсності. Соціальнополітичні протиріччя в державі, загострення ідеологічної
боротьби в цей період призвели до активізації суспільного
попиту на інформацію. У зв’язку з цим на території
Луганського краю виникає необхідність створення нового
виду періодичної преси – журналу, який зміг би заповнити
велику прогалину між фундаментальністю книжного й
оперативністю газетного видання.
Інформація, що стосується перших журналів на
Луганщині є дуже обмеженою. Відомо, що спочатку
з1явилися часописи етнічних спільнот, зокрема єврейської
общини, яка відзначалася великою чисельністю в місті.
З історії відомо, що за наказом Катерини ІІ від
23 грудня 1791 р., євреям дозволялося заселитися на території
Катеринославської губернії з метою розвитку промисловості
в краї. Так, за даними архівних документів, єврейська община
була другою за чисельністю після корінного російського
(українського) населення й складала 5554 особи, у той час як
росіян нараховувалось 54002, поляків – 569, вірменів – 263
особи 219.
Життя євреїв на території Луганського краю було
активним в усіх відношеннях і напрямках, а особливо в
освітньо-інформаційному. У місті функціонували 4 училища
різних розрядів й видавалися дитячі та педагогічні
ілюстровані журнали, у тому числі й російськомовні. Перший
із них –щотижневий педагогічний науковий дитячий журнал
«Гапрахим» (у деяких джерелах «Напрахім», «Апрахім» 220,
219 Евреи в Луганске [ Електронний ресурс ] : / Режим
доступу
:
http:
/
shusek-yakirposad. blogspot. com
/
2008_06_01_archive. html
220 Школьна О. Д. Преса Катеринославської губернії (19051907) : тематичні аспекти, тенденції розвитку / Наукові записки
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«Гахаим»221, з 1909 р. — «Квіти») — виходив за редакцією
П. М. Левнера й друкувався івритом, проіснувавши з 1907 до
1913 рр. «Як додаток до тижневика, вийшов російськоєврейський кишеньковий словник. Це був єдиний часопис,
що видавався мовою свого народу, інші видання, що
з'явилися пізніше, використовували російську мову». 222
Відомі й інші єврейські часописи на території
Луганщини. Одним із них був дитячий тижневик «Юный
Израиль» (1909-1912 рр.), редактором якого був Ш. В. Люріє,
а з 1910 – Ц. Р. Лейфер. Протягом 1909-1911 рр. журнал мав
ілюстровані додатки: 6 ненумерованих випусків дитячих
брошур «Еврейская детская библиотека», а в 1910 – словник
«Малютка».
Вартий уваги й щоденний ілюстративний журнал для
єврейських дітей «Цветник Иудеи», який видавався
І. С. Житомирським протягом (1912-1913 рр.), а також
релігійний
часопис
«Славяносербский
уездный
общественный раввин». Відомості про останній не
збереглися.
Журнальні видання етнічних груп були першими на
території
Катеринославської
губернії
науковими,
спеціалізованими для дітей та сімʼї літературними
часописами, які відрізнялися широкою ілюстративністю
подання матеріалів. До речі, Луганськ був єдиним містом
Російської імперії, де виходила єврейська преса в такому
великому обсязі.
Перший російськомовний журнал для українських
луганців вийшов восени 1912 р. у м. Дебальцево, що на
Донеччині й мав назву «Известия общества штейгеров». З
№ 3 1916 р. він виходив у Луганську з періодичністю 6 разів
на рік. Це був спеціалізований гірничо-технічний
інституту журналістики. — 2005. — Т. 21. — С. 39.
221 Башкина В. Из истории луганской периодической
печати / Ижица. — 2003 — 19 ноября. — С. 11.
222 Школьна О. Д. Преса Катеринославської губернії (19051907) : тематичні аспекти, тенденції розвитку / Наукові записки
інституту журналістики. — 2005. — Т. 21. — С. 39.
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професійний часопис, зорієнтований на висвітленні
шахтарської справи. Видавався він у правлінні Товариства
взаємодопомоги штейгерів і гірничих техніків по
вул. Петроградській,
а
редактором
журналу
був
О. І. Липський, а з № 3 1915 р. — Ф. А. Каун.
У 1915 р. з періодичністю 2 рази на місяць виходив ще
один професійний журнал «Коммерческое образование»,
редактором і видавцем якого був М. Є. Ангелевич.
Особливої уваги заслуговує щорічний довідниккалендар «Весь Луганск в кармане», видавцями якого були
Е. Л. Шнірмен та М. Л. Кулашкін. Контора видання
знаходилась у Луганську, хоча перші зразки часопису були
надруковані в одній із київських типографій. Довідник був
чітко систематизований на такі відділи (рубрики): 1. Зміст. 2.
Довідковий відділ. 3. Юридичний відділ. 4. Місцевий відділ.
5. Словʼяносербський повіт. 6. Торгово-промислові фірми.
Довідник
дозволяв
«орієнтуватись
в
торговельнопромислових і офіційних установах» міста та його околиць.
Припускаємо, що подібне спрямування й наповнення
мав «Ежегодник-справочник Славяносербского уездного
земства на 1914 год», детальної інформації про який не
збереглося.
Таким
чином,
історія
журнальної
періодики
Луганського краю має досить давнє і своєрідне походження й
нерозривно пов’язана з розвитком його потужнього
індустріального сектору.
Специфікою журналістської
діяльності на Луганщині був її міцний звʼязок із розвитком
наукової комунікації в галузі гірничо-механічної та
інженерної справи, що в подальшому викликало необхідність
заснування власних періодичних видань. Оцінюючи
національно-демократичну пресу Луганського краю, важливо
відзначити її виразну різноплановість, самобутність, стрімко
зростаючий професіоналізм і прагнення до здобуття високих
суспільних пріоритетів. «Українська преса краю сміливо й
потужно заявила про свої можливості, відразу задавши високі
професійні стандарти. ˂…˃ На шпальтах національної
періодики вперше відкрито пролунали слова про
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повноцінність рідної культури, високу здатність до
самостійного духовно-культурного і суспільно-політичного
поступу».223
Зростання
впливу
публіцистичного
слова,
матеріалізованого в журнальному виданні, сприяло
формуванню високої політичної культури в радянські часи.
Журнал, як найбільш дієвий вид соціалістичної пропаганди,
все частіше ставав організатором соціальних перетворень,
утіленням громадсько-політичних та естетичних установок,
поглядів і переконань правлячої партії, об’єктом «закріплення
її соціально-політичного пріоритету. 224
Журнальну періодику Донеччини й Луганщини
партійно-радянської доби репрезентує єдиний літературнохудожній журнал «Забой» (сучасна назва часопису
«Донбасс»), який був створений як додаток до газети
«Всероссийская кочегарка» у вересні 1923 р.
Дослідник «Забоя» В. Замковой детально описав
історію виникнення цього часопису. Вона пов’язана з
постаттю відомого на той час ленінградського письменника
М. Слонімського, який разом із другом, артистом, вихідцем із
Бахмута (сучасне м. Артемівськ Донецької обл.) Є. Шварцем,
подорожував робітничим Донбасом. За свідченням автора,
«після короткого відпочинку він (М. Слонімський. – К. У.)
вирішив налагодити зв’язки з бахмутською газетою
«Всероссийская кочегарка». <…> Видавець газети
М. Олейников,
колишній
армійський
культурник,
співробітник московської газети «Молот» <…> звів їх із
редактором газети Моісеєнком, який після знайомства, без
усіляких вагань, запропонував прибулим організувати при
газеті «Кочегарка» літературно-художній журнал». 225 З цього
часу М. Слонімський та Є. Шварц були штатними
працівниками «Забоя»: перший став його редактором, а
223 Там само. — С. 38.
224 Акопов А. И. Периодические издания. / Акопов А. И. —
Ростов-на-Дону : ООО МП «Книга», 1999. — С. 30.
225 Замковой В. «Донбасс» поднялся из «Забоя» / В.
Замковой / Донбасс. — 1993. ― №8. — С. 23.
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другий – секретарем редколегії. Особливі зацікавлення до
розвитку журнальної періодики Донбасу також виявили
талановитий журналіст В. Валь (який пізніше був
призначений співредактором новоствореного «Забоя») і
відомий літератор О. Селівановський. Основною метою
редакційного
колективу
була
мобілізація
місцевих
українських і російських письменників-початківців, і вже
через декілька тижнів на сторінках «Забоя» сміливо виявляла
свій талант молода плеяда таких східноукраїнських
літераторів,
як
В.
Затонський,
М.
Донбаський,
М. Вознесенський,
В.
Гайворонський,
М.
Нікітін,
М. Зощенко, К. Квачов, М. Олейников та ін.
«З весни 1924 року “Забой” став двотижневим
виданням, а восени народилась і письменницька організація
Донбасу,
першими
членами
якої
стали:
Олексій
Селівановський, Борис Горбатов, Михайло Діманштейн
(Снєжин), Григорій Баглюк, Павло Безпощадний, Микола
Олейников, Порфирій Трейдуб, Фелікс Ковалевський,
Валентин Харчевников та ін.»226. Згодом журнал увійшов до
складу Всеросійської Асоціації пролетарських письменників
(ВАПП), а Б. Горбатов став членом її правління.
Проблемно-тематична
палітра
часопису
була
всеохоплюючою. Авторський колектив намагався цілісно й
достеменно змалювати природно багатий Донбаський край.
Об’єктами відображення «Забоя» були як великі промислові
гіганти східноукраїнського краю (такі як Штерівська
електростанція, Артемівський скляний, Костянтинівський
хімічний, Сталінський і Макіївський металургійні,
Луганський ливарний, Бахмутський цвяховий заводи), так і
спеціалізовані установи та організації, зокрема, медичні
(Кремінський санаторій, Бахмутський диспансер), шахтні
(Власівський, Лисичанський, Успенський, Катериненський та
Городищенський
кам’яновугільні
рудники),
визначні
пам’ятки культури (Артемівський палац культури ім. Леніна)
тощо.
226 Там само. — С. 25.
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Літературно-художній двотижневик «Забой» мав
безпосередню причетність до Луганського краю не тільки
тому, що був літописцем його визначних суспільноісторичних подій. У 1926 р., за рішенням пленуму Спілки
письменників Донбасу, видавництво часопису було
тимчасово переведене до Луганська. Як відзначив
В. Замковий, «ця обставина сприяла зросту й укріпленню
місцевого літературного об’єднання, яке дало імена Матвія
Матусовського (старший брат Михайла Матусовського),
Л. Заломанова, Ю. Черкаського, Ю. Жукова, П. Есельсона
та ін. »227 А співробітник «Забоя» О. Селівановський, ставши
з 1926 р. редактором газети «Луганская правда», видав
літературно-художній
збірник
письменників-луганчан
«Десять октябрей», який нам, на жаль, відшукати не вдалося.
Зважаючи на типологічні особливості «Забоя»,
літературно-художні його матеріали переважали над
публіцистичними.
Найрозповсюдженішими
епічними
жанрами були оповідання (Ф. Ковалевський «Силуэты
прошлого» (1924, №14), М. Зощенко «Агитатор», Б. Горбатов
«Ячейки» (1927, № 3), В. Краспінк фантастичне оповідання
«Радио» (1924, №3) та повісті (М. Ляшко «Доменная печь»
(1923, №1), С. Вєтлугін «В походе» (1924, №4), С. Копылов
«На южном фронте» (1924, №14). У жанрі лірики переважали
поезії, наприклад, «Кармен» Є. Полянської, «Ленинград»
В. Александровського (1924, №3), «Поколение Октября»
Б. Горбатова, (1924, №14) тощо. Поряд із літературнохудожніми творами на шпальтах «Забоя» подавалися
матеріали науково-популярного та рекреативного характеру.
Серед
сатиричних
жанрів
розповсюдженими
були
карикатури, уміщені на «Страничке юмора». Розважальний
характер мали й численні логічні вправи та завдання, які
друкувалися під шапкою «Задачи». Зрідка друкувалися
критичні огляди, автором яких був О. Селівановський.
Серед журналістських жанрів домінують статті та
замітки. Однак, виявляючи риси публіцистичності та
аналітичності, за своєю внутрішньою формою вони дещо
227 Там само. — С. 26.
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відрізняються від аналогічних жанрів газетної періодики.
Погодимося з думкою О. Акопова, що ця відмінність полягає
«в характері інформації та її оперативності. Для газети
важливі оперативні повідомлення про події поточного життя,
для журналу – коментар цих подій. Для газети важливий
потік новин, “калейдоскоп фактів”, для журналу – відбір
найбільш вагомих соціальних явищ, їх аналіз». 228
Майже всі замітки та статті журналу мали пізнавальний
характер («Новое в авиации», «Самый быстрый поезд»,
«Ядовитый газ» – Є. Хотинського – 1924, №4) і, на відміну
від тогочасних газет, були широко ілюстровані фотографіями
та малюнками. Найбільша кількість творів на актуальні теми
зосереджувалася в рубриках «Наука і техніка» (статті «Чудеса
хирургии», «Путешествие к полюсу на аэростате»
В. Казицина (1924, №3); «Спорт» (стаття «Техника игры в
футбол» (1924, №3); «НОТ (научная организация труда)»;
(замітки «Организуй себя самого», «Время» О. Меньшого),
«Как надо работать» А. Гастева (1924, №3) тощо.
В історико-культурологічному есе І. Дзюби «Донецька
складова української культури» (2005 р.)229, детально
проаналізовано творчий шлях «Забою» як «єдиного
справжнього літературного представника донбасівського
пролетаріату», який «не дуже потребував пролеткультівського
протегування»230. Автор акцентує на участі в часописі
українських авторів, таких як К. Герасименко, М. Упеник, М.
Рудь, В. Сосюра, окремо зупиняється на наслідках
українізаційних процесів, коли літературні організації
ВУАПП та «Плуг», виявляють до «Забою» зустрічний
резервний інтерес.
Процеси коренізації неодмінно позначилися й на
діяльності «української пролетарської преси», яким уважався
228 Акопов А. И. Периодические издания. / Акопов А. И. —
Ростов-на-Дону : ООО МП «Книга», 1999. — С. 8.
229 Дзюба І. М. Донецька складова української культури /
Дзюба І. М. Донецька рана України: Історико-культурологічні есеї.
— К. : Інститут історії України НАН України, 2015. — С. 18 — 67.
230 Там само. — С. 23.
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й «Забой». Після тривалої перерви у вересні 1929 р. часопис
виходить українською мовою й гостро реагує на нові
тенденції. Так, у №3 цього року констатується: «Донбаський
пролетаріат в справі українізації не тільки не відставав, а й
випереджув своїх товаришів із деяких інших промислових
центрів України. Тираж українських газет в округах Донбасу
збільшився дуже швидко в декілька десятків разів, а в часи
культпоходу в одній тільки Артемівській окрузі продано
української літератури більш як на сто тисяч карбованців. Все
це факти, що наглядно свідчать про буйний розвиток
української культури, про активну участь в українському
культурному процесі широких пролетарських мас Донбасу
під проводом своєї партії»231.
На початку існування українськомовного «Забою» усе ж
таки переважають російськомовні матеріали, серед
українських вирізняється поезія, критика й публіцистика.
Згодом ситуація змінюється в інший бік, – на поч. 1930-х рр.
журнал змінює назву на «Літературний Донбас» і починає
орієнтуватися на українське літературне життя.
Досить злободенною темою часопису сер. 20-х рр.
ХХ ст. була тема боротьби з туберкульозом. З цією метою на
шпальтах журналу було здійснено фоторепортаж на тему
«Санатория для туберкулезных в Кременной» (1924, №4), де
подавалася
добірка
фотографій
цього
лікувальнопрофілактичного закладу: його загальний вигляд, сонячні
ванни, відпочинок на свіжому повітрі тощо. У цьому ж
номері надрукована редакційна стаття про діяльність
Бахмутського та Маріупольського тубдиспансерів, яка також
супроводжувалася численними фото. Стаття знайомить
читача з основними проявами хвороби, можливістю її
попередження й лікування. Цінним для дослідження є
відомості про щорічне проведення заходу «Туберкульозний
триденник», на основі якого видавався масовий журнал із
однойменною назвою. Триденник переслідував дві основні
мети: по-перше, «пояснити масам, якої шкоди завдає
туберкульоз» і по-друге, «зібрати кошти для організації
231 Забой. — 1929 р. — вересень, №3. — С. 27.
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нічних санаторіїв, їдалень і диспансерів» для хворих
громадян, «адже за кошти, які виділяє держава, важко широко
організувати боротьбу з туберкульозом». 232
У Луганському обласному краєзнавчому музеї
збурігається один примірник ілюстративного журналу
«Туберкулезный трехдневник» за 1924 р. На його форзаці
була надрукована пам’ятка під назвою «Туберкулез
предотвратим», у якій уміщувалася коротка інформація про
хворобу та шляхи її подолання. Далі подавалися звернення
Донецького Губкомітету до пролетаріату й селянства, огляд
діяльності Сталінського тубдиспансера за півріччя, звіт про
діяльність заходу за минулий 1923 р. Публіцистичні
матеріали журналу відрізняються чіткою соціальною
спрямованістю, високою комуністичною ідейністю й
масовістю. Здатність визначати найактуальніші проблеми
тогочасної дійсності й добирати конкретні методи для їх
подолання – це велика суспільна справа, у якій чільне місце
посіли працівники журнальної преси. Незважаючи на деякі
недоліки в організації триденника, необхідно відзначити й
позитивні сторони часопису – чіткість, аргументованість,
переконливість, яскравість викладу матеріалу, надзвичайно
велике пізнавально-виховне значення, що свідчить про
масштабність й оперативність його соціальних завдань.
Таким чином, утвердження типу літературномистецької періодики, яка найглибше втілилась в журнальній
пресі крайнього Сходу України, розкриває соціальну природу
журналістики, підкреслюючи її творчий аспект у задоволенні
духовних запитів східноукраїнського суспільства.

232 Туберкулез // Забой. — 1924. — № 4. — С. 11.
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Плани семінарських занять до І модуля
Семінар 1
ЗАРОДЖЕННЯ Й РОЗВИТОК ЖУРНАЛІСТИКИ
ЛУГАНЩИНИ ДО 1917 р.
План
1.
Методологічні
аспекти
вивчення
масовоінформаційної діяльності Сходу України:
а) стан дослідженості регіональної журналістики;
б) періодизація та основні аспекти вивчення.
2. Історичні передумови зародження журналістики на
Луганщині. Перші журналісти Донецького краю.
3. Поява газетних видань на Луганщині.
4. Функціонування луганської преси в період
буржуазно-демократичної революції 1905 – 1907 рр.
5. Діяльність перших видавництв у Луганську.
6. Особливості становлення журнальної періодики.
Журнали національних меншин на Луганщині.
Література
1. Алексеенко П. Рождены революцией / Жизнь
Луганска. — 2005. — 30 ноября. — с. 26-27.
2. Башкина В. Из истории луганской периодической
печати / Ижица. — 2003 — 19 ноября. — с. 11.
3. Кравченко О. Л. Видавнича справа Луганська: від
зародження до кінця 20-х рр. ХХ ст. / Медіапростір
Луганщини в науковому вимірі : зб. наук. ст. / за ред.
В. М. Галич. — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2009. — 149 с.
4. Кулишов А. О чем рассказывают музейные
коллекции / А. Кулишов. — 2002. — 5 июня. — с. 5.
5.
Первые журналисты Донецкого края / [ Сост.
Темник Ю. А. ] ― Луганск : Шико, 2006. — 288 с.
6. Ульянова К. М. Генезис та концептуальні засади
розвитку преси Луганщини кін. 10-х — поч. 20-х рр. ХХ ст. /
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К. М. Ульянова / Медіа простір Луганщини в науковому
вимірі : зб. наук. ст. / За ред. В. М. Галич — Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. — 149 с. 113—
137.
7. Ульянова К. М. Журналістика Луганського краю
(1903 – 1938) : Монографія / Наук. ред. Галич В. М. /
К. М. Ульянова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка». – Слов’янськ, 2014. – 256 с.
8. Ульянова К. М. Зародження журналістики в
Луганському краї / Слобожанщина : літературний вимір.
Матеріали XII Всеукраїнської наукової конференції. – Випуск
6. / За заг. ред. доктора філол. наук, проф. О. А. Галича. –
Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2014. – С. 116 — 126.
Завдання
1. Законспектуйте джерела № 1 – 4 у поданому вище
переліку.
2. За книгою Ю. Темника (джерело № 5) проаналізуйте
тексти перших журналістів Донецького краю (розподілити
між студентами).
3.
Підготуйте
повідомлення
про
видавничу,
редакторську та
публіцистичну діяльність
перших
журналістів
Луганського
краю
(Г.
де
Кальве,
Є. Ковалевського,
А. Носова,
Ф. Фелькнера,
І. Житомирського, І. Левнера).
4. Підготуйте розгорнуте реферативне повідомлення
про діяльність одного із перших часописів Донбасу.
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Семінар 2
ПЕРІОДИКА ЛУГАНЩИНИ В ДОБУ
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
(1917 – 1921 рр.)
План
1. Українська революція й преса політичних партій на
Луганщині в 1917 р.
2. Національно-визвольний рух у Донбасі 1917 –
1921 рр. Перші українські видання Сходу України.
3. Видавнича діяльність «Просвіт» на Донбасі.
4. Історичні передумови становлення більшовицькорадянської преси. Діяльність газети «Донецкий пролетарий».
5. Комунікативна стратегія К. Є. Ворошилова в період
становлення більшовицької ідеології.
6. Зниження показників розвитку луганської періодики
в часи громадянської війни й післявоєнної відбудови краю.
Література
1.
Дзюба І. М. Донецька рана України : Історикокультурологічні есеї. — К. : Інститут історії НАН України,
2015. — 78 с.
2. Добровольський О. Українське відродження на
Донеччині й Луганщині в 1917—22 роках / Нескорений
Бахмут : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: /
bahmut. ucoz. ua
/
index
/
bakhmutskij_kraj_u_roki_nacionalno_vizvolnikh_zmagan_1917_
1921 / 0-8. — Дата звернення : 07. 05. 2015.
3. Корнацький І. А. Бахмутський край у період
національно-визвольних змагань (1917 — 1921) / Нескорений
Бахмут : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http : /
bahmut. ucoz. ua
/
index
/
bakhmutskij_kraj_u_roki_nacionalno_vizvolnikh_zmagan_1917_
1921 / 0-8. — Дата звернення 07. 05. 2015.
4.
Кравченко О. Л. Видавнича справа Луганська : від
зародження до кінця 20-х рр. ХХ ст. / Медіапростір
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Луганщини в науковому вимірі : зб. наук. ст. / за ред.
В. М. Галич. — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2009. — 149 с.
5. Радченко С.
С.
Издательская
деятельность
партийных комитетов КП (б) Украины в 1918 — 1925 гг. /
С. С. Радченко — К. : Вища школа, 1989. — 337 с.
6. Середа К. М. Преса Луганщини 1917 — 1924 років /
К. М. Середа / Фольклор, література та мистецтво Сходу
України в системі етнокультурних вимірів : Зб. наук. пр. —
Вип. ІV. — Луганськ, 2006. — с. 186—192.
7. Ульянова К. М. Журналістика Луганського краю
(1903 — 1938) : Монографія / Наук. ред. Галич В. М. /
К. М. Ульянова ; Держ. закл. «ЛНУ імені Тараса Шевченка».
— Слов’янськ, 2014. — 256 с.
8. Ульянова К. М. Комунікативна стратегія К.
Ворошилова-публіциста в період становлення більшовицької
ідеології / Наукові записки Інституту журналістики :
науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса
Шевченка. — К., 2014. — Т. 54. — Січ. —берез. — С. 42—46.
9. Школьна О. Преса Катеринославської просвіти 1906
— 1917 / Журналістика [Текст] : наук. зб. Вип. 5(30) /
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — К.
: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — С. 10 — 19.
Завдання
1. Детально опрацюйте джерела № 1 – 3 у вказаному
вище переліку джерел, на основі яких підготуйте
повідомлення:
«Журналістика
Донбасу
в
умовах
національно-визвольного руху в Україні 1917 – 1921 рр.».
2. Схарактеризуйте одне із видань Луганщини періоду
національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр.
3. Підготуйтесь до аналізу першоджерел (див. «Копії
публікацій “старих більшовиків”, уміщених в газету
“Донецкий пролетарий” 1917 р.»), поданих у матеріалах для
самостійного
опрацювання,
на
предмет
виявлення
комунікативної стратегії більшовицько-радянської влади та її
керівництва.
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Семінар 3
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПЕРІОДИКИ ЛУГАНСЬКОГО КРАЮ В УМОВАХ
ПОСИЛЕННЯ ТОТАЛІТАРИЗМУ
План
1. Журнал «Забой» – літописець подій Донецького
басейну.
2. Проблема цензури і захисту свободи друкованого
слова на Луганщині сер. – кін. 20-х рр. ХХ ст.
3. Луганська преса в умовах посилення тоталітаризму
(1929 – 1938 рр.).
4. Особливості запровадження й функціонування
районної періодики Луганщини.
5. Українська журналістика в період кризи суспільної
думки. Преса регіонів про голодомор поч. 30-х рр. ХХ ст.
Література
1. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків,
мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. — К. :
Політвидав України, 1990. — 605 с.
2. Дзюба І. М. Донецька рана України: Історикокультурологічні есеї. — К. : Інститут історії НАН України,
2015. — 78 с.
3. Кушнеж Р. Львівська преса про голодомор в УРСР
[Електронний ресурс] / Р. Кушнеж / Український історичний
журнал. — 2006. — № 3. — С. 199—209. — Режим доступу:
http: / www. history. org. ua / JournALL / journal / 2006 /
3 / 16. pdf
4. Середа К. М. Зображення голодомору 30-х років ХХ
століття на сторінках старобільської районної газети
«Червоний хлібороб» / «Степова комуна» / К. М. Середа /
Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. — 2007. — № 766. — С. 84—88.
5. Середа К. М. Радянська цензура на Сході України : з
архівної спадщини старобільської районної газети «Червоний
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хлібороб» / «Степова комуна / К. М. Середа / Вісник
Луганського національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка. — 2008. — № 1 (140). — С. 250 — 255.
6. Ульянова К. М. Журналістика Луганського краю
(1903 — 1938) : Монографія / Наук. ред. Галич В. М. /
К. М. Ульянова ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка». — Слов’янськ, 2014. — 256 с.
7. Холодницький В., Долинянська Т. Висвітлення
проблем голодомору 1932-1933 років в Україні на сторінках
зарубіжної преси [Електронний ресурс] / В. Холодницький, Т.
Долинянська / Історична панорама — Збірник наукових праць
(частина 2) : Збірник праць. — Чернівці, 2009. — 200 c. —
Режим доступу : http: / chitalka. net. ua / textbooks / 1 /
p_4788. html.
Завдання
1. Користуючись хрестоматійним розділом посібника,
опрацюйте історико-культурологічне есе І. Дзюби «Донецька
складова української культури». На його основі підготуйте
інформаційне повідомлення: «Значення українізаційних
процесів в історії журнальної преси Донбасу».
2. Проаналізуйте публіцистичні матеріали літературнохудожнього часопису «Забой», розміщені на сайті http: /
elib. nplu. org / object. html?id=1214, виявляючи їх жанрову,
проблемно-тематичну палітру, професійну компетентність
тогочасної автури тощо.
3. Здійсніть спробу наукового дослідження на тему:
«Висвітлення теми голодомору на сторінках періодичної
преси Заходу і Сходу України поч. 30-х рр. ХХ ст. :
порівняльний аспект», використовуючи архівні документи й
свідчення очевидців.
4. Детально опрацюйте матеріали для самостійного
опрацювання («Гроно журналістських імен Донбасу на
сторінках преси краю ХХ ст. »). Підготуйтесь до бесіди на
тему: «Персоналії журналістики Донбасу ХХ ст. ».
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Семінар 4
ПРЕСА ЛУГАНЩИНИ В ПЕРІОД ІІ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ КРАЮ
План
1. Умови функціонування преси Донбасу періоду
окупації краю.
2. Тематико-змістова специфіка газет Луганщини
періоду ІІ Світової війни.
3. Особливості функціонування східноукраїнської
окупаційної преси.
4. Післявоєнні репресії і журналістика: особливості
діяльності Луганського Облліту.
Література
1. Акіншина І. М. Тематика газет Луганщини періоду
фашистської окупації / Медіа простір Луганщини в
науковому вимірі: зб. наук. ст. / За ред В. М. Галич —
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009.
— 149 С. 3 — 8.
2. Владимиров В. М. Історія української журналістики
(1917 — 1997) / Владимиров В. М. — Луганськ : СУДУ, 1998.
— 166 с.
3. Горевалов С. И. Советская печать в годы Великой
Отечественной войны / Журналистика и медиаобразование2008 : сб. трудов III Междунар. науч. -практ. конф. (Белгород,
25-27 сентября 2008 г.) : в 2 т. Т. I / под ред.
А. П. Короченского. — Белгород : БелГУ, 2008. — С. 135 —
142.
4. Гуревич С. М. Газета : вчера, сегодня, завтра : учеб.
пособие для вузов / С. М. Гуревич. — М. : Аспект Пресс,
2004.
5. Колісник Ю. В. Українська преса під гнітом
радянського тоталітаризму / Ю. В. Колісник / Збірник праць
Науково-дослідного центру періодики : [вип. 13]. — Львів,
2005 — С. 305—316. (0,7 д. а.).
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6. Корчагина О. Публикации районных газет
Ворошиловградской (Луганской) области в период Великой
Отечественной войны / Режим доступу : http: / elib. bsu. by /
bitstream / 123456789 / 19515 / 1 / Korchagina. PDF.
7. Корчагіна О. В. Тема голоду 1946 — 1947 рр. на
сторінках газети «Ворошиловградська правда» / Медіа
простір Луганщини в науковому вимірі: зб. наук. ст. / За ред.
В. М. Галич — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2009. — 149 С. 50 — 60.
8. Корчагіна О. В. Система публікацій газети
«Ворошиловградська правда» часів Великої Вітчизняної
війни / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : філологічні
науки. — С. 74 — 79.
9. Приходько М. О. Особливості діяльності Луганського
Облліту 1946 — 1964 рр. / Медіа простір Луганщини в
науковому вимірі : зб. наук. ст. / За ред В. М. Галич —
Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009.
— 149 С. 99 — 113.
10. Смилянская Ю. Пресса оккупационного периода в
Украине : создание, структура и предварительный анализ
базы даннях / Наукові записки. — Збірник наук. праць. — К. :
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.
Кураса НАН України, 2006. — 161 с. / Серія «Політологія і
етнологія». — Вип. 31.
11. Електронний ресурс : Режим доступу : http: /
www. ipiend. gov. ua / img / scholarly / file / NZ31_35. pdf.
12. Титаренко Д. Офіційна преса Донеччини в період
німецько-фашистської окупації (1941-1943 pp.) / 3б. праць
науково-дослідного центру періодики / ЛНБ ім. В. Стефаника.
— Л., 2000. — Вип. 8. — С. 202-204.
13. Титаренко Д. Умови функціонування окупаційної
преси на території України (зона військової адміністрації) /
Наукові записки / Збірник. — К. : Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
2006. — 161 с. / Серія «Політологія і етнологія». — Вип. 31.
Електронний ресурс: Режим доступу : http: /
www. ipiend. gov. ua / img / scholarly / file / NZ31_35. pdf
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14. Черняков Б. І. Періодична преса на окупованій
території України : Електронний ресурс. — Режим доступу:
http:
/
journlib. univ. kiev. ua
/
index. php?
act=article&article=1648.
Завдання
1. Законспектуйте й підготуйтесь до обговорення
джерел № 6, 10, 13, 14 у поданому вище переліку.
2. На матеріалі першоджерел, уміщених у матеріалах
для самостійного опрацювання і наукових досліджень
пресознавців з теми ІІ Світвої війни простежте провідні
поблемно-тематичні лінії в українській пресі заданого
історичного періоду.
3. Проаналізуйте матеріали з окупаційної преси
Донбасу (с. 362 – 368), виявляючи їх значення в формуванні
національної свідомості українців.
4. Користуючись матеріалами для самостійного
опрацювання (розділ «Гроно журналістських імен Донбасу на
сторінках преси краю ХХ ст. »), опрацюйте творчі біографії
тих журналістів, які поширювали свою діяльність у роки
Великої вітчизняної війни. На основі цих матеріалів
підготуйте дослідження: «Творчий подвиг журналістівсподвижників Донбасу в роки Великої вітчизняної війни».
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Тестові завдання для самоконтролю
1. Хто із перерахованих дослідників є упорядником
збірника автентичних публіцистичних текстів «Первые
журналисты Донецкого края»:
а) К. Улянова;
б) Ю. Темник;
в) Г. Рудий;
г) Б. Локатош.
2. Публіцистичні зразки першопрохідців епохи
опанування Донецького басейну справедливо вважати:
а) імперативною публіцистикою;
б) аналітичною публіцистикою;
в) науковою публіцистикою;
г) інформаційною публіцистикою.
3. Кому із перших журналістів Донбасу належить праця
«Обозрение Луганского завода»:
а) В. Донецькому;
б) Г. Г. де Кальве;
в) О. Шуману;
г) Є. Ковалевському.
4 Яке з перерахованих періодичних видань вважається
першим в історії преси Луганщини:
а) «Донецкий колокол»;
б) «Луганский листок»;
в) «Листок объявлений Славяносербского земства»;
г) «Екатеринославские губернские ведомости».
5. У якому році почала свою біографію преса
Луганського краю:
а) 1905;
б) 1906;
в) у кін. ХІХ ст. ;
г) 1903.
6. Яку назву мав перший луганський журнал:
а) «Цветник Иудеи»;
б) «Юный Израиль»;
в) «Гапрахим»;
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г) «Коммерческое образование».
7. Хто був редактором першого журналу в Луганську:
а) М. Є. Ангелевич;
б) І. М. Левнер;
в) І. С. Житомирський;
г) Ц. Р. Лейфер.
8. До якого типу належала більшість єврейських
часописів на Луганщині в перші десятиліття ХХ ст. :
а) дитячі;
б) суспільно-політичні;
в) наукові;
г) літературно-художні.
9. З якою подією на історичній арені пов’язане
утвердження стійкої системи періодики в Луганському краї:
а) національно-визвольних змагань 1917 – 1921;
б) нової економічної політики (непу) 1921 – 1928;
в) революційної доби 1917 р. ;
г) Перша Світова війна 1914 – 1918.
10. Якими були перетворення в системі періодичної
преси Луганщини в період національно-визвольних змагань
(1917 – 1921 рр.):
а) поява літературно-художніх часописів;
б) з’явилася велика кількість партійних видань;
в) активізувався розвиток дитячої та молодіжної
преси;
г) журналістика існувала поза ідеологічною
системою.
11. «Донецкий пролетарий» — це:
а) газетний орган меншовиків;
б) журнал «есерів»;
в) газета більшовиків;
г) буржуазно-демократичне видання.
12. Хто виступав редактором «Донецкого пролетария»:
а) О. Черв’яков;
б) А. Каменський;
в) І. Локатош;
г) К. Ворошилов.
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13. З якими історичними процесами пов’язана поява
українськомовних видань у 20-30 рр. ХХ ст. :
а) українізаційна політика;
б) нова економічна політика;
в) національно-визвольні перетворення;
г) революційні зрушення державотворчого
характеру.
14. Який період в історії луганської преси
ознаменований масовою появою районної періодики:
а) 20-х рр. ХХ ст.;
б) 30-х рр. ХХ ст.;
в) 1917 – 1921 рр.;
г) на поч. 40-х рр. ХХ ст.
15. «Забой» – це:
а) літературно-художній часопис;
б) суспільно-політична газета;
в) багатотиражка;
г) політичний журнал.
16. Який із перерахованих жанрів партійно-радянської
журналістики був найбільш розповсюдженим:
а) директивна стаття;
б) передова стаття;
в) замітка;
г) кореспонденція.
17. Які жанри партійно-радянської преси були
рідковживаними або взагалі відсутніми на шпальтих видань:
а) художньо-публіцистичні;
б) аналітичні;
в) інформаційні;
д) сатиричні.
18.
У
які
історичні
періоди
найширше
використовувалися листівки як засіб впливу на громадську
думку:
а) національно-демократичних перетворень;
б) революційну добу;
в) військовий час;
г) у період колективізації й непу.
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19. Хто з перерахованих дослідників не вивчав
луганську пресу:
а) К. Ульянова;
б) В. Владимиров;
в) О. Школьна;
г) А. Животко.
20. Які з перерахованих ознак стосуються партійнорадяньскої преси:
а) утопічність, контраргументація, наявність
маніпулятивних технологій;
б)
інформативне
насичення,
прагматична
спрямованість;
в) аналітичність, свобода думки й слова, емоційна
образність;
г) викривальний характер, критичне осмислення
подій;
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Модуль 2
Типолого-видова характеристика журналістики
Луганщини ХХ – поч. ХХІ ст.
Змістовий модуль 1.
Типологічні й жанрово-тематичні особливості
друкованих ЗМІ Луганського краю І пол. ХХ ст.
Тема 1. Типологічна диференціація луганської преси
І пол. ХХ ст.
Дослідження медіатипології Луганщини І пол. ХХ ст.
ґрунтується на засадах системного підходу, що передбачає
опрацювання періодичних видань в узагальненій цілісності
та взаємозв’язках. У понятті «система луганської преси»
вбачається сукупність усіх періодичних видань, що виходили
на цій території в означений історичний період і виконували
функції загальнодержавної системи ЗМІ, утворюючи
типологічні групи, функціонування яких зумовлене
суспільною потребою в інформації.
Невід’ємним елементом об’єкта будь-якого системного
дослідження є введення чіткої класифікації предметів чи
явищ наукового пізнання. «Класифікація – важлива
дослідницька систематизація матеріалів преси – дозволяє
комплексно проаналізувати відомості, що містяться в
конкретних джерелах, – зазначає пресознавець Г. Рудий. –
Кожна класифікація умовна, проте вона, по-перше, повинна
бути добре аргументована, по-друге, послідовна, по-третє,
логічно мотивована». 233
Російський учений О. Акопов уважає, що «науково
обґрунтований поділ об’єктів вивчення – це лише початок
дослідження. Для заглиблення в їх сутність необхідно пізнати
особливості кожного об’єкта класифікації й зв’язки між
233 Рудий Г. Я. Преса української держави 1918 року :
питання освіти, науки, культури / Г. Я. Рудий— К. : Вид-во НАН
України, 1996. — С. 23.
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ними234 Із цією метою науковець уводить абстрактно-логічне
поняття типу як моделі, що об’єднує всі об’єкти класифікації
й водночас є елементом цього класу.
Дослідниця медіатипології сучасної східноукраїнської
преси С. Гур’єва вважає типом періодичного видання
«певний узагальнений образ, який так чи інакше виявляє свої
ознаки в цілій групі реально існуючих засобів масової
комунікації». 235 Кожен із них ґрунтується на певній
класифікаційній системі, що сформувалась на основі ієрархії
її складових елементів (родів, класів, видів тощо) під
упливом конкретних історичних, соціальних, економічних,
культурологічних та інших факторів.
Теоретики журналістської науки виокремлюють низку
ознак, котрі впливають на формування типу преси. Так,
С. Гур’єва пропонує дві особливості, без яких важко уявити
собі як модель окремого видання, так і типологію преси в
цілому: типотвірні фактори (політичний стан, ідеологія
суспільства, стан економіки, техніки, технології тощо) і
типотвірні елементи (мета видання, характеристика
засновників та видавців, журналістські кадри, аудиторія,
предметно-змістовна структура й т. ін.). 236
Російський теоретик А. Бочаров виділяє так звані
«типологовагомі» елементи, серед яких важливу роль
відводить цільовому (функціональному) призначенню,
зображуваному предмету чи сфері діяльності, характеру
аудиторії, викладу матеріалу й родовій приналежності. 237
Крім згаданого вище вченого, Є. Лазаревич, О. Акопов,
О. Реформатський, В. Тяпкін та ін. також віддають перевагу
234 Газеты СССР 1917 1960 / [Библиогр. справочник]. —
М. : Книга, 1980. — С. 50.
235 Гур’єва С. А. Типологія сучасної преси Східної України :
автореф. ди. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.
01. 08. «Журналістика» / С. А. Гур’єва. — К., 2006. — С. 6.
236 Там само. — С. 6.
237 Бочаров А. Основные принципы типологии современных
советских журналов / А. Бочаров / Вестник Московского
университета. — Сер. 10. — Журналистика. — 1973. ― №3. —
С. 25—28.
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найважливішому, на їх погляд, типотвірному чиннику –
функціональному призначенню.
Т. Давидченко зробила спробу визначити типоформуючі
ознаки сучасної дитячої періодики. У представленій ієрархії
типоформуючих ознак сучасного періодичного видання для
дітей авторка виділила три рівні типологічного поділу. На
першому рівні відтворено головні ознаки (цільове
призначення,
засновник,
територія
видання
й
розповсюдження, читацька адреса), на другому – вторинні
(матеріальна конструкція, тематика, мова, авторський склад),
на третьому – формальні (внутрішня структура (оформлення,
рубрики, жанри, ілюстрації) і технічні характеристики
(періодичність, обсяг, наклад). 238 Слушні узагальнення
науковця
корисні
для
дослідження
типологічної
диференціації періодичної преси Луганщини 1920-х рр., хоча
велика кількість типоформуючих складових дитячої преси є
відрізняються або й узагалі відсутні в контексті проблеми
нашого наукового розгляду.
Вивчення
медіатипології
Луганської
області
окресленого періоду породило неминучу залежність усіх
об’єктів типологічного дослідження від впливу історичних
(соціальних) чинників. Вони пов’язані з основними подіями
суспільно-політичного, економічного, культурного життя, які
відбувалися в різні часові проміжки. По-перше, це наслідки
буржуазно-демократичної революції 1917 р., котра принесла
короткочасну свободу друкованому слову; по-друге,
національно-визвольні змагання, результатом яких було
остаточне утвердження радянської влади; по-третє, тяжка
економічна криза, зумовлена впровадженням політики
«воєнного комунізму» й непу, що призвели до значного
скорочення типів пресових органів; і, нарешті, четвертим
чинником є тоталітарно-репресивні методи управління
державою, які канонізували позиції періодики як
238 Давидченко Т. С. Типоформуючі ознаки сучасних
українських журналів і газет для дітей / Т. С. Давиденко / Вісник
ЛНПУ ім. Т. Шевченка [філологічні науки]. — Луганськ : Альмаматер. — № 3 (лютий). — с. 16―26.
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цілеспрямованого пропагандиста, агітатора й організатора
народних мас.
Зміна політичного устрою кін. 10-х – поч. 20-х рр.
ХХ ст. призвела до згортання приватних друкованих органів,
а разом із тим і усталених типів преси – спеціалізованої,
галузевої, релігійної, рекламно-довідкової, дитячої, періодики
національних меншин тощо. Лише невелика частина
молодіжних, жіночих, виробничих, літературно-мистецьких
часописів трансформувалася в окремі рубрики, сторінки,
розвороти чи додатки до окремих видань, рідше – тимчасові
пресові органи та багатотиражки. Всі видання Луганського
краю можна об’єднати в одну типологічну групу масової
періодики, що поширювалася за вертикально-ієрархічним
принципом й функціонувала під керівництвом політикоправових осередків усіх рівнів, тобто «була органом
партійних комітетів, який установлював основні принципи
діяльності редакцій, включаючи ідеологічні позиції,
тематичні напрямки, проблематику виступів, а також відав
поліграфією й розповсюдженням друкованої продукції». 239
Докорінними факторами, що дозволяють виокремити
пресу Луганщини досліджуваного часового проміжку як
складову історії розвитку розгалуженої системи регіональної
періодики і разом із тим специфіку пресової діяльності
окресленого регіону, є така її характеристика, як територія
поширення, що визначається географічними й національномовними ознаками. Це невід’ємні складові типізації
луганської преси, що визначають основні типоутворюючі
фактори, найголовнішими з яких є видавець та
функціональне призначення.
За географічною ознакою всі видання Луганського краю
поділялися на губернські, міські, повітові (з квітня 1923 –
окружні, а з 15 липня 1930 р. – районні). Оскільки
м. Луганськ на поч. 1920-х рр. належав до Донецької губернії,
на території Луганщини видавалась губернська преса,
представлена часописами «Бюллетень распоряжений и
239 Акопов А. И. Периодические издания. / Акопов А. И. —
Ростов-на-Дону : ООО МП «Книга», 1999. — С. 11.
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постановлений», «Известия» та «Всероссийская кочегарка»
(1920-1921 рр.).
Міські видання виходили у великих промислових
містах краю («Донецкий пролетарий», «За крепость
обороны» – Луганськ, «За коммунизм» – Ворошиловськ,
«Знамя коммунизма» – Красний Луч тощо).
Трансформація «повітові → окружні → районні»
видання відбулась у зв’язку із серією проведених у 20-30х рр.
адміністративно-територіальних реформ та зміною в системі
управління краю: «Спочатку замість повітів у квітні 1923 р.
створюються округи <…> Луганський та Старобільський, а
замість волостей – райони. Після ліквідації у серпні 1925 р.
губерній діяла триступінчаста система управління – округ –
район – територія сільради. У 1930 р. відбувається корінна
перебудова системи управління, у ході якої округи скасували
й залишилася двоступінчаста система – республіканський
центр безпосередньо керував районами». 240 Такі обставини
спричинили виникнення часописів на відповідних територіях
– спочатку повітових, потім окружних, пізніше районних та
республіканських.
За національно-мовними ознаками газети Луганщини
досліджуваного часового проміжку диференціюються на
українсько-, російськомовні, ті, які виходили як українською,
так і російською мовами, та іншомовні.
Як бачимо, на території Луганського краю протягом
1920-30-х рр. видавалися українсько- та російськомовні
видання (за винятком газети «Кадіївський пролетар», котра
через наявність татарських поселень на території Кадіївщини
певний час виходила татарською мовою) приблизно в
однаковому відсотковому співвідношенні. Суперечливі
політичні обставини (влада в Україні поширювалася з центру
Російської імперії, де заборонялась українська мова) та

240Історія Луганського краю / [В. С. Курило,
І. Ю. Бровченко, А. О. Климов та ін. ] ; за ред. В. С. Курила. ―
Луганськ : Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008.
― С. 281.
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складні етносоціальні умови (міграції великих мас населення
з етнічних територій Росії на прикордонні східноукраїнські
землі у зв’язку з природними, історичними, соціальними та
іншими катаклізмами) призвели до кількісної переваги преси,
офіційною мовою якої була російська.
У той же час спостерігаємо значний уплив історичного
чинника на мовну приналежність луганських часописів:
переважна більшість російськомовних видань функціонувала
протягом визвольних змагань (1917-1920 рр.). Упродовж
20-30-х рр.
ХХ ст.
відбулося
потужне
зростання
українськомовної періодики, що пояснюється впровадженням
і реалізацією політики українізації.
1930-ті рр. позначені посиленням тотальних методів
керівництва, політичними репресіями, що призвело до
згортання українізації: «Словниковий запас значно
скорочувався, директивна мова ставала переважаючою,
традиційні
національні
фразеологізми
затиралися
російськомовними
стандартами,
зникали
барвники
регіональних говірок, вилучалися характерні народні
вислови, назви, дотепні зауваження. <…> Наприкінці 30-хрр.
у пресі переважав стиль нагінок, нещадної викривальності
«ворогів та шкідників соцбудівництва». Лексика газет
мілітаризувалася в прямому та переносному розумінні цього
слова,
оскільки
мова
ставала
перенасиченою
(російськомовною. – К. У.) термінологією». 241 Таку
закономірність простежуємо на прикладі однієї з
найстаріших газет східноукраїнського регіону «Луганской
правды»: від заснування до 20-х рр. ХХ ст. вона видавалася
лише російською мовою, після 20-х рр., і до цього часу
часопис виходить двома мовами – російською та
українською. Частим явищем було створення двомовних
газет,
що
нерідко
призводило
до
переважання
241 Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики
українізації (20-30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. філол. наук. : спец. 10. 01. 08 «Журналістика» /
О. А. Коляструк. — К., 2003. — С. 14.
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російськомовних текстів. Така практика особливо типова для
міської та виробничої преси.
Значний уплив на мову спричинив і територіальний
чинник: майже вся міська, багатотиражна й невелика частина
районної періодики видавалася російською мовою, що можна
пояснити перевагою російськомовного населення у великих
промислових містах краю і українськомовного – у більшості
селищ і сіл. Українською мовою, іноді наближеною до
просторічної,
виходили
майже
всі
районні
та
сільськогосподарські газети Луганщини, адже партійне
керівництво прагнуло пристосувати селянську стихію
політичному апарату, намагаючись будь-якою ціною
солідаризуватися з інтересами робітничих мас.
Отже, утвердження національної мови в партійнорадянській пресі – ефективний засіб маніпулювання
суспільною свідомістю української спільноти з метою
приборкання національних суперечностей, що час від часу
породжували вогнища соціальної ворожнечі.
Одним із найважливіших типоутворюючих факторів був
видавець. До встановлення радянської влади ним міг бути
орган державного управління та самоуправління, громадські,
наукові та фахові товариства, партії тощо. На поч. 1920-х рр.
уся періодична преса видавалася комітетами правлячої партії:
Донецьким губернським виконавчим комітетом – «Известия
Донецкого Губисполкома и Губернского комитета»,
«Донецко-Криворожский коммунист» тощо; міськими
партійними комітетами – «Ворошиловградський робітник»,
«Луганская правда», «За Советы» (Луганський), «Сталинский
забой»
(Краснолуцький),
«Кадиевский
рабочий»
(Кадіївський),
«За
коммунизм»
(Ворошиловський);
окружними (районними) виконавчими комітетами –
«Червоний хлібороб» (Старобільськ), «Селянська правда»
(Первомайськ). Зі зміною округів на нові адміністративнотериторіальні центри – райони – окружні газети почали
видаватися районними партійними виконавчими комітетами.
Названі вище окружні газети отримали нові назви – «Степова
комуна» й «Прибузький комунар», а також з’явилася низка
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інших – «Великий перелом» (Сватове), «Вперед» (Ровеньки),
«Коллективист»
(Верхньо-Тепле),
«За
коммунизм»
(Станично-Луганськ),
«За
соціалістичну перебудову»
(Новоайдар), «Колгоспне слово» (Марківка), «Ленінська
комуна» (Новопсков), «Ленінський заклик» (Рубіжне),
«Ленінський шлях» (Попасна), «Більшовицький штурм»
(Лисичанськ),
«Під
прапором
Леніна»
(Мілове),
«Соціалістичний наступ» (Троїцьк), «Червоний прапор»
(Білолуцьк), «Соціалістичний штурм», «Червоний хлібороб»
(Біловодськ), «Ударна бригада» (Олександрівськ), «Прапор
Леніна» (Білокуракине), «Ударник» (Краснодон) та ін. Усього
на кін. 30-х рр. видавалося більше тридцяти районок.
Відомчі газети створювалися партійними осередками,
спілками робкорів і сількорів, професійними комітетами
організацій, молодіжними спілками ЛКСМу тощо: «За
виконання плану неписемності» (Старобільськ), «За
марксистсько-ленінське навчання» (Сватове), «За озброєння
революційною теорією», «Під прапором культурної
революції»,
«Кооперативний
штурм»,
«Рабкорполитотделец», «Робсількор Луганщини», «Робсількорівська
газета»,
«Комсомольське
плем’я»
(Луганськ),
«За
промфінплан» (Ровеньки), «Перемінник, на збори!»
(Первомайськ).
Зважаючи на статус Луганщини як великого
промислового регіону, найчисельнішою була виробнича
(багатотиражна) періодика, яка видавалася шахтарськими («В
бой за уголь» (Ровеньки), «Забой» (Ровеньки, Кадіївка),
«Врубовка» (Кадіївка,), «Голос ударника» (Лисичанськ),
«Горняк» (Красний Луч), «За механизацию» (Ровеньки,
Краснодон), «За механизированную лаву» (Тошківка), «За
механизированный труд» (Кадіївка), «За уголь» (Краснодон,
Красний Луч) тощо); фабрично-заводськими («Бюллетень
правдиста», «Даешь встречный промфинплан?», «Жовтневий
гудок», «Ворошиловець» (Луганськ), «За качественный кокс»,
«Дадим кокс черной металлургии» (Кадіївка), «За
большевистские темпы», «За большие темпы», «Енергія»
(Лисичанськ), «За механизацию» (Красний Луч) та багато
121

ін.); сільськогосподарськими (колгоспними, радгоспними)
(«Большевик» (Луганськ), «Ворошиловець» (Містки), «За
озимий клин», «За кращий врожай» (Первомайськ),
«Кировец»
(Лозно-Олександрівка),
«Соціалістичне
тваринництво» (Сватове), «Сталинец» (Марківка) тощо);
будівельними партійними комітетами («За ударную стройку»
(Лисичанськ, Рубіжне, Красний Луч), «Луганбуд» (Луганськ),
«На стройке» (Лиман) та ін.), а також транспортними
адміністративно-дільничними
партійними
комітетами
будівництва
залізничних
доріг
і
магістралей
(«Більшовицький
темп»
(Старобільськ),
«Червоний
залізничник»
(Луганськ),
«Ворошиловградський
залізничник», «Знамя железнодорожника» (Попасна),
«Прапор залізничника» (Кадіївка) тощо).
За
функціональним
призначенням
періодика
Луганського краю 1920-50 рр. представлена партійними,
селянськими, виробничими, молодіжними, жіночими та
літературно-мистецькими виданнями, причому деякі з них не
створюють самостійного газетного органу, а виражені як
сторінки або додатки до окремих видань. Для прикладу,
згадаємо додаток до газети «Всероссийская кочегарка» –
літературно-художній журнал «Забой», комсомольську
сторінку новоастраханської газети «Вперед», літературну
сторінку краснолуцького «Сталинского забоя», «Страницу
молодежи» старобільського «Красного пахаря» тощо.
Таким
чином,
вивчення
історико-типологічної
структури
партійно-радянської
преси
Луганщини
І пол. ХХ ст. дало змогу зробити висновок про те, що під
дією суспільно-політичних чинників сформувалася досить
розгалужена структура періодичної преси. Типізація
луганських видань за видавцем та функціональним
призначенням пояснюється уніфікацією регіональної преси
за єдиним директивним планом, який забезпечував тотальний
партійний контроль над розвитком її структури, що
передбачало згортання свободи думки й слова, перетворення
журналістики й преси на маріонетку комуністичної доктрини.
«Диференційовані газети відрізнялися стилем і манерою
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подачі матеріалу, засобами аргументації, фактами й доказами,
які вони наводили, але всі вони були тільки різними видами
однієї зброї партії, виконували одні й ті ж бойові завдання
зміцнення Радянської держави, зміцнення непорушного
союзу робітничого класу і трудового селянства і виховання
широких мас в дусі комунізму». 242

242 Рубан В. А. Становлення української радянської преси
(1921 — 1925) / В. А. Рубан— К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. —
С. 48.
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Тема 2. Проблемно-тематична специфіка партійнорадянських друкованих ЗМІ Луганського краю.
Дослідження медіатипології Луганщини 1920-30-х рр.
ґрунтується на засадах системного підходу, що передбачає
опрацювання періодичних видань в узагальненій цілісності
та взаємозв’язках. У понятті «система луганської преси»
вбачається сукупність усіх періодичних видань, що виходили
на цій території в означений історичний період і виконували
функції загальнодержавної системи ЗМІ, утворюючи
типологічні групи, функціонування яких зумовлене
суспільною потребою в інформації.
Невід’ємним елементом об’єкта будь-якого системного
дослідження є введення чіткої класифікації предметів чи
явищ наукового пізнання. «Класифікація – важлива
дослідницька систематизація матеріалів преси – дозволяє
комплексно проаналізувати відомості, що містяться в
конкретних джерелах, – зазначає пресознавець Г. Рудий. –
Кожна класифікація умовна, проте вона, по-перше, повинна
бути добре аргументована, по-друге, послідовна, по-третє,
логічно мотивована». 243
Російський учений О. Акопов уважає, що «науково
обґрунтований поділ об’єктів вивчення – це лише початок
дослідження. Для заглиблення в їх сутність необхідно пізнати
особливості кожного об’єкта класифікації й зв’язки між
ними». 244 Із цією метою науковець уводить абстрактнологічне поняття типу як моделі, що об’єднує всі об’єкти
класифікації й водночас є елементом цього класу.
Дослідниця медіатипології сучасної східноукраїнської
преси С. Гур’єва вважає типом періодичного видання
«певний узагальнений образ, який так чи інакше виявляє свої
ознаки в цілій групі реально існуючих засобів масової
243 Рудий Г. Я. Преса української держави 1918 року :
питання освіти, науки, культури / Г. Я. Рудий— К. : Вид-во НАН
України, 1996. — С. 23.
244 Акопов А. И. Периодические издания. / Акопов А. И. —
Ростов-на-Дону : ООО МП «Книга», 1999. — С. 50.
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комунікації». 245 Кожен із них ґрунтується на певній
класифікаційній системі, що сформувалась на основі ієрархії
її складових елементів (родів, класів, видів тощо) під
упливом конкретних історичних, соціальних, економічних,
культурологічних та інших факторів.
Теоретики журналістської науки виокремлюють низку
ознак, котрі впливають на формування типу преси. Так,
С. Гур’єва пропонує дві особливості, без яких важко уявити
собі як модель окремого видання, так і типологію преси в
цілому: типотвірні фактори (політичний стан, ідеологія
суспільства, стан економіки, техніки, технології тощо) і
типотвірні елементи (мета видання, характеристика
засновників та видавців, журналістські кадри, аудиторія,
предметно-змістовна структура й т. ін.). 246
Російський теоретик А. Бочаров виділяє так звані
«типологовагомі» елементи, серед яких важливу роль
відводить цільовому (функціональному) призначенню,
зображуваному предмету чи сфері діяльності, характеру
аудиторії, викладу матеріалу й родовій приналежності. 247
Крім згаданого вище вченого, Є. Лазаревич, О. Акопов,
О. Реформатський, В. Тяпкін та ін. також віддають перевагу
найважливішому, на їх погляд, типотвірному чиннику –
функціональному призначенню.
Т. Давидченко зробила спробу визначити типоформуючі
ознаки сучасної дитячої періодики. У представленій ієрархії
типоформуючих ознак сучасного періодичного видання для
дітей авторка виділила три рівні типологічного поділу. На
першому рівні відтворено головні ознаки (цільове
призначення,
засновник,
територія
видання
й
245 Гур’єва С. А. Типологія сучасної преси Східної України:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец.
10. 01. 08. «Журналістика» / С. А. Гур’єва. — К., 2006. — С. 6.
246 Там само. — С. 6.
247 Бочаров А. Основные принципы типологии современных
советских журналов / А. Бочаров / Вестник Московского
университета. — Сер. 10. — Журналистика. — 1973. ― №3. —
С. 26.
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розповсюдження, читацька адреса), на другому – вторинні
(матеріальна конструкція, тематика, мова, авторський склад),
на третьому – формальні (внутрішня структура (оформлення,
рубрики, жанри, ілюстрації) і технічні характеристики
(періодичність, обсяг, наклад). Слушні узагальнення науковця
корисні для дослідження типологічної диференціації
періодичної преси Луганщини 1920-х рр., хоча велика
кількість типоформуючих складових дитячої преси
відрізняються або й узагалі відсутні в контексті проблеми
нашого наукового розгляду.
Вивчення типології преси Луганської області
окресленого періоду породило неминучу залежність усіх
об’єктів типологічного дослідження від впливу історичних
(соціальних) чинників. Вони пов’язані з основними подіями
суспільно-політичного, економічного, культурного життя, які
відбувалися в різні часові проміжки. По-перше, це наслідки
буржуазно-демократичної революції 1917 р., котра принесла
короткочасну свободу друкованому слову; по-друге,
національно-визвольні змагання, результатом яких було
остаточне утвердження радянської влади; по-третє, тяжка
економічна криза, зумовлена впровадженням політики
«воєнного комунізму» й непу, що призвели до скорочення
типів пресових органів; і, нарешті, четвертим чинником є
тоталітарно-репресивні методи управління державою, які
канонізували позиції періодики як цілеспрямованого
пропагандиста, агітатора й організатора народних мас.
Зміна політичного устрою кін. 10-х – поч. 20-х рр.
ХХ ст. призвела до згортання приватних друкованих органів,
а разом із тим і усталених типів преси – спеціалізованої,
галузевої, релігійної, рекламно-довідкової, дитячої, періодики
національних меншин тощо. Лише невелика частина
молодіжних, жіночих, виробничих, літературно-мистецьких
часописів трансформувалася в окремі рубрики, сторінки,
розвороти чи додатки до окремих видань, рідше – тимчасові
пресові органи та багатотиражки. Всі видання Луганського
краю можна об’єднати в одну типологічну групу масової
періодики, що поширювалася за вертикально-ієрархічним
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принципом й функціонувала під керівництвом політикоправових осередків усіх рівнів, тобто «була органом
партійних комітетів, який установлював основні принципи
діяльності редакцій, включаючи ідеологічні позиції,
тематичні напрямки, проблематику виступів, а також відав
поліграфією й розповсюдженням друкованої продукції». 248
Докорінними факторами, що дозволяють визначити
пресу Луганщини як складову історії розвитку розгалуженої
системи регіональної періодики і разом із тим специфіку
пресової діяльності окресленого регіону, є така її
характеристика, як територія поширення, що визначається
географічними й національно-мовними ознаками. Це
невід’ємні складові типізації преси, що визначають основні
типоутворюючі фактори, найголовнішими з яких є видавець
та функціональне призначення.
За географічною ознакою всі видання Луганського краю
поділялися на губернські, міські, повітові (з квітня 1923 –
окружні, а з 15 липня 1930 р. – районні). Оскільки
м. Луганськ на поч. 1920-х рр. належав до Донецької губернії,
на території Луганщини видавалась губернська преса,
представлена часописами «Бюллетень распоряжений и
постановлений», «Известия» та «Всероссийская кочегарка»
(1920-1921 рр.).
Міські видання виходили у великих промислових
містах краю («Донецкий пролетарий», «За крепость
обороны» – Луганськ, «За коммунизм» – Ворошиловськ,
«Знамя коммунизма» – Красний Луч тощо). Трансформація
«повітові → окружні → районні» видання відбулась у зв’язку
з серією проведених у 20-30-х рр. адміністративнотериторіальних реформ та зміною в системі управління краю:
«Спочатку замість повітів у квітні 1923 р. створюються
округи <…> Луганський та Старобільський, а замість
волостей – райони. Після ліквідації у серпні 1925 р. губерній
діяла триступінчаста система управління – округ – район –
територія сільради. У 1930 р. відбувається корінна перебудова
248 Акопов А. И. Периодические издания. / Акопов А. И. —
Ростов-на-Дону : ООО МП «Книга», 1999. — С. 11.
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системи управління, у ході якої округи скасували й
залишилася двоступінчаста система – республіканський
центр безпосередньо керував районами». 249 Такі обставини
спричинили виникнення часописів на відповідних територіях
– спочатку повітових, потім окружних, пізніше районних та
республіканських.
За національно-мовними ознаками газети Луганщини
досліджуваного часового проміжку диференціюються на
українсько-, російськомовні. Преса виходила як українською,
російською так і іншими мовами. Як бачимо, на території
Луганського краю протягом 1920-30-х рр. видавалися
українсько- та російськомовні видання (за винятком газети
«Кадіївський пролетар», котра через наявність татарських
поселень на території Кадіївщини певний час виходила
татарською мовою) приблизно в однаковому відсотковому
співвідношенні. Суперечливі політичні обставини (влада в
Україні поширювалася з центру Російської імперії, де
заборонялась українська мова) та складні етносоціальні
умови (міграції великих мас населення з етнічних територій
Росії на прикордонні східноукраїнські землі у зв’язку з
природними, історичними, соціальними та іншими
катаклізмами) призвели до кількісної переваги преси,
офіційною мовою якої була російська.
У той же час спостерігаємо значний уплив історичного
чинника на мовну приналежність луганських часописів:
переважна більшість російськомовних видань функціонувала
протягом визвольних змагань (1917-1920 рр.). Упродовж
20-30-х рр.
ХХ ст.
відбулося
потужне
зростання
українськомовної періодики, що пояснюється впровадженням
і реалізацією політики українізації. 1930-ті рр. позначені
посиленням тотальних методів керівництва, політичними
репресіями, що призвело до згортання українізації:
«Словниковий запас значно скорочувався, директивна мова
ставала
переважаючою,
традиційні
національні
249 Історія Луганського краю / В. С. Курило, І. Ю.
Бровченко, А. О. Климов та ін. ; за ред. В. С. Курила. ― Луганськ :
Вид-во ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», 2008. ― С. 281.
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фразеологізми затиралися російськомовними стандартами,
зникали барвники регіональних говірок, вилучалися
характерні народні вислови, назви, дотепні зауваження. <…>
Наприкінці 30-хрр. у пресі переважав стиль нагінок,
нещадної
викривальності
«ворогів
та
шкідників
соцбудівництва». Лексика газет мілітаризувалася в прямому
та переносному розумінні цього слова, оскільки мова ставала
перенасиченою (російськомовною. – К. У.) термінологією».
250
Таку закономірність простежуємо на прикладі однієї з
найстаріших газет східноукраїнського регіону «Луганской
правды»: від заснування до 20-х рр. ХХ ст. вона видавалася
лише російською мовою, після 20-х рр., і до цього часу
часопис виходить двома мовами – російською та
українською. Частим явищем було створення двомовних
газет,
що
нерідко
призводило
до
переважання
російськомовних текстів. Така практика особливо типова для
міської та виробничої преси. Значний уплив на мову
спричинив і територіальний чинник: майже вся міська,
багатотиражна й невелика частина районної періодики
видавалася російською мовою, що можна пояснити
перевагою
російськомовного
населення
у
великих
промислових містах краю і українськомовного – у більшості
селищ і сіл. Українською мовою, іноді наближеною до
просторічної,
виходили
майже
всі
районні
та
сільськогосподарські газети Луганщини, адже партійне
керівництво прагнуло пристосувати селянську стихію
політичному апарату, намагаючись будь-якою ціною
солідаризуватися з інтересами робітничих мас.
Отже, утвердження національної мови в партійнорадянській пресі – ефективний засобом маніпулювання
суспільною свідомістю української спільноти з метою
приборкання національних суперечностей, що час від часу
породжували вогнища соціальної ворожнечі.
250 Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики
українізації (20-30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. філол. наук . : спец. 10. 01. 08 «Журналістика» /
О. А. Коляструк. — К., 2003. — С. 14.

129

Одним із найважливіших типоутворюючих факторів був
видавець. До встановлення радянської влади ним міг бути
орган державного управління та самоуправління, громадські,
наукові та фахові товариства, партії тощо. На поч. 1920-х рр.
уся періодична преса видавалася комітетами правлячої партії:
Донецьким губернським виконавчим комітетом – «Известия
Донецкого Губисполкома и Губернского комитета»,
«Донецко-Криворожский коммунист» тощо; міськими
партійними комітетами – «Ворошиловградський робітник»,
«Луганская правда», «За Советы» (Луганський), «Сталинский
забой»
(Краснолуцький),
«Кадиевский
рабочий»
(Кадіївський);
окружними
(районними)
виконавчими
комітетами – «Червоний хлібороб» (Старобільськ),
«Селянська правда» (Первомайськ). Зі зміною округів на нові
адміністративно-територіальні центри – райони – окружні
газети
почали
видаватися
районними
партійними
виконавчими комітетами. Названі вище окружні газети
отримали нові назви – «Степова комуна» й «Прибузький
комунар», а також з’явилася низка інших – «Великий
перелом» (Сватове), «Вперед» (Ровеньки), «Коллективист»
(Верхньо-Тепле), «За коммунизм» (Станично-Луганськ), «За
соціалістичну перебудову» (Новоайдар), «Колгоспне слово»
(Марківка), «Ленінська комуна» (Новопсков), «Ленінський
заклик»
(Рубіжне),
«Ленінський
шлях»
(Попасна),
«Більшовицький штурм» (Лисичанськ), «Під прапором
Леніна» (Мілове), «Соціалістичний наступ» (Троїцьк),
«Червоний прапор» (Білолуцьк), «Соціалістичний штурм»,
(Біловодськ), «Ударна бригада» (Олександрівськ), «Прапор
Леніна» (Білокуракине), «Ударник» (Краснодон) та ін. Усього
на кін. 30-х рр. видавалося більше тридцяти районок.
Відомчі газети створювалися партійними осередками,
спілками робкорів і сількорів, професійними комітетами
організацій, молодіжними спілками ЛКСМу тощо: «За
виконання плану неписемності» (Старобільськ), «За
марксистсько-ленінське навчання» (Сватове), «За озброєння
революційною теорією», «Під прапором культурної
революції»,
«Кооперативний
штурм»,
«Робсількор
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Луганщини», «Робсількорівська газета», «Комсомольське
плем’я» (Луганськ), «За промфінплан» (Ровеньки),
«Перемінник, на збори!» (Первомайськ).
Зважаючи на статус Луганщини, як великого
промислового регіону, найчисельнішою була виробнича
(багатотиражна) періодика, яка видавалася шахтарськими («В
бой за уголь» (Ровеньки), «Забой» (Ровеньки, Кадіївка),
«Врубовка» (Кадіївка,), «Голос ударника» (Лисичанськ),
«Горняк» (Красний Луч), «За механизацию» (Ровеньки,
Краснодон), «За механизированную лаву» (Тошківка) та ін.);
фабрично-заводськими («Бюллетень правдиста», «Жовтневий
гудок», «Ворошиловець» (Луганськ), «За качественный кокс»
(Кадіївка), «За большевистские темпы», «Енергія»
(Лисичанськ), «За механизацию» (Красний Луч) та ін.);
сільськогосподарськими
(«Большевик»
(Луганськ),
«Ворошиловець»
(Містки),
«За
кращий
врожай»
(Первомайськ),
«Кировец»
(Лозно-Олександрівка),
«Соціалістичне тваринництво» (Сватове), «Сталинец»
(Марківка) тощо); будівельними партійними комітетами («За
ударную стройку» (Лисичанськ, Рубіжне, ), «Луганбуд»
(Луганськ), «На стройке» (Лиман) та ін.), а також
транспортними адміністративно-дільничними партійними
комітетами будівництва залізничних доріг і магістралей
(«Більшовицький
темп»
(Старобільськ),
«Червоний
залізничник» (Луганськ), «Знамя железнодорожника»
(Попасна), «Прапор залізничника» (Кадіївка).
До формальних типологічних ознак відносимо
періодичність і наклад. Необхідно зазначити, що преса
Луганщини не мала чіткої системи періодичності. Найбільш
розповсюдженими були щоденні, дводенні, триденні та
щотижневі видання. У той же час поширювались щодекадні,
щомісячні газети, такі, що виходили 6, 8, 10, 12, 15 разів на
місяць, залежно від економічних (фінансування редакцій),
соціальних (попит населення), політичних (стосунки з
владою) та ін. факторів. Цими ж обставинами
врегульовувався й наклад періодичних видань, який досить
часто трансформувався.
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Таким
чином,
вивчення
історико-типологічної
структури партійно-радянської преси Луганщини 20-30-х рр.
ХХ ст. дало змогу зробити висновок про те, що під дією
суспільно-політичних чинників сформувалася досить
розгалужена структура періодичної преси. Типізація
луганських видань за видавцем та функціональним
призначенням пояснюється уніфікацією регіональної преси
за єдиним директивним планом, який забезпечував тотальний
партійний контроль над розвитком її структури, що
передбачало згортання свободи думки й слова, перетворення
журналістики й преси на маріонетку комуністичної доктрини.
«Диференційовані газети відрізнялися стилем і манерою
подачі матеріалу, засобами аргументації, фактами й доказами,
які вони наводили, але всі вони були тільки різними видами
однієї зброї партії, виконували одні й ті ж бойові завдання
зміцнення Радянської держави, зміцнення непорушного
союзу робітничого класу і трудового селянства і виховання
широких мас в дусі комунізму». 251

251 Рубан В. А. Становлення української радянської преси
(1921 — 1925) / В. А. Рубан— К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. — С.
48.
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Тема 3. Жанрова характеристика преси Луганського
краю тоталітарної доби.
Газетно-публіцистичний
стиль
журналістики
Луганщини
1903-1917 рр.
функціонує
як
система
консервативних, стабільних жанрових категорій, суспільнополітична квінтесенція котрих генерує виразно окреслену
класово-партійну загостреність.
На сучасному етапі розвитку інформаційного простору
жанр, як важлива журналістська категорія, є предметом
поглибленого опрацювання вітчизняних і зарубіжних
медіадосліджень. До вивчення журналістських жанрів
зверталися В. Галич252, І. Герман253, В. Здоровега254, М. Кім255,
Ю. Лазебник256, К. Серажим257, О. Тертичний258, В. Учонова259,

252
Галич В. М. Олесь Гончар — журналіст, публіцист, редактор:
еволюція творчої майстерності / Галич В. М. : [Монографія]. — К. :
Наук. думка, 2004. — 816с.
253 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості: дис. канд. філол. наук. 10. 01. 08 /
І. С. Герман. — К. 2003. — 210 с.
254 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської
творчості / В. Й. Здоровега — Львів : ПАІС, 2000. — 180 с.
255 Ким М. Н. Жанры современной журналистики /
М. Н. Ким— СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. — 336 с.
256 Лазебник Ю. Публіцистика в літературі / Ю. Лазебник —
К. : Рад. письменник, 1971. — 320 с.
257 Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище:
методологія, архітектоніка, варіативність / К. Серажим
[Монографія] / [За ред. В. Різуна]. — К. : Київ. нац. ун-т ім.
Т. Шевченка, 2002. — 392 с.
258 Тертичный А. А. Жанры периодической печати. /
А. А. Тертичный. ― М. : Аспект-Пресс, 2002. ― 320 с.
259 Ученова В. В. Современные тенденции развития
журналистских жанров / В. В. Ученова / Вестн. Моск. ун-та.
Сер. ХІ. Журналистика. — 1976. — № 4. — с. 17―27.
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М. Черепахов260, В. Шкляр261 та багато ін. «Така увага, – на
думку О. Горелік, – пов’язана з порушенням нормативного
розуміння жанру, що зумовлено глобальними змінами й
трансформаціями в політичній, економічній, соціальній
сферах життя суспільства, а як наслідок – і в мас-медійному
середовищі»262.
Зацікавленість учених зосереджується на дефініції
терміна «жанр». Загальноприйнятим і традиційним
тлумаченням цього поняття слід уважати визначення
Д. Григораша: «Жанр (фр. genre – рід, вид) – усталений тип
твору, який склався історично і відзначається особливим
способом освоєння життєвого матеріалу, характеризується
чіткими ознаками структури». 263
«Поділ публіцистики на жанри є достатньо умовним, –
слушно зазначає В. Галич, оскільки нерідко трапляються
випадки, коли один і той же твір має виразні ознаки різних
жанрів». 264 Тому, визначаючи критерії жанроподілу,
В. Здоровега ставить на перше місце «об’єкт відображення,
тобто конкретний життєвий матеріал, який лягає в основу
260 Черепахов М. С. О приметах газетных жанров /
М. С. Черепахов / Вестн. Моск. ун-та. ― Сер. 5 [История,
филология]. — 1959. — № 1. — с. 57―70. Черепахов М. С.
О тенденциях развития жанров советской публицистики /
М. С. Черепахов / Вестн. Москов. ун-та, Сер. 7, Филология,
журналистика. — 1964. — № 1. — с. 23―36.
261 Шкляр В. І. Журналістська майстерність : поетика
журналістського твору / Шкляр В. І. / [Конспект лекцій]. — К. :
ВПЦ «Київський університет», 1995. — 22 с.
262 Горелік О. Теорія жанрів періодичної преси:
історіографічний погляд / О. Горелик / Українська журналістика :
історія формування та перспективи розвитку / [Зб. наук. пр] / МОН
України. Черкаський нац. Ун-т ім. Б. Хмельницького / [Відпов.
ред. : С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко]. — Черкаси, 2007. — С. 390.
263 Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах. /
Д. С. Григораш — Львів : Вища школа, 1974. — С. 76.
264 Галич В. М. Олесь Гончар — журналіст, публіцист,
редактор : еволюція творчої майстерності / Галич В. М. :
[Монографія]. — К. : Наук. думка, 2004. — С. 342.
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журналістського твору», далі – «призначення виступу, <…>
масштаб охоплення дійсності, масштаб узагальнення» і на
кінець – «особливості літературно-стилістичних засобів
вираження задуму». 265
Аналіз луганської газетної практики 1917-1938 рр.
показав, що значним недоліком творчої діяльності
журналістів була жанрова одноманітність, тенденційність,
стандартизація (шаблонність мислення), слабкість їх творчих
ресурсів й образно-стилістичних можливостей. Значний
відбиток у такій закономірності спричинили явища
централізації, ідеологізації, політизації, що узвичаїлися в
радянському суспільстві. Автор журналістського тексту
(адресант)
все
частіше
ставав
«безособистісним
ретранслятором»266 ідеологічних настанов, агітатором і
пропагандистом соціалістичних ідей. У зв’язку з цим
домінуючою рисою жанрової системи партійно-радянської
преси Луганщини було тяжіння до інформативності в
передачі подій та новин. Специфічні способи обробки такої
інформації засвідчили великий уплив на населення, оскільки
«отримати новину, що викликає інтерес для всіх читачів,
найбільшим чином впливає на їх почуття, – констатує
С. Гуревич. – Така новина надовго зберігає свою
актуальність, вона дорого цінується й призводить до
швидкого розширення аудиторії видання». 267
Інформаційні «жанрові норми, – за словами І. Герман, –
не вимагали потужного вираження авторського «я» як на
рівні індивідуальному, так і на рівні мовленнєвому. Звідси –
мінімізована експресивність й емоційність журналістських
текстів, неоригінальність образних засобів публіцистичного
265 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської
творчості / В. Й. Здоровега — Львів : ПАІС, 2000. — С. 158-160.
266 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Основы
творческой деятельности журналиста / Л. Е. Кройчик / [Ред. -сост.
С. Г. Корконосенко]. — СПб. : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. —
С. 127.
267 Гуревич С. М. Газета : вчара, сегодня, завтра / Гуревич
С. М. — М. : Аспект Пресс, 2004. — С. 184.
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мовлення; натомість – тяжіння до стандарту, апробованих
структурно-композиційних форм». 268 Так, жанр замітки ще з
поч. ХХ ст. задовольняв потреби в інформації масової
аудиторії й тим самим цілеспрямовано й ефективно впливав
на неї. Починаючи з 1917 р., короткі інформаційні
повідомлення подавалися добіркою або об’єднувалися в
постійні газетні рубрики. Для прикладу, необхідно згадати
міський часопис «Донецкий пролетарий», де в одному номері
концентрувалися декілька таких добірок. Замітки, як
правило, об’єднувалися узагальнюючими назвами рубрик
(«По советской федерации», «На продовольчому фронті»,
«Професійне життя», «За кордоном», «Останні вісті», «Наша
промисловість», «Серед залізничників» тощо). Кожне
видання Луганщини мало інформаційні блоки, зміст яких
регламентувався владою. Про це свідчать редакційні архіви
старобільської районної газети з 1 листопада 1924 р. по
1 листопада 1925 р. : ««Червоний хлібороб» має такі постійні
відділи: «За тиждень», «Азбука сільського господаря», «Про
що треба знати селянинові», «Про все потроху», «Партійне
життя», «Відповіді на запити», «Відгуки та роз’яснення»,
«Поштова скринька». Під час передвиборчої кампанії введено
відділ «Підготовка до виборів рад». 269 Більшість рубрик
складали усталену структуру номера (наприклад, рубрика
«По советской федерации» часопису «Донецкий пролетарий»
/ «Луганская правда» проіснувала з 1917 по 1925 рр.).
Переважну кількість матеріалів складали короткі
інформаційні
замітки
– хронікальні
повідомлення.
Починалися хроніки зазвичай із визначення місця події, дати,
а іноді й інформаційного носія, з якого була почерпнута
новина (наприклад, «Верхньодніпровськ, 1. ХІ. Закінчився
повітз’їзд робітниць-селянок. Постановлено повсюдно
268 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливост і: дис. … канд. філол. наук. 10. 01.
08 / І. С. Герман. — К. 2003. — С. 80.
269 Доклад о состоянии редакции «Червоний хлібороб» за
время с 1 ноября 1924 г. по 1 ноября 1925 г. / ГАЛО. — П. 4. —
Оп. 1. — Д. 165. — С. 54.

136

сприяти Радянській владі в боротьбі з голодом»270; «Москва.
7-12 (радіо). У Балаклаві притягнений до суспільної роботи з
заготівлі дров монах георгіївського монастиря»271).
Починаючи з 1920-х рр., практикується створення
цільових газетних смуг оперативної інформації у вигляді
розвороту-плаката, який міг вивішуватися на стенді задля
загального ознайомлення. Такі видання були широко
ілюстровані малюнками чи фотографіями. Заголовки-шапки,
рубрики та гасла зазвичай розміщувалися на довжину двох
шпальт й обов’язково виділялися напівжирним шрифтом.
Мета укладок-стіннівок – популяризація й пропаганда
соціалістичного способу життя (для зразка слід згадати
сторінки «Луганской правды» «По селищам і селам»
(1923 р.), «Червоного ударника» «За диктатуру пролетаріату,
проти диктатури буржуазії!» (1932 р.), «За коммунизм» «Всю
роботу колгоспів на рейки змагання й ударництва» (1931 р.)
тощо). Іноді стіннівки становили самостійний газетний
орган. Усі досліджені нами видання 20-30-х рр. ХХ ст. були
або машинописними, або випущені друкарським чи
літографським способом. Серед них слід згадати «Дзвони на
індустріалізацію» (стінну газету повітової ради спілки
безвірників Первомайщини), «Кооперативний шлях» (стінну
газету первомайських кооперативних організацій), «Стенную
газету предприятий и учреждений Сватовского района»,
стіннівку первомайського політвідділу 95-ї стрілецькотериторіальної дивізії «Новобранцю, на збори!» тощо. Їхні
матеріали були, як правило, тематичними, спрямовувалися на
досягнення результатів певної політичної кампанії й
обов’язково супроводжувалися усталеними ідеологічними
зворотами – гаслами. Дослідниця сучасного політичного
дискурсу К. Серажим розглядає гасло в контексті
«агонального» жанру як «концентровану політичну ідею»
окремого публіциста, що «акумулює в собі зміни суспільно270 Все на борьбу с голодом / Красный пахарь. — 1921. —
15 декабря. — С. 1.
271 Борьба с голодом / Луганська правда. — 1920. —
10 грудня. — С. 1.
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політичного життя». 272 Через слабкий інформаційний аспект і
потужну експресивно-емоційну домінанту гасел, І. Герман
відносить їх до художньо-публіцистичної групи жанрів як
специфічної «образної» форми тоталітарної журналістики. 273
Гасла-заклики, гасла-повчання, гасла-пропозиції, гаслапереконання чи просто інформаційні гасла перенасичували
газетне мовлення тоталітарної доби, зобов’язуючи до
неухильного виконання партійних розпоряджень: «У той час,
коли наші брати зустрічають грудьми спрямовані проти
російської свободи штики, від нас вимагається небагато: дати
позику державі – вільні кошти» («Голос крестьянина», 19
липня, 1917 р.); «Товариші й громадяни, ідіть до своїх
виборчих дільниць за виборчими бюлетенями! Кожен із вас
тепер особисто повинен виконати свою громадянську місію!
Ідіть же за виборчими картками!» («Донецкий пролетарий», 7
серпня, 1917 р.); «Вороги Робітничо-Селянської влади
намагаються сіяти розбрат, не допустити налагодження
господарства. Робітники та селяни, бийте розруху, цим ви
доб’єте наших ворогів» («Луганская правда», 17 березня,
1921 р.) тощо.
Досить розповсюдженим жанром луганських мас-медіа
1917-1938 рр. були «блискавки» – один із різновидів замітки,
призначенням якого було повідомити читача про актуальні
події в сфері суспільно-політичного й культурного життя
краю. Найвиразніше цей жанр простежувався на шпальтах
районної періодики північно-східного сільськогосподарського
регіону Луганщини. «Блискавки» розповсюджувалися під час
засівних та збиральних кампаній, організації трудових
загонів, інформували про виконання планів хлібозаготівель,
кризове становище господарства тощо. Наведемо декілька
272 Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище:
методологія, архітектоніка, варіативність / К. Серажим
[Монографія] / [За ред. В. Різуна]. — К. : Київ. нац. ун-т ім.
Т. Шевченка, 2002. — С. 307-316.
273 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : дис. … канд. філол. наук. 10. 01.
08 / І. С. Герман. — К. 2003. — С. 80.

138

прикладів. «Більшовицький штурм» (Марківка): «Виконуючи
постанову ІІІ Всеукраїнської партконференції за Ленінським
партійним проводом РПК і партосередка, комуна «Леніна»,
Кризької сільради, план осінньої сівби закінчила в 100 відс.
Площу у 509 га засіяно 511 га. Надалі обіцяємо вести рішучу
боротьбу за генеральну лінію партії, за виконання всіх
політично-господарських кампаній»274; «Червоний ударник»
(Красний Луч): «У Донбас прибула комісія т. Постишева для
вивчення участі в тарифно-нормованій роботі. Одночасно
прибула бригада ЦКК-НКРКІ, яка обстежує роботу
Шахтобуда та Вуглерозвідки»275; «Луганская правда»: «У селі
Кримському Слов’яносербського району спостерігається
часте виникнення пожеж. Місцевій владі вдалося встановити,
що винуватицею пожеж є наявна в селі зграя підпалювачів.
Волосним наглядачем запроваджуються інтенсивні заходи
щодо затримання зграї». 276
Як зазначає В. Здоровега, «замітка як елементарна
частина повідомлення про події та факти являє собою
самодостатню цінність різного значення, хоч нерідко
використовується з певною, іноді не завжди чесною, метою».
277
Мова йде про авторитарно-тоталітарну журналістську
практику 1930-х рр., коли за допомогою цього жанру
досягалися утилітарні, агітаційно-пропагандистські цілі. Їх
реалізація виражалась у деталізованій (поширеній) замітці,
яка містила більш повну інформацію про те, що, де й коли
відбулося. Прикладом такого твору є замітка лисичанської
районки «Більшовицький штурм» під назвою «Так працювати
не можна», котра детально сповіщає про недоліки в «системі
організації праці» бригадира Арвачова. «У вибої нарубано
понад 10 вагонів вугілля, – констатує невідомий автор. –
274 Ульченко. Є перемога / Ульченко / Більшовицький штурм.
— 1932. — 8 жовтня. — С. 1.
275 Червоний ударник. — 1932. — 21 квітня. — С. 1.
276 Шайка поджигателей / Луганская правда. — 1921. —
17 февраля. — С. 2.
277 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської
творчості / В. Й. Здоровега— Львів : ПАІС, 2000. — С. 166.
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Конвеєр не працює. Зарубна машина виведена з ладу.
Машиніст Зарайський не довівши машину до верхнього кутка
обрізав різбярний ланцюг»278. Перераховані вади призвели до
аварії на шахті ім. Мельникова, проте найбільш прикрим для
оповідача залишається лише той факт, що «не додано «на
гору» з шару 31 тонну»279 вугілля.
Отже, замітка в окреслених вище проявах була певним
обнародуванням соціалістичних обов’язків, закликаючи
наслідувати прикладам трудового героїзму «маяківноваторів»
промислового
чи
сільськогосподарського
виробництва.
Своєрідним жанром-розвідкою, який висвітлював
розгортання події, активно використовуючи описовість,
образність,
емоційність
зображення
за
допомогою
вербальних засобів, був жанр репортажу. Репортажні
тенденції почали запроваджуватися з початком революційних
подій 1917 р., коли на зміну приватної преси прийшла
довгоочікувана національна періодика. Як правило, елементи
репортажу виразно проглядалися в жанрах новинної
інформації, деколи були фрагментом кореспонденції чи
статті. Дифузія цих жанрів спостерігається в періоди
найбільш насичених соціальних ситуацій – громадянської
війни, національно-визвольних змагань та економічних криз.
Найчастіше звернення до жанру репортажу в чистому
вигляді
відбувається
в
межах
виробничої
та
сільськогосподарської тематики. Так, публікація шахтаря
Кумейка «Покажкін зриває боротьбу за якість» має яскраво
виражені риси репортажу (оперативність, деталізованість,
наочність описів, динамічність авторської оповіді), що
створюють ефект присутності, надаючи твору вірогідності,
документальної точності («18 квітня в зміні з 2 до 10 години
вечора з 10-ї машинної лави видавали вугілля, на 7 проц.
засмічене породою. Велику попільність має вугілля 5-ї
машинної лави. Прошарок породи в лаві не вибирається і
278 Так працювати не можна / Більшовицький штурм. —
1932. — 1 жовтня. — С. 1.
279 Там само.
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змішується з вугіллям <…>. Іноді доводиться бракувати по 26
вагонів вугілля з лави»280). Скрупульозно оперуючи
численними фактами й статистичними даними, автор
переконує читача в правдивості зображеного, на основі чого
можна говорити про велике виховне та пізнавальне значення
репортажу в радянські часи.
Звіт – надзвичайно розповсюджений медіажанр на
Луганщині, який набув особливого розвитку під час
становлення соціалістичного ладу. Предметом його
відображення є важлива суспільно-політична подія – пленум,
конференція, засідання, збори тощо. У звітах фіксується
точна й достовірна інформація про основні думки, пропозиції
й висновки, почуті на відповідному партійному зібранні.
Найчастіше цей жанр з’являвся на сторінках губернських та
районних газет: наприклад, «Щодо зібрання 1-го
Старобільського Повітового з’їду освіти», «Про підсумки
весняної засівної кампанії, про хлібозаготівну та збиральну
кампанії і завдання організаційно-господарського зміцнення
колгоспів», «Щодо районної конференції батрацької молоді»,
«Комсомол Лисичанщини – лицем до інтернаціональної
роботи. До районної конференції ЛКСМу» та багато ін.).
Жанр звіту в тоталітарній пресі, як зазначав В. Здоровега,
«був одним з найнудніших < … >. Звіти з партійних з’їздів,
комсомольських конференцій, засідань і симпозіумів за своєю
безплідністю й нецікавістю могли рівнятися хіба що з
передовими статтями у партійних газетах». 281 Такі твори
позбавлені аналітики, уникали будь-якого коментаря з
приводу події, яка відбулася, що вважається проявом
стереотипного, догматичного тоталітарного мислення.
Таким чином, політична заангажованість, шаблонність і
тенденційність
у
висвітленні
інформації
зумовили
280 Політичний словник / [За ред. Г. Г. Шевеля,
В. М. Мазура]. — К. : Вид-во АН УРСР, 1971 р. — 562 с.
281 Здоровега В. Й. Пошуки істини, утвердження
переконань : Деякі гносеологічні та психологічні проблеми
публіцистики / В. Й. Здоровега — Львів : Вища школа, 1975. — С.
167-168.
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однобічний розвиток упередженої авторської прагматики, а
звідси – надання пріоритету інформаційним жанрам.
Згортання
до
мінімуму
об’єктивності,
образності,
емоційності призвели до усічення репортажних традицій.
Домінуванням
монологічного
мовлення,
відсутністю
«соціального інтересу до думки конкретної особистості, до
позиції індивідуума»282 пояснюється відсутність діалогічних
медіажанрів.
Комплексне
дослідження
газетярської
справи
Луганщини 1917-1938 рр. дало можливості відзначити явище
планомірної інтенсифікації розвитку системи аналітичних
жанрів. Якщо в кін. 10-х – на поч. 20-х рр. ХХ ст. на
сторінках луганської преси до аналітики зверталися лише
досвідчені публіцисти й авторитетні політики (такі, як
К. Ворошилов, М. Калінін, А. Каменський, І. Алексеєв,
І. Локатош, Г. Ларін), то, починаючи з сер. 1920-х рр., вона
здобула широкого поширення й серед пересічних працівників
мас-медіа. Аналітична група жанрової системи ЗМІ
Луганщини досліджуваного історичного етапу представлена
кореспонденцією, статтею, промовою й оглядом.
Типолого-видова
й
жанрова
диференціації
комуністично-радянської періодики Луганського краю
загалом допомагали «партійно-державному керівництву
знищити небажану пресу. Над засобами масової інформації
був установлений тотальний контроль із боку правлячої
партії. Провідниками її ідеології були робітничі і сільські
кореспонденти»283, які здебільшого втілювали свої думки в
такому специфічному жанрі більшовицької преси, як
кореспонденція (допис). Як правило, вони розміщувалися на
шпальтах губернських, районних, рідше – виробничих
часописів. Метою кореспонденції було відображення фактів
282 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : Дис. … канд. філол. наук. 10. 01. 08
/ І. С. Герман. — К. 2003. — С. 86.
283 Букач В. М. Печать и национальная политика советского
правительства Украині в 1921 — 1925 гг. / Букач В. М. — Одесса,
2000. — С. 41.
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дійсності на основі їх аналізу на локальній ділянці тогочасної
суспільної дійсності (у колгоспі, на підприємстві, в установі
тощо), обмежених у часі й просторі. На відміну від
деталізованої замітки, кореспонденція відрізнялася широтою
висвітлення подій і явищ, наявністю елементів оцінки,
спрямованих на конкретну адресу. Основна мета допису –
привернути увагу читача до певних фактів суспільного життя,
наштовхнути на роздуми, зробити висновки. Так, невідомий
кореспондент під псевдонімом Сількор № 2 звернувся до
марківського районного часопису «Більшовицький штурм»
(1932 р., 17 серпня) з дописом-скаргою «Хліб скиртувати
лише сухий». Суть твору полягає в тому, що бригадир
колгоспу ім. Петровського Марківського району В. Василенко
не виконує постанови комісії Наркомзему про те, що
«скиртувати треба лише той хліб, який добре просушено, та
негайно обмолотити досить сухий хліб»284. Автора турбують
великі втрати зерна. Це призводить до крадіжки хліба
«куркулями, ледарями та ін. елементами». 285 Підсумовуючи,
Сількор № 2 зазначає: «Управі колгоспу треба пильніше
приглядатися та берегти свій хліб від крадіжки та утрат.
Парторганізації та с-раді (селищній раді. – К. У.) треба
посилити контроль щодо боротьби з витратами, розставивши
сигнальні пости по всіх ділянках роботи»286.
Поданий приклад є одним із багатьох випадків вияву
громадської думки в умовах комуністичного диктату. Аналіз
подібних текстів наводить нас на думку про те, що вони
організовувалися представниками уряду. Противагу їм
становить велика кількість журналістських матеріалів, у тому
числі й кореспонденцій, антирадянської орієнтації. У першу
чергу це дискредитуючі владу дописи «Червоного хлібороба»
за 1926 р., які через жорстокі цензурні переслідування не
знайшли матеріального вираження на шпальтах цього
часопису. Наведемо декілька уривків таких текстів, кожен з
284 Сількор № 2. Хліб скиртувати лише сухий / Сількор № 2 /
Більшовицький штурм. — 1932. — 17 серпня. — С. 3.
285 Там само. — С. 2.
286 Там само. — С. 2.
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яких виражає основну ідею кореспонденції – осуд
бюрократизму,
недбалого
ставлення
керівників
до
громадських справ:
1.
І.
Воронкін
««Примерный»
председатель
Спеваковского сельского КНС» (січень, 1926 р.): «Уже 6
місяців як обрано головою Співаківського сільського КНС
(Комітету незаможних селян. – К. У.) Новикова. Роботи
зовсім не веде, за весь час не було жодного зібрання, в
сільраду приходить виключно лише за страховкою відносно
жалування». 287 2. А. Котов «Не обирайте такого голову,
котрий і ночам не дає спокою» (лютий, 1926 р.): «У Донцівці
головою с / ради є Е. Нехаїв. Чолов’яга він гарний, тільки
одно і погано, як піде він в ЕПО та й сидить там цілісінький
день. «Червоний хліборобе», будь ласка, викличіть голову у
сільраду». 288 3. Зрячий-Рогозовський «Потрібно зжити»
(травень, 1926 р.): «Над кімнатою КНС завжди висить
папірець з написом «Пішов у суд земкомісію». Селянину від
цього не дуже гарно, бо він не має змоги улаштувати свою
справу». 289
Зіставлення
кореспонденцій
різних
тематичних
напрямів переконує нас у тому, що цензурна політика щодо
українського друкованого слова позначилася на характері
функціонування самого жанру допису. Моделювання активно
вираженої комунікативної стратегії адресанта за допомогою
полемічності, емоційної образності, дієвості думок, широких
світоглядних позицій викликали протест збоку існуючої
287 Воронкин И. Примерный пред Спеваковского сель КНС /
Неопубликованные заметки, присланные в газету «Червоний
хлібороб» / И. Воронкин. — 1926. — январь-февраль / ГАЛО. — Ф
— Р― 1185. Оп. 2. — Д. 99.
288 Котов А. Не обирайте такого голову, котрий і ночам не
дає спокою / А. Котов / Неопубликованные заметки, присланные в
газету «Червоний хлібороб». — 1926. — январь-февраль / ГАЛО. —
Ф — Р―1185. Оп. 2. — Д. 139.
289 Зрячий-Рогозовський. Потрібно зжити / ЗрячийРогозовський / Неопубликованные заметки, присланные в газету
«Червоний хлібороб». — 1926. — январь-февраль / ГАЛО. — Ф —
Р ― 1185. Оп. 2. — Д. 106.
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влади. Тому всі опубліковані кореспонденції не виходять за
межі навіяної ідеології, виступаючи на захист державної
політики комуністів. Звідси фактографічне й ідеологічнопафосне зображення ситуації, що досить часто концентрує
усталену монофонічну, утопічну, міфологічну природу змісту
допису.
Основу аналітичної групи жанрової палітри Луганщини
1917-1938 рр. становили статті. Вони відзначались високим
ступенем узагальнення, чіткою соціальною спрямованістю,
передбачали аргументоване подання певного явища дійсності
на основі обґрунтованого аналізу системи фактів. Найчастіше
в статтях луганських медіа порушувались актуальні проблеми
суспільно-політичного характеру. Найбільш виразно ця
особливість жанру проявилась у передовій (директивній)
статті. Директивність змісту забезпечувалася чітко
вираженою ідеологічною позицією, широким застосуванням
політичної пропаганди, що мало розцінюватись як неухильна
й беззаперечна партійна вказівка. Як правило, ці твори були
безіменними, виражали колективну думку редакційної
колегії.
Яскравими зразками директивних статей є наступні
твори: «Червона армія на боротьбу з розрухою!» («Луганская
правда», 1921 р.), «Соціалістичній промисловості дати хліб у
строк. Країна вимагає хліба» («Червоний колгоспник»,
1932 р.), «Уже всі строки хлібозаготівлі минули» («Червоний
колгоспник», 1932 р.), «Вирішальне завдання – організувати
бідноту до сівби» («Більшовицький штурм», 1932 р.), «У
жовтні перекрити вересневий недобір» («Більшовицький
штурм», 1932 р.), «Ми повинні працювати краще»
(«Червоний ударник», 1932 р.) та безліч ін.
Фактичний матеріал луганських передовиць 20-30-х рр.
ХХ ст. пропускався через призму основних постулатів
комуністичної доктрини, про що свідчить їх репресивнокомунікативний характер, коли прерогатива надавалася
наказу, повинності, примусу, а переконання й аргументація
відходили на задній план. Специфікою директивного
газетного мовлення є однобічний підхід до зображення
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дійсності, монологічність, монотонність викладу, широке
використання політичної термінології, шаблонізованих
ідеологем типу «опортунізм», «п’ятирічка», «соціалістичне
змагання», «бойовий», «політично-господарська кампанія»,
«план
хлібозаготівель»,
«революційна
дисципліна»,
«робітничий клас» тощо, лексем із модальним значенням
повинності й наказу («ми повинні зробити», «необхідно
виконати», «негайно взяти», «мусимо», «треба діяти»,
«панькатися досить» тощо). Часто передовиць у номері було
декілька, проте вони не виходили за межі першої сторінки.
Іноді замість передової статті подавалися добірки
оперативної інформації, звернення-заклики провідних
ідеологів радянського суспільства, основоположні партійні
постанови, результати впровадження чи діяльності
політичних
кампаній
та
ін.
форми
агітаційнопропагандистських повідомлень.
Велике значення в системі періодичної преси
Луганщини досліджуваного часового проміжку мала
пропагандистська (теоретична) стаття. За змістом і формою
вона багато в чому була схожа з директивною, однак
різнилась наявністю конкретного автора (впливового й
авторитетного громадського діяча чи політика), довільним
розташуванням у газеті, а головне – масштабністю
соціальних завдань, принциповою комуністичною ідейністю,
класовістю, упливовістю в поширенні революційної теорії.
Елементи пропаганди присутні майже в кожному газетному
тексті партійно-радянського періоду, однак найвиразніші
інтонації цього жанру, такі, як догматичність, жорстка
санкціонованість, ієрархічність, тотальність, втілилися саме в
пропагандистській статті. Найчастіше такі твори з’являлися
на шпальтах луганських газет у часи напружених
передвиборчих кампаній. Найбільш оригінальні зразки цього
жанрового різновиду спостерігаємо в луганському
друкованому органі більшовиків «Донецкий пролетарий»
1917 р. Пропагандистські статті належали перу таких
визначних діячів більшовицької партії, як К. Ворошилов,
І. Каменський, М. Афонін, П. Мальцев, Й. Венецький,
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І. Алєксеєв, О. Черв’яков, Я. Машаров, І. Локатош та ін. Такі
твори закладали міцний фундамент у піднесення
більшовицької пропаганди на Луганщині й тим самим багато
в чому зараджували під час революційних подій 1917 р.
Кожне слово пропагандистських текстів соціал-демократів
було засобом запеклої політичної боротьби за утримування
громадської думки в річищі впроваджуваної політичної
кампанії, переконувало у правдивості партійних поглядів та
ідей. Дієвість ідеологічного впливу на маси залежала від
продуктивності агітаційно-пропагандистської політики, яка
переслідувала єдину мету – забезпечити «ідейну однорідність
суспільства в межах відданості справі побудування
соціалістичної держави». 290 Переконливим доказом цього є
пропагандистські статті К. Ворошилова. Наведемо декілька
уривків цих творів за серпень-квітень 1917 р. (із метою
збереження оригінальності мовленнєвої організації твору
подаємо матеріали на мові першоджерела).
1. «Советы рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов»: «Наступило время смены одного общественного
строя другим; и муки, и корчи от рождения этого нового – на
иных началах построенного общественного уклада жизни,
неизбежны и естественны. Мы не знаем сколько время еще
суждено человечеству, а с ним и русскому народу, вести
бремя несчастья, муки и крови, но знаем одно, что раз
начавшаяся мировая революция не может остановиться, а СР
и КД, как проводники новых начал жизни умереть не могут,
<…> наступит момент, когда вся Европа покроется СРСКД,
как теперь ими покрыта вся Россия. И не буржуазии из
коалиции удушить эту власть, ибо власть это есть сам
освобождающийся народ». 291
Апелюючи до метафор із соціальним підтекстом, у
статті публіцист робить акцент на важливості й необхідності
290 Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917
— 1997) / Владимиров В. М. — Луганськ : СУДУ, 1998. — С. 88.
291 Ворошилов К. Е. Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов / К. Е. Ворошилов / Донецкий пролетарій.
— 1917 — 2 липня. — С. 2.
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революційних змін у державі та світі, результатом яких має
стати остаточне встановлення більшовицької влади.
Посилюючи могутність нового ладу на чолі з СРСКД за
допомогою означальних займенників («вся Европа», «вся
Россия»), автор підводить читача до основного політичного
гасла більшовицької партії, що пропагує народну владу й
усуспільнення всіх сфер життя.
2. «Поход продолжается»: «И наши газеты, организации
и все завоевания революции будут душиться до тех пор, пока
сам пролетариат в единении с деревенской беднотой, в
борьбе с контрреволюцией не вырвет власть у закусившей
удила буржуазии и не возьмем ее в свои руки для того, чтобы
провести в жизнь те начала, которые гарантируют народным
массам и рабочему классу в первую голову». 292
Наведений
уривок
продемонстрував
відкриту
пропаганду боротьби пролетаріату з контрреволюцією й
буржуазією. З цією метою автор застосовує експресивнознижену лексику («будут душится», «вырвет власть»,
«закусившая удила буржуазия»), що породжує велику
агресивну образність. В обох зразках пропагандистських
статей спостерігаємо відсутність викладу конкретної
політичної програми партії (невідомо, які саме «начала»
проповідувалися більшовиками, що вони гарантували й т. д.).
Часте вживання заперечних часток надає тексту додаткових
модальних смислових відтінків. Якщо в першому прикладі
вони виражають невпевненість («мы не знаем сколько время
еще суждено человечеству», «не буржуазии удушить эту
власть»), то в другому, у поєднанні з прислівником,
виявляють модальне значення умови («пока не вырвет
власть», «пока не возьмем ее в свои руки»), що спричиняє
великий психологічний уплив на читача, обмежуючи його
соціальні дії, закликає до відкритої боротьби з буржуазією.
292 Ворошилов К. Е. Поход продолжается / К. Е. Ворошилов /
Копии статей К. Е. Ворошилова, помещенные в газету «Донецький
пролетарій» в 1917 г. / ГАЛО. — П ― 2. — Оп. 1. — Д. 138. —
С. 25.
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3. «День краснознаменцев»: «Если бы не такие очаги
как Луганск, другим бы темпом шла революция. В настоящее
время мы находимся в периоде великого строительства. Мы
ушли от тяжелых моментов, что сулила нам неизвестность.
Однако будущность и сейчас мы строим под угрозой новых
попыток буржуазии сломать нашу волю. <…> Мы не должны
убаюкивать себя тем, что сидим прочно в седле. Правда, мы
таки прочно сидим в нем, но есть претенденты на это седло
<…>. Было время, когда наше хозяйство было развалено,
когда мы были уверены, что околеем от голода, но теперь наш
Союз идет по пути устройства своей жизни. Мировая
буржуазия нервничает, создает против нас новые заговоры.
Рабочие и крестьяне! Без единения и единой воли в
строительстве мы далеко не уйдем. Да здравствует мировой
пролетариат и его грядущие победы!».293
Уривок зі статті К. Ворошилова більш пізнього періоду
утвердження
соціалістичного
будівництва
засвідчив
ідеологічно-пафосний, патетичний стиль, що в першу чергу
досягається тотальною шаблонізацією лексичного складу
мови («великое строительство», «строим будущность»,
«Союз идет по пути устройства», «единая воля в
строительстве», «грядущие победы»). На відміну від
попередніх зразків, де автор робить акценти на формуванні
ціннісних орієнтацій у суспільстві, поданий приклад
засвідчив міфологічне, стереотипне суспільно-політичне
мислення, яке реалізується шляхом використання образноекспресивних засобів, зокрема політичних метафор («сидим
прочно в седле»), «сакральних політико-ідеологічних тез» 294 –
гасел (див. останні три речення цитати).
Як
бачимо,
основоположна
риса
жанру
пропагандистської статті полягає в майстерності публіциста
293 Ворошилов К. Е. День краснознаменцев. / К. Е.
Ворошилов / Луганская правда. — 1925. — 17 апреля. — С. 3.
294 Стецула І. В. Політичний дискурс засобів масової
комунікації : трансформація прагмалінгвістичних параметрів
функціонування (на матеріалі української преси) : дис… канд.
філол. наук: 10. 01. 08 / І. В. Стенула. — Львів, 1994. — С. 48.
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впливати,
переконувати,
наполягати,
мобілізовувати,
використовуючи стратегічний підхід до реалізації цієї мети.
Такі твори характеризувалися великою соціальною
загостреністю, різким зіткненням авторських суджень,
високим потенціалом образності, полемічністю, що
досягається ієрархічним упровадженням значущих суспільнополітичних феноменів.
Поодиноким публіцистичним жанром луганських ЗМІ
досліджуваного періоду, який стоїть на межі інформаційної
та аналітичної групи методів пізнання, є виступ (промова). Це
опублікований монолог оратора на актуальні теми суспільнополітичного, економічного чи культурного спрямування з
метою обґрунтування ініціативної авторської позиції,
переконання в її необхідності, достовірності. Промова як
жанровий різновид усталився в газетній практиці Луганщини
на поч. 20-х рр. ХХ ст. Майже всі промови були передруками
з губернської або центральної преси. Розповсюдженими були
публікації виступів К. Ворошилова («День краснознаменцев.
Митинг на площади им. Ленина» – «Луганская правда»,
1920 р.), Л. Кагановича («Про завдання профспілок на даному
етапі розвитку. Промова тов. Л. М. Кагановича на з’їзді
профспілок 28 квітня 1932 року» – «Червоний ударник»,
1932 р.), В. Молотова («ІХ Всесоюзний з’їзд профспілок. З
виступу тов. Молотова» – «Червоний ударник», 1932 р.),
Літвінова («Радянський Союз справді бореться за мир.
Промова т. Літвінова на засіданні генеральної комісії
«роззброєння» – «Червоний ударник», 1932 р.), Фурера
(«Доклад секретаря РПК тов. Фурера» – «Червоний ударник»,
1932 р.) та ін. відомих на той час громадських діячів.
Практично всі виступи політиків, проектовані на
«соціалістичне перевиховування мас», на цілковиту
«перемогу в побудові соціалізму», виступали на захист
«генеральної лінії партії». 295 Характерною особливістю
промов була монологічність, котра, на думку Г. Почепцова,
«потребувала вирішальної боротьби з усілякими іншими
295 ІХ Всесоюзний з’їзд профспілок. З виступу тов.
Молотова / Червоний ударник. — 1932. — 26 квітня. — С. 1.
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інтерпретаціями
дійсності,
перетворюючи
будь-які
неоднозначні судження в однозначні, чітко позитивні, або
чітко негативні». 296 Тому промови партійно-радянської доби
були
позбавлені
індивідуальності
думки,
через
використовування схематизму, мовних кліше, що проявлялися
на рівні політичних фразеологізмів і метафор, абстрактність
авторських
суджень
обмежувалась,
зумовлюючи
стереотипність композиційної структури тексту.
Поширеним жанром системи періодики Луганщини був
огляд преси. Тогочасні огляди зорієнтовувались не на оцінку
матеріалів газетного органу, а на короткий опис, анонс змісту
і його поверховий аналіз. Найчастіше об’єктом обговорення
виступали англійська газета «Таймс», «Газета Польська»,
італійський журнал «Політика» тощо. Аналіз зарубіжних
видань майже завжди зводився до викриття капіталістичного
устрою країн, у яких вони видавалися.
Під заголовком «Огляд преси» часто подавалися уривки
зі статей інших часописів, об’єднані спільною тематикою.
Типовий приклад такого огляду опубліковано в газеті «Голос
комсомольца» (1917 р.), де вміщено окремі цитати з «Русских
ведомостей» та «Власти народа», присвячені революційним
подіям 1917 р. Подібні огляди преси були розповсюдженими
й на сторінках «Луганской правды» кін. 10-х — сер. 20-х рр.
ХХ ст., однак вони відрізнялися від попередніх оглядовим
способом мислення, наявністю аналітичного начала.
Об’єктом огляду в губернській пресі міг стати будь-який
журналістський твір центральної газети «Правда», яка
вважалася єдиним «позитивним» джерелом інформації,
непересічним взірцем, ретранслятором основоположних
повідомлень із центра, що черговий раз засвідчує
ієрархічність у поширенні комунікативних механізмів того
часу.
Таким чином, аналітична жанрова модель періодичної
преси Луганщини 1903-1938 рр. зосереджувала основний
296 Почепцов Г. Психологические войны / Почепцов Г. —
М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2002. — С. 244.
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ідеологічний струмінь, найефективнішу комунікативну
зброю, продукуючи маніпулятивну стратегію.
Надання
переваги
логічно-понятійному
методу
зображення
дійсності,
орієнтації
на
першочергове
висвітлення її соціально-політичного аспекту, мінімізації
художньої образності, експресивності в журналістиці
міжвоєнного двадцятиліття минулого сторіччя призвели до
порідіння творів художньо-публіцистичних жанрів. Із цього
приводу І. Герман слушно зауважує: «Художньопубліцистичні жанри були рідковживаними на сторінках
місцевої преси й не зазнали в ці роки значних еволюційних
трансформацій. Основна риса цих творів – яскраво виражене
особистісно-творче авторське начало, яке в умовах
тоталітарної журналістики експлікується слабо, «обережно».
Це
призвело
до
спрощення
емоційно-образних
характеристик, мінімізованої модальності, відсутності
оригінальної системи лінгвостилістичних засобів у структурі
художньо-публіцистичних текстів, які «асимілювалися» за
соціально-оцінним
показником
із
директивними
аналітичними й інформаційними жанрами». 297
Художньо-публіцистична палітра жанрової системи
партійно-радянської преси Луганського регіону представлена
такими поодинокими сатиричними жанровими формами, як
фейлетон, сатиричний вірш (гумореска) та карикатура.
Рідковживаність цих творів пояснюється специфічністю й
складністю їх структури. До того ж, написання сатиричного
тексту вимагало неабиякого творчого хисту й обдарування. З
іншого боку, уникання цього жанрового різновиду
пояснюється схильністю авторів сатиричних творів до
самостійних, неординарних, а іноді й ексцентричних
роздумів, непередбачуваних висновків, які суперечили
пережиткам існуючої влади.
У більшості досліджених фейлетонів Луганщини, котрі
почали з’являтися в сер. 1920-х рр. («Женщина», «Ремонт
297 Герман І. С. Запорізька преса 20-х — 40-х рр. ХХ ст. :
жанрово-стильові особливості : дис. … канд. філол. наук. 10. 01.
08 / І. С. Герман. — К. 2003. — С. 90-91.
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іде», «Вместо фельетона», «Хрестини»), спостерігаємо низку
структурно-композиційних
недоліків,
а
також
мовностилістичних,
синтаксичних,
граматичних,
орфографічних помилок.
Низький рівень культури
української мови, притаманний народним масам, найбільшим
чином позначився на тих творах, авторами яких були
робсількори – пересічні громадяни України. Головною
причиною цього, на думку дослідниці газетної мовотворчості
О. Коляструк, була «асиміляція «чужій мовній стихії», сильно
організованій, вищій своєю культурною традицією,
зарядженій розгоном історичної інерції, заплідненій новим
політичним піднесенням».298
Наведемо декілька ілюстрацій типових мовних помилок
із фейлетону «Хрестини» («Красный пахарь», 1923 р.): «Як
народиця ото в якого небудь службовця – чи там в його
дружини – дитиньча, так і починаються хрестини [330, с.
3]». 299 Далі автор описує клопотання батьків під час
реєстрації новонародженого: «Страх-касса. Дайти пособіе на
пелюшки на новонародженого! <…> Від врача (довідка. – К.
У.) є? Випись ЗАГСА є? Нема вона-ж дорого коштує».
Наявність багатьох орфографічних помилок у
поєднанні зі стилістичною невправністю автора засвідчила
недосконалість українського правопису й безграмотність
авторів із народу. Переважна більшість фейлетонів не
відповідала структурним і функціональним стандартам
сучасного сатиричного жанру. Звідси відсутність гостроти
сюжету,
досконалої
сатиричної
типізації,
широких
узагальнень, чіткої композиції, образності мови. У більшості
випадків примітивний фейлетон був надійною зброєю ідейнополітичної боротьби, поповнюючи арсенал засобів упливу на
маси.
298 Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики
українізації (20-30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. філол. наук. : спец. 10. 01. 08 «Журналістика» /
О. А. Коляструк. — К., 2003. — С. 4.
299 Хрестини / Красный пахарь. — 1923. — 26 августа. —
С. 3.
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Сатиричний вірш (гумореска) – рідковживаний жанр у
системі регіональної преси Луганщини. У досліджуваному
масиві луганської преси поч. ХХ ст. ми знайшли лише двох
авторів цього сатиричного твору, прихованих під
псевдонімами Саша Красний і АБВ, які так і не вдалося
розкрити. Усі відомі гуморески належали часопису
«Луганская
правда»
сер. -кін.
20-х рр.,
були
російськомовними («Из жизни председателя ЕРМК»,
«Химия»,
«Спор»)
і
відзначались
специфічною
композиційною структурою. На початку твору завжди
друкувався епіграф, що концентрував якусь новину,
інформацію, як правило, компрометуючого характеру,
почерпнуту з певного джерела (газети, телеграми тощо),
наприклад: «Военный министр Эстонии смещен с должности,
после того как полиция нашла его лежащем на улице в
пьяном виде»300; або «Местный ЕРМК обязан первого числа
каждого месяца рассылать 12-ти учреждениям 38 разного
рода отчетов, списков и т. д., что отнимает много времени и
сопряжено с большими затруднениями». 301
Основна частина тексту гуморески подавалася у
віршованій формі, відзначалася неабиякою майстерністю у
висвітленні комічних ситуацій, суттєвих соціальних недоліків
чи окремих вад людського характеру. На відміну від
фейлетону, принципи подачі фактів і явищ у сатиричному
вірші не потребували відвертого розвінчування суспільних
недоліків. Так, комічність гуморески «Спор» полягає у
висміюванні сутички між грецькими повстанцями –
кирилівцями й миколаївцями: «Дико сшиблись в общем вое, /
Щиплют, бьют, кричат… / Поглядите на обоих, – / Дивный
результат: / Хоть и дралися сурово, / Потом обнялись, – / Как
и были безголовы, / Так и остались». 302
300 Красный С. Химия / С. Красный / Луганская правда. —
1924. — 29 ноября. — С. 1.
301 Красный С. Из жизни председателя ЕРМК / С. Красный /
Луганская правда. — 1923. — 18 октября. — С. 1.
302 АБВ. Спор / АБВ / Луганская правда. ― 1925. ― 25 мая.
― С. 1.
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В образах кирилівців та миколаївців уособлюється
український повстанський рух, який на початку 1920-х рр.
був придушений радянською владою. Очевидно, невідомий
автор, прихований під псевдонімом АБВ, був прихильником
національно-визвольних змагань українського народу,
закликав повстанців до возз’єднання в боротьбі за
незалежність. Останні ж рядки строфи висловлюють
безперспективність цього задуму через відсутність мудрого
провідника визвольної боротьби, з одного боку, а з іншого –
неймовірну могутність противника – комуністичного уряду. У
той же час інтерпретована у творі тогочасна суспільнополітична дійсність проектується на сьогодення, викликаючи
асоціативні аналогії з сучасним політичним життям.
Початковим етапом зародження елементів зображальної
журналістики були карикатури – сатирично-гумористичні
малюнки, що подавали критичну оцінку суспільнополітичних і побутових явищ та подій чи образну
характеристику конкретних осіб. Перші карикатури
зустрічаємо в сер. 20-х рр. ХХ ст. в «Луганской правде»,
«Красном пахаре», а також на «Страничке юмора» в
літературно-художньому журналі «Забой». Як правило, такі
твори супроводжувались образними заголовками або
гаслами, рідше – римованими рядками. Найдотепнішими
були карикатури «Забоя» 1924 р., які висвітлювали перелік
фактичних перетворень у соціальних станах тогочасного
суспільства,
намагаючись
підкреслити
ефективність
більшовицького уряду як переможця в національновизвольних змаганнях. Наприклад, серія малюнків, об’єднана
спільною темою «Чему научила революция эммигрантов»,
викриває колишніх громадян України та Росії, які через
причини соціально-економічного, політичного чи релігійного
характеру вимушено покинули свою батьківщину і,
відповідно, своє ремесло й займалися чужою для них
справою задля заробітку на існування. Так, на першій
карикатурі зображені чоловік і жінка аристократичного
вигляду за селянською роботою – ковальством і вишиванням.
Малюнок супроводжує підпис – «аристократію вона
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(революція. – К. У.) навчила працювати». 303 Далі – гладкий
чоловік із валізами, коментар – «буржуазію вона навчила
кочувати». 304 На іншому малюнку зображений кухар у
погонах за приготуванням страв – так навчила революція
«офіцерство кулінарній справі». 305 Наступні карикатури цієї
добірки
супроводжуються
такими
коментарями:
«Бюрократію вона навчила писати мемуари»306 (за столом
сидить добре одягнений чоловік, підвівши догори очі, щось
пише), «Багатьох вона навчила багато чому»307 (зображений
самотній жебрак на лавці в парку). Останній малюнок
безпосередньо стосується української інтелігенції, яку
«революція нічому не навчила»308 (на малюнку натовп людей
у великому приміщенні, можливо, конференц-залі, котрі
зібралися з приводу обговорення зазначеної на афіші теми:
«Завоювання лютневої революції та їх захист від реакцій»).
Таке завершення твору не можна тлумачити однозначно.
Можливо, мова йде саме про тих громадських і культурних
діячів, які змушені були емігрувати через невідповідність
ідеологічних
уподобань
після
захоплення
влади
більшовиками. Основну причину потужної хвилі еміграції
висококваліфікованих спеціалістів, політиків, громадських
діячів та діячів культури цього періоду можна аргументувати
історичним свідченням М. Скрипника: «Боротьба класів на
Україні на перших же кроках обсяглася в шати національного
питання, приймала лозунги національної культури,
національної автономії і навіть національної незалежності.
Попередня
довголітня
вперта
праця
прихильників
українського національного руху виробила досить значну і
міцну кількість представників цього руху, захопивши
національним питанням досить широкі шари населення» 309,
що було неприпустимим для радянської політики. Більшість
303 Забой. — 1924. — № 4. — С. 32.
304 Там само. — С. 32.
305 Там само. — С. 32.
306 Там само. — С. 32.
307 Там само. — С. 32.
308 Там само. — С. 32.
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представників інтелігенції в еміграції, у тому числі й
літератори,
журналісти,
продовжувала
відстоювати
націоналістичні позиції українського народу, не підкорилися
новій ідеологічній стихії, в якій, за влучним висловом
І. Дзюби,
«художність
поступово
переводилася
з
визначальних оціночних критеріїв на другий план, натомість
гіпертрофовано підносилася роль соціальності, яка зовсім
скоро набувала <…> потворної оголеності, перетворивши
красне письменство на «державний трест по виробництву
«охудожнених»
ідеологічних
стереотипів». 310
Тому
чисельність аудиторії, зображеної в карикатурі, уособлює
велику кількість представників активно налаштованої
української громади та її вагомість у часи лютневих подій
1917 р., а коментар про те, що «революція інтелігенцію
нічому не навчила»311, з позицій сучасності, символізує
незламність національного духу українців за кордоном, їх
бачення України незалежною конституційною державою.
Велика частина карикатур виступала як наочна агітація
партійно-радянської ідеології. Основними рисами таких
сатиричних творів був лаконізм, виразність розвінчуваного
образу, гостре політичне спрямування та ідейність. Поряд із
гострою соціальною спрямованістю, канонізованістю змісту
поданого публіцистичного матеріалу, сатиричні жанрові
форми збагатили трафаретне газетне мовлення літературнопубліцистичними зображальними засобами, експресивністю,
образністю, емоційною забарвленістю.
Таким чином, аналіз жанрової диференціації системи
періодики Луганського регіону дав змогу виявити
концептуальні засади публіцистичної картини світу партійнорадянського періоду, яка суворо регламентувалася інтересами
309 Скрипник М. Нарис історії пролетарської революції на
Вкраїні / М. Скрипник / Червоний шлях. — 1923. — №1. — С. 90—
105.
310 Дзюба И. П’ятьдесят лет спустя : Украинская литература
30-х годов — глазами 80-х / И. Дзюба / Дружба народов. — 1989. —
№4. — С. 214—123.
311 Забой. — 1924. — № 4. — С. 32.
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тоталітарної влади. Потік інформації, що найвиразніше
ідентифікувався
в
новинно-інформаційних
жанрах,
спрямовувався на вироблення ідеологічного світогляду на
основі утвердження класових позицій, маркування суспільної
свідомості громадян знаками доби й політичного устрою.
Трансформація
комунікативно-функціональних
цілей
журналістики, пропагування ілюзорних державних цінностей
у цей час породили переважне згортання об’єктивноаналітичного
авторського
мислення.
Стереотипне
медіамовлення лише не надовго збагатили сатиричні жанри,
які розповсюджувалися на початку та середині 1920-х рр.
Несприятливі соціокультурні умови, нівелювання духовноестетичних надбань українського народу призвели до
відсутності
в
луганських
ЗМІ
таких
художньопубліцистичних творів, як нарис і зарисовка.
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Змістовий модуль 2
Розвиток інформаційного простору Луганщини на
сучасному етапі
Формування потужного інформаційного простору на
Луганщині, як і на всій території нашої держави, відбувається
з початком революційних процесів демократизації й
роздержавлення українського суспільства на поч. 1990-х рр.
У цей час найяскравіше проявилась національна особливість
інформаційно-комунікаційного поступу, а в наслідок
трансформації політичної системи склався устрій відкритих
суспільних
відосин,
продиктованих
головними
демократичними цінностями – свободою думки й слова.
За останніми даними управління у справах преси та
інформації Луганської обласної держадміністрації, на 1 січня
2014 року зафіксовано 580 періодичних видань із тижневим
накладом майже 4 млн. примірників, функціонує 34
телеорганізації та 28 радіоорганізацій, а також 119
поліграфічних підприємств.
Спираючись на дослідження інформаційного простору
Луганщини В. Галич, зазначимо, що «з 580 періодичних
видань: 23 (або 4%) є всеукраїнськими, 261 (45%) −
обласними, 296 (51%) − місцевими. Серед цих періодичних
видань переважають газети − 537 (92%). Видаються
38 журналів (8%), 2 альманахи та 3 збірки. За тематичною
спрямованістю (див. діаграму) пріоритет належить
громадсько-політичним виданням − їх усього 181, з них:
офіційних (комунальних) − 38, партійних 31.
Існує 102 інформаційних видання та 101 рекламне,
43 видання для дозвілля, 72 − для дітей і юнацтва, 20 −
релігійних, 12 − юридичних та ін.
Переважна більшість періодичних видань (515 − 89%) є
недержавними. З них: 208 − засновані комерційними
структурами, 142 − фізичними особами, 45 − громадськими
організаціями, 39 − промисловими підприємствами, 31 −
політичними партіями, 20 − творчими організаціями, 18 −
релігійними громадами, 12 − закладами освіти, 6 −
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профспілковими організаціями. 65 (11%) друкованих ЗМІ
належать державно-комунальному сектору.
До найбільш тиражних друкованих ЗМІ Луганської
області відносяться: «Бизнес-компаньон» (журнал) − наклад
10 000 примірників; газети: «Экспресс-новости» − 56 750;
«Наша газета» − 43 161; «Экспресс-клуб» − 39 700; «Делу
время» − 33 000; «Телегазета» − 26 500; «Всеукраїнська
технічна газета» − 25 000; «Городской курьер» − 21 000;
«Деловая неделя» − 20 085 примірників.
З 34 телеорганізацій − одна є державною (ДО
ЛОДТРК), а 3 − знаходяться в комунальній власності (вони
створені органами місцевого самоврядування), а інші ж 30 − є
приватними. 19 телеорганізацій Луганщини є провайдерами
програмної послуги, 4 − поряд із програмними послугами
здійснюють мовлення у відкритий спосіб на власному каналі,
та 11 − здійснюють мовлення лише у відкритий спосіб.
33 телеорганізації працюють у місцевому телеефірі, 1 −
забезпечує телеінформацією всю Луганську область.
З 28 радіоорганізацій − одна (ДО ЛОДТРК) перебуває в
державній власності, 20 − у комунальній власності, 7 − є
приватними. Серед цих радіоорганізацій 6 ведуть мовлення
лише у відкритий спосіб, 3 − через трансляцію
провідниковою мережею й у відкритий спосіб, решта –
19 транслюють радіопрограми через провідникову мережу.
Регіональне мовлення здійснює одна радіоорганізація, усі
інші (27) ведуть місцеве мовлення». 312
Регіональні ЗМІ — надзвичайно важливий інститут
громадянського суспільства, особлива роль яких в тому, що
вони є потужним інструментом формування й підтримання
локальної ідентичності та зв'язку цієї ідентичності із
загальносуспільним розвитком.
Тема 1. Функціонування електронних ЗМК
312 Галич В. М. Інформаційний простір Луганщини : стан і
перспективи розвитку / Медіапростір Луганщини в науковому
вимірі: зб. Наук. ст. / За ред. В. М. Галич ; Держ. Закл. «Луган. нац.
ун-т імені Тараса Шевченка». — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2009. — С. 9-12.
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Дослідження історії електронних ЗМК Луганщини
перебуває в стані розробки. Найбільш вагомий крок у цьому
напрямку здійснив Є. Соломін у монографії «Телевізійні
новини. Луганський досвід»313. Важливою у здійсненні
комплексного аналізу тележурналістики Луганщини 1956 –
2013 рр. є періодизація становлення луганського
регіонального телевізійного мовлення, яка охоплює чотири
основних етапи.
Перший етап (1956 – 1971 рр.) – технічна підготовка,
зародження та становлення системи регіонального
телемовлення Луганщини.
Другий (1971 – 1991 рр.) – запровадження
двопрограмового мовлення: перша програма (на 2 каналі)
повністю транслювала передачі ЦТ обсягом 12 – 13 годин на
добу; друга (на 6 каналі) – програми українського
телебачення і регіональних студій.
Третій (1991 – 2005 рр.) – демонополізація
регіонального
телевізійного
виробництва,
утворення
регіональних та місцевих недержавних телекомпаній,
формування
сучасної
системи
телевиробництва
та
наповнення її відповідним програмним продуктом,
орієнтованим на регіонального телеглядача.
Четвертий (2006 – по цей час) – перехід регіонального
ТБ на цифрові технології виробництва та поширення
сигналу; впровадження новітніх технологій телемовлення. 314
Варто зазначити, що періодизація луганського
регіонального телемовлення нерозривно пов’язана з
соціально-політичними трансформаціями в суспільстві, що
неодмінно
позначилося
на
змістовому
наповненні
телемовлення (контенті).
«Поступ регіонального телевиробника в оволодінні
обласним телепростором супроводжувався модифікацією
313 Соломін Є. Телевізійні новини. Луганський досвід. :
Монографія / Є. О. Соломін; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка». — Ужгород, 2015. — 227 с.
314 Там само. — 227 с.
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культурно-просвітницьких, науково-популярних тематик у
жанри художньої публіцистики й дав поштовх розвитку
інформаційних, аналітичних та інших жанрів, притаманних
сучасному телебаченню. Жанрове різноманіття дозволило
наповнити регіональний контент програмним продуктом,
орієнтованим на потреби реципієнта». 315
В аспекті вивчення тележурналістики Сходу України
доречно згадати навчально-методичний посібник О. Кулініч
«Мова на телебаченні»316, де вказані регіональні аспекти
функціонування тележурналістики, зокрема мовні норми та
особливості їх порушення.
Регіональне
радіомовлення
Луганщини
–
це
перспективний вектор досліджень аудіовізуальних ЗМК.
Результати досліджень О. Зернецької 317, О. Гоян318,
В. Лизанчука319,
І.
Мащенко320,
В.
Миронченка321,
В. Олейник322, Н. Сидоренко323 та ін., у сукупності з
численними знаковими статтями з окресленої проблеми,
315 Там само.
316 Кулініч О. О. Мова на телебаченні: навч. -метод. посіб.
для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної роботи студ.
спец. «Кінотелемистецтво» / Олена Олександрівна Кулініч ; Держ.
закл. «Луган. Нац. ун-т імені Тараса Шевченка». — Луганськ : Видво ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009 — 131 с.
317 Зернецька О. В. Нові засоби масової комунікації. — К. :
Наукова думка, 1993. — 130 с.
318 Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіо
менеджменту : Підручник. — 2-е вид., допов. — К. : Веселка, 2004.
— 245 с.
319 Лизанчук В. В. Радіожурналістика : засади
функціонування. Підручник. — Львів : ПАІС, 2000 — 366 c.
320 Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і телебачення в
контексті світового аудіовізуального процесу. — К. : Вид-во
«Україна», 2005. — 382 с.
321
Миронченко
В.
Я.
Основи
інформаційного
радіомовлення : Підручник для студ. ун-тів спец. «Журналістика» /
Інститут змісту і методів навчання ; Київський ун-т ім. Тараса
Шевченка. — К., 1996. — 438 с.
322 Олейник В. П. Радиопублицистика : Проблемы теории и
мастерства. — К. : Вища шк. : Изд-во Киевск. Ун-та, 1978. — 191 с.
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дозволяє систематизувати історію становлення й розвитку
українського національного радіомовлення в контексті
світових інформаційних процесів і вкотре переконує про його
велике значення як рушійної сили в демократичних процесах
українського суспільства.
У нагоді під час вивчення регіонального радіомовлення
може
стати
навчально-методичний
посібник
із
радіожурналістики О. Антонової та О. Кулініч 324, де з-поміж
ґрунтовно висвітлених теоретичних та практичних засад
цього виду журналістики, розкриваються основні тенденції
його розвитку в історичному аспекті, починаючи від
інформаційного мовлення 20-х рр. ХХ ст. до «інформаційного
вибуху» в новітню добу.

323 Історія національного радіоефіру : Архівні матеріали
(1942 — 1969) / Упоряд. Н. М. Сидоренко ; Інститут журналістики.
— К., 2004. — 115 с.
324 Антонова О. В., Кулініч О. О. Радіожурналістика : навч.
-метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної
роботи студ. спец. «Журналістика» / Ольга Вадимівна Антонова,
Олена Олександрівна Кулініч ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені
Тараса Шевченка». — Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», 2012. — 238 с.
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Плани семінарських занять до І модуля
Семінар 1
ДРУКОВАНІ ЗМІ ЛУГАНЩИНИ НОВІТНЬОГО
ПЕРІОДУ
План
1.
Динаміка розвитку інформаційного простору
Луганщини від часів проголошення незалежності в державі
до сучасного стану діяльності.
2. Друковані ЗМК Луганська й області: оглядовий
аспект:
а) типологічна картина періодики краю;
б) проблемно-тематична охопленість;
г) жанрова палітра місцевих та районних ЗМІ.
3. Проблеми й перспективи районної періодики
Луганщини.
4. Діяльність провідних видавництв Луганська.
Література
1. Блог о луганських медиа. – Режим доступу http: /
lg_media. blog. top. lg. ua.
2. Галич В. М. Інформаційний простір Луганщини: стан
і перспективи розвитку / Медіапростір Луганщини в
науковому вимірі : зб. Наук. ст. / За ред. В. М. Галич ; Держ.
Закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ :
Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 9 12.
3. Журналістика (періодика) і видавнича справа
Луганщини: минуле і сучасне: довідник / гол. ред. та авт.
передм. В. М. Галич, упор. -ред. О. Л. Кравченко. —
Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. —
183 с.
4. Медіапростір Луганщини в науковому вимірі : зб.
наук. ст. / За ред. В. М. Галич ; Держ. Закл. «Луган. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2009. – 149 c.
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5. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : Вибрані
медіа дослідження / І. Л. Михайлин. ― Х. : Прапор, 2008. ―
512 с.
Завдання
1.
Користуючись
довідником
«Журналістика
(періодика) і видавнича справа Луганщини: минуле і
сучасне», визначити історико-типологічні особливості цієї
преси на сучасному етапі розвитку.
2.
Здійснити спробу наукового дослідження на тему
«Проблеми й перспективи районної періодики Луганщини».
3.
Підготувати
розгорнуті
інформаційні
повідомлення про діяльність одного з видавничих центрів
Луганська.
4.
Визначити рівень ефективності функціонування
друкованих ЗМІ області, ураховуючи такі показники, як
прагматична спрямованість, інформаційне наповнення
(контент), жанрова диференціація, технічні характеристики
тощо (на прикладі декількох конкретних видань).
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Семінар 2
СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ
ЗМК РЕГІОНУ. ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА
ЛУГАНЩИНИ
План
1. Загальна характеристика стану регіональних
аудіовізуальних ЗМК.
2.
Тележурналістика Луганського краю:
а) особливості становлення;
б) діяльність провідних державних і недержавних
телерадіокомпаній Луганщини;
в) інформаційні програми в структурі регіонального
телемовлення;
г) проблеми регіональної телеаналітики.
3. Значення регіональної радіожурналістики в
загальнонаціональній системі аудіовізуальних мас-медіа:
а) історія регіонального радіомовлення Луганщини;
б) аналіз провідних державних та комерційних
радіостанцій.
4. Загальний стан функціонування регіональної
мережевої журналістики.
5. Інформаційні агентства Луганська: порівняльний
аспект.
6. Інернет-видання Луганщини.
7. Діяльність луганських блогерів.
Література
1. Антонова О. В., Кулініч О. О. Радіожурналістика :
навч. -метод. посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до
модульної роботи студ. спец. «Журналістика» / Ольга
Вадимівна Антонова, Олена Олександрівна Кулініч ; Держ.
закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ :
Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 238 с.
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2. Блог о луганських медиа. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу http: / lg_media. blog. top. lg. ua
3. Виртуальный Луганск – СМИ Луганска : газеты,
журналы, сайты. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http: / w3. lg. ua / media.
4. Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіо
менеджменту : Підручник. – 2-е вид., допов. – К. : Веселка,
2004. – 245 с.
5. Зернецька О. В. Нові засоби масової комунікації. –
К. : Наукова думка, 1993. – 130 с.
6.
Еastkorr. net.
Восточный
корреспондент.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: /
www. eastkorr. net.
7. Історія національного радіоефіру : Архівні матеріали
(1942 – 1969) / Упоряд. Н. М. Сидоренко ; Інститут
журналістики. – К., 2004. – 115 с.
8. Кулініч О. О. Мова на телебаченні : навч. -метод.
посіб. для орг. самостійної роботи й підготов. до модульної
роботи студ. спец. «Кінотелемистецтво» / Олена
Олександрівна Кулініч ; Держ. закл. «Луган. Нац. ун-т імені
Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка», 2009 – 131 с.
9. Кулініч О. О. Особливості мовлення регіонального
телебачення (на матеріалах телеканалів Луганської області) /
О. О. Кулініч / Теле- та радіожурналістика. 2010. ― Вип. 9. ―
Ч. 1. ― С. 182―187.
10. Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади
функціонування. Підручник. – Львів: ПАІС, 2000 – 366 c.
11. Lugansk. info. Луганский портал. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http: / www. lugansk. info
12. Луганский радар. Информационный портал.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: / lugradar. net.
13. Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і
телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. –
К. : Вид-во «Україна», 2005. – 382 с.
14. Миронченко В. Я. Основи інформаційного
радіомовлення : Підручник для студ. ун-тів спец.
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«Журналістика» / Інститут змісту і методів навчання;
Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 438 с.
15. Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт т: Вибрані
медіадослідження / І. Л. Михайлин. ― Х. : Прапор, 2008. ―
512 с.
16. Олейник В. П. Радиопублицистика : Проблемы
теории и мастерства. – К. : Вища шк. : Изд-во Киевск. Ун-та,
1978. – 191 с.
17. Параллель-медиа. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http: / paralel-media. com. ua.
18. СМИ в пространстве Интернета : учебное пособие
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: /
www. aup. com. ua / upload / 1134038407Astrid. pdf. ― Назва з
екрана.
19. Соломін Є. Телевізійні новини. Луганський досвід. :
Монографія / Є. О. Соломін ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т
імені Тараса Шевченка». – Ужгород, 2015. – 227 с.
20. СХІD. INFO, Восточноукраинское информационное
агенство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: /
cxid. info.
Завдання
1.
Виписати із Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» статті, що регламентують
виконання функцій радіо й телебачення.
2. Проаналізувати по дві різножанрові теле- й
радіопередачі на предмет якості мовлення, структурної
організації, технічного оснащення, дотримання жанровостилістичних норм тощо.
3. Здійснити спробу наукового дослідження на тему:
«Радіожурналістика Луганщини: минуле і сучасне».
4. Підготувати презентацію «Телерадіостанція як
ділове підприємство», використовуючи різні види наочності
(порівняльні таблиці, схеми тощо).

168

Семінар 3
РЕГІОНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: ІСТОРИЧНІ
УРОКИ
Заняття підсумкового характеру. Проводиться у вигляді
«круглого столу», у межах якого планується розглянути низку
проблемних питань.
Урок 1. Буржуазно-демократичний переворот 1905 –
1907
Урок 2. Журналістика Донбасу в умовах економічної й
політичної кризи в добу І Світової й громадянської воєн.
Урок 3. Демократично-революційні й державотворчі
процеси в східноукраїнському інформаційному просторі 1917
– 1921 рр.
Урок 4. Наслідки нової економічної політики 1921 –
1929 рр. та українізаційних процесів для розвитку
українського друкованого слова.
Урок 5. Репресивно-тоталітарна доба 30-х – 40-х рр.
ХХ ст. і журналістика. Трагедія ІІ Світової війни мовою ЗМІ.
Урок 6. Поворотні процеси «десталінізації» й
«відлиги».
Урок 7. Державницький поступ України: від перебудови
до утвердження національної незалежності.
Урок 8. Історичні передумови й тенденції розвитку
східноукраїнської журналістики періоду Революції Гідності.
Урок 9. Журналістика Донбасу в умовах гібридної
українсько-російської війни.
Література
1. Болбат Т. В. Початок національно-культурного
відродження на сході України (1987—1988 рр.) / Т. В.
Болбат // Наука. Релігія. Суспільство. — 2002. — № 4. —
С. 73 — 79.
2.
Видатні
діячі
українського
національного
відродження (ХІХ — ХХ ст.) : біографічний довідник для
студентів університету спеціальності „Історія” / Упоряд. :
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Шевченка, 2008. 243 с. — Електронний ресурс. — Режим
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І.
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Національно-патріотична
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Тестові завдання для самоконтролю
1.
Ідеологізація,
політизація,
монологічність,
директивність – це ознаки розвитку журналістики якого
періоду:
а) періоду «великих реформ» 60-70 рр. ХІХ ст. ;
б) партійно-радянського;
в) «Хрущовської відлиги»;
г) воєнної інтервенції.
2. Масове упровадження офіційних видань на території
обласних центрів України у 1838 р. передбачало утворення:
а) «Губернских ведомостей»;
б) «Офіційного вісника України»;
в) суспільно-політичних часописів;
г) масових видань.
3. Головне управління з питань літератури і видавництв
(Головліт) було утворене:
а) в 50-ті рр. ХХ ст.;
б) в 40-ві рр. ХХ ст.;
в) в 30-ті рр. ХХ ст.;
г) в 20-х рр. ХХ ст.
4. З назвою якого видання пов’язане відновлення
центральної української партійно-радянської газети в
Луганську, згодом у Харкові в післявоєнний час:
а) «Соціалістичний Донбас»;
б) «За радянську Україну»;
в) «Советская Украина»;
г) «Зоря».
5. В яких ідеологічних умовах функціонувала
журналістика в період І Світової війни:
а) репресій і заборон;
б) вимушеної демократизації партійного життя;
в) пропагування національного світогляду
українців;
г) загострення культу особи вождя.
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6. Які зміни в журналістиці відбулися з прийняттям
постанови ЦК ВКП(б) «О мерах по улучшению областных
газет» 1945 р. :
а)
відбувалась
вимушена
демократизація
партійного життя;
б) пропагувалась демократизація українського
суспільства;
в) взято курс на відновлення національного
світогляду українців;
г) посилювалась практика репресій і боротьби з
«ворогами народу».
7. Спроба відкинути практику культу особи вождя,
відносне «потепління» в ідеологічних закидах до
журналістської діяльності – це ознаки періоду:
а) «воєнного комунізму»;
б) «Хрущовської відлиги»;
в) повоєнної відбудови;
г) «застою».
8. У який період були прийняті наступні постанови: «О
повышении роли районных газет в коммунистическом
воспитании трудящихся», «О мерах по улучшению
подготовки и переподготовки журналистских кадров», «О
дальнейшем
улучшении
идеологической,
политиковоспитательной работы» та ін. :
а) «воєнного комунізму»;
б) «Хрущовської відлиги»;
в) повоєнної відбудови;
г) Брежнєвського «застою».
9. З іменем якої людини уособлювався «неосталінізм»
як у політичній, так і в журналістській діяльності:
а) М. Хрущова;
б) Л. Брежнєва;
в) Ю. Андропова та К. Черненко;
г) М. Горбачов.
10. Гласність та плюралізм – характерні властивості
якого періоду розвитку журналістики:
а) Горбачовської перебудови;
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б) Хрущовської «відлиги»;
в) Брежнєвського «застою»;
г) періоду відновлення незалежності.
11. У якому році було складено правовий простір з 15ма законами, основними серед яких були «Про друковані
засоби масової інформації (пресу)», «Про телебачення та
радіомовлення», «Про інформацію», «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення», «Про
систему суспільного телебачення в Україні», «Про видавничу
справу», «Про рекламу», «Про авторське право і суміжні
права», «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів» тощо:
а) 1991 р.;
б) 1995 р.;
в) 1997 р.;
г) 2001 р.
12. Сучасне регіональне інформаційне радіомовлення
бере початок від:
а) радіоновин;
б) радіорепортажів;
в) радіогазет;
г) музичних радіопрограм.
13. Прямі ефірні радіопередачі були започатковані в:
а) роки перебудови;
б) період «відлиги»;
г) період «застою»;
д) часи державної незалежноті.
14. Коли був збудований і запущений у дію Луганський
телевізійний центр, із яким пов’язане народження
регіонального телебачення краю:
а) 1956 р.;
б) 1958 р.;
в) на поч. 1960-х рр.;
г) у кін. 1960-х рр.
15. Назвіть ім’я дослідника, який найповніше дослідив
Луганське регіональне телебачення:
а) В. Гоян;
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б) О. Кулініч;
в) Є. Соломін;
г) В. Владимиров.
16. Яка з перерахованих телерадіокомпаній Луганщини
знаходиться в державній власності:
а) ІРТА;
б) ЛОТ;
в) ЛКТ;
г) усі телерадіокомпанії є комунальними або
приватними.
17. Який із перерахованих луганських часописів не має
інтернет-версії:
а) «ХХІ век»;
б) «Молодогвардеец»;
в) «Экспресс-КЛУБ»;
г) «Городской курьер».
18. Яка з перерахованих організацій не є
інформаційним агентством:
а) «Параллель-медиа»;
б) «Схід-інфо»;
в) «Еastkorr»;
г) «Виртуальный Луганск».
19. У якому році розпочалася ера комерційного
радіомовлення в Луганську:
а) 1991 р.;
б) 1994 р.;
в) 1996 р.;
г) 2000 р.
20. Який із луганських телеканалів має супутникову
трансляцію:
а) «ЛОТ»;
б) «ІРТА»;
в) «ЛКТ»;
г) жоден із каналів не має супутникової
трансляції.
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Журналістика (періодика) і видавнича справа
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О. Зень, 2015. −252 с.
10. Ульянова К. М. Журналістика Луганського краю
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РОЗДІЛ ІІ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ
ГРОНО ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ІМЕН ДОНБАСУ
(зібрав матеріал О. Л. Максименко)
Аврамов Іван Юрійович – прозаїк, публіцист,
перекладач. Народився 16березня 1949 р. в с. Приморське
(нині Урзуф) Першотравневого району Донецької області.
Закінчив Таганрозький державний педагогічний інститут та
Вищу комсомольську школу при ЦК ВЛКСМ.
Після закінчення вузу з 1969 по 1973 р. працював
кореспондентом, завідуючим відділом районної газети
«Сільська новина» (сел. Мангуш Донецької області). Саме в
цій газеті двадцятирічний Іван Аврамов, опановував ази
журналістської майстерності, починав свій шлях до вершин
професії.
З 1973 по 1975 рр. він навчався у Вищій
Комсомольській школі при ЦК ВЛКСМ (м. Москва) у групі
журналістики. Після закінчення навчання з 1975 по 1977 рр.
Іван Юрійович працював завідувачем відділу пропаганди й
культурно-масової роботи обласної газети «Комсомолець
Донбасу».
У 1977–1984 рр. був завідувачем відділом пропаганди й
агітації республіканської молодіжної газети «Комсомольское
знамя» (м.Київ).
У 1984–1986 рр. працював редактором відділу
літератури всеукраїнського журналу для підлітків «Піонерія»,
в 1986–2003 рр. – відповідальним секретарем журналу
«Піонерія» (з 1990 р. перейменований у журнал
«Однокласник»), а в 2003–2006 рр. – його редактором
журналу.
З 2006 р. І. Ю. Аврамов – заступник керівника пресслужби Конституційного Суду України.
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Іван Юрійович з 1976 р. член Національної Спілки
журналістів України, з 1998 р. – член Національної Спілки
письменників України, з 2004 р. – Заслужений журналіст
України.
І. Аврамов – автор книг художньої прози (романи,
повісті, оповідання) – «Син Арктоса» (1995), «Дикий пляж»
(2001), «Дорослі ігри» (2004), «Гру починає покійник» (2006),
«Помилка Перикла» (2008).
Іван Аврамов – талановитий публіцист, автор
численних статей, кореспонденцій, нарисів, публіцистичних
роздумів, простір для реалізації яких охоче надавали газети і
журнали України та Росії. Його твори друкувалися в
колективних збірках, що виходили в Донецьку, Москві, Києві.
Протягом семи років Іван Аврамов був оглядачем
всеукраїнської газети «Незалежність» (за сумісництвом).
Його виступи на сторінках цього видання мали великий
суспільний резонанс.
Іван Аврамов – член Київського міського товариства
греків імені К.Іпсіланті, протягом багатьох років був
головним редактором газети Київського товариства греків
«Элпида».
Неодноразово виступав із проблемними статтями,
нарисами, інтерв'ю на сторінках газети «Эллины Украины».
Він – лауреат багатьох журналістських конкурсів.
Довідкові статті про Івана Аврамова, віхи його
життєвого і творчого шляху поміщені в «Енциклопедії
сучасної України» (том 1), ряді інших енциклопедичних
довідників країни і ближнього зарубіжжя.
Мешкає з родиною в Києві.
Баглюк Григорій Микитович народився 5 січня
1905 р. на Лозово-Павлівському руднику на Луганщині. У
1915 р., залишивши початкову школу, пішов лампоносом на
шахту
«Центральная».
До
1922 р.
працював
на
Нейманському, Анепському й інших рудниках Донецького
басейну. У 1922 р. закінчив Лисичанське гірнотехнічне
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училище. По закінченню працював у газеті «Молодой
шахтер».
У січні 1928 р. був мобілізований до Червоної Армії. У
1929 р. повернувся й став працювати відповідальним
секретарем
письменницької
організації
«Забой»
й
заступником редактора однойменного журналу.
З 1930 р. Г. Баглюк – головний редактор журналу
«Забой» / «Литературный Донбасс».
У художній творчості став відомим завдяки роману
«Молодість».
У 1934 р. Григорій Баглюк був незаконно репресований,
а 1 березня 1938 р. – розстріляний. Реабілітований у 1963 р..
Байдебура Павло Андрійович – ветеран праці,
відомий український прозаїк, із 1934 р. – член Спілки
письменників СРСР, член ревізійної комісії Спілки
письменників СРСР, член правління Спілки письменників
України і Донецької письменницької організації, член
редколегії журналу «Донбас», почесний громадянин міста
Донецьк.
П. А. Байдебура народився 1 березня 1901 р. в
с. Нерубайках Новоархангельського району Кіровоградської
області. Під час громадської війни брав активну участь у
становленні Радянської влади, був секретарем сільського
ревкому. На початку 20-х років приїхав у Донбас і назавжди
пов’язав свою долю з цим краєм, працював робітником на
донецьких шахтах. У 1926 р. в Краснодарі був прийнятий до
лав КПРС. Тоді ж у рядах місцевого літературного осередку
«Забой» і почав свою літературно-творчу діяльність, виступав
із віршами і нарисами в газетах Донбасу.
У 1930 р., після закінчення факультету журналістики
Харківського комуністичного університету, працював на
Донбасі редактором шахтної багатотиражки «Вуглекоп»
(1930 – 1933), пізніше – секретарем Харківської
письменницької організації й редактором видавництва
«Література та мистецтво» (1933 – 1934).
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Під час Великої Вітчизняної війни вступив
добровольцем до лав Радянської Армії; був кореспондентом
газети «Знамя Родины».
Після визволення Донбасу П. А. Байдебура повернувся
в шахтарський край, брав активну участь у відновленні
діяльності Донецької письменницької організації, яку
очолював близько двадцяти років.
У 40-х рр. П. Байдебура працював редактором
альманаху «Литературный Донбасс». За більше, ніж
півстолітню літературну діяльність ним створено понад
тридцять книг – романів, повістей, збірників оповідань і
нарисів. У всіх його творах у центрі уваги – людина праці,
наш сучасник.
П. А. Байдебура – учасник першого Всесоюзного з’їзду
радянських письменників і делегат усіх наступних, делегат
І – VІІІ з’їздів Спілки письменників України. Неодноразово
обирався членом Донецького обкому Компартії України,
депутатом Донецької обласної Ради народних депутатів.
За
активну
літературно-громадську
діяльність
П. А. Байдебура нагороджений двома орденами Трудового
Червоного Прапора, орденами Дружби народів і «Знак
Пошани», багатьма медалями, Почесною Грамотою Президії
Верховної Ради Української РСР.
Безпощадний Павло Григорович народився 29 червня
(12 липня) 1896 р. у с. Всеславль Смоленської губернії (нині
село Сеславль, Білорусь) у родині селянина-бідняка. Його дід
був кріпаком. У майбутнього поета було сімнадцять рідних
братів і сестер. Через скруту, його батько переїжджає на
Донбас, де вмирає після травми, отриманої в шахті. За іншої
інформації, у нього не було батька, а був вітчим Григорій
Борисов.
У 1907–1917 роках Павло працює вибирачем породи,
лампоносом, вагонником, коногоном на Селезнівських
рудниках (нині місто Перевальськ).
180

1918 р. пішов добровольцем до Червоної Армії і воював
на фронтах громадянської війни. Через три роки повернувся
на свій рудник, який став називатися «Паризька комуна» і
знову став працювати шахтарем. Після повернення додому
Павло Безпощадний активно почав займатися самоосвітою,
знайомитися з творчістю Маяковського, Дем'яна Бідного,
Свєтлова, Сосюри, Жарова, Багрицького, Ушакова.
Перші вірші опублікував 18 травня 1924 р. в газеті
«Кочегарка» у м. Артемівськ. Тоді ж залишив шахтарську
працю і перейшов працювати у відділ листів вищезазначеної
газети.
Про першу появу Павла в редакції «Забою» Борис
Горбатов залишив такі спогади: «Скромний і боязкий, він
прийшов у «Забой» через стінну газету; прийшов із
кострубатими коломийками, простими і чуттєвими віршами –
прийшов і відразу полюбився шахтарській масі … Може
бути, саме він виросте в великого пролетарського
письменника і разом із собою принесе в літературу любов до
похмурих шахт і простих людей».
У перші роки творчості Павло Безпощадний разом зі
своїм
другом
Чорним-Діденком
проводив
велику
організаторську й дослідницьку роботу. Вони збирали старий
і новий шахтарський фольклор, допомагали літературним
гурткам і бібліотекам. Активно працював над об'єднанням
донбаських літераторів у Союзі пролетарських письменників
Донбасу «Забой».
У 1930 р. вийшла «Каменная книга» Павла
Безпощадного.
1932 р. переїхав до Горлівки, куди була переведена
редакція газети «Кочегарка».
У роки Другої світової війни поета не призвали в армію
за станом здоров'я.
У 1941 р. був евакуйований до Середньої Азії. Під час
перебування в евакуації в Таджикистані в місті Душанбе ним
була написана збірка «На батьківщині друзів» (1941–
1943 рр.).
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Відразу після звільнення Донбасу фашистами
повернувся в Україну: спершу в Краснодон, потім у
Ворошиловград (нині Луганськ).
Нагороди: кавалер ордена Леніна, кавалер ордена
Трудового Червоного Прапора (двічі), почесний шахтар
СРСР.
На початку 50-х років назавжди повернувся в Горлівку,
де і помер 25 травня 1968 р.
Білий Іван Омелянович народився 25 березня 1942 р.
в с. Чистогалівці Чорнобильського р-ну Київської обл.
Навчався в будівельному училищі № 9 м. Донецька, працював
два роки слюсарем.
Після служби в армії закінчив філологічний факультет
Донецького державного університету (1970). Завідував бюро
пропаганди Донецької обласної організації Товариства
охорони пам’ятників історії та культури, редагував
шахтарську багатотиражну газету.
Протягом
багатьох років був
відповідальним
секретарем, а також очолював відділ української літератури
журналу «Донбас». З 2001 по 2005 р. – відповідальний
секретар Донецької організації НСПУ.
Друкувався у багатьох періодичних виданнях України
та колишнього Союзу. Один із авторів антології молодої
поезії України (1978) та збірника кращих оповідань
українських прозаїків (1988).
І. Білий – насамперед лірик. Його слово виважене,
часом
притишено-зворушливе.
Особливо
щемливо
прозвучала у його віршах чорнобильська тема. І це зрозуміло,
адже поетове село знаходилось за п'ять кілометрів від
смертоносного реактора. Донеччина стала для письменника
другою малою батьківщиною, якій він присвятив немало
теплих слів.
Його перу належать збірки «Досвіток» (1969), «За
калиновим жаром» (1972), «Передмістя» (1976), «Пізні
райдуги» (1981), «Біля вишневого вікна» (1990), «Журавлині
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мости» (2002), «Цікава арифметика для Галинки і Петрика»
(2004); книжки оповідань «За горою, за крутою» (1984),
«Рання дорога» (1987), повість «Перші розстані» (1984),
книга прози «Де клином світ зійшовся.» (2004); підручники
для дітей «Сходинки» (1995), «Лесенка» (1997), «Сходинки2» (1998).
Повість «Перші розстані» була відзначена другою
премією на Республіканському конкурсі на кращий твір про
молоду робітничу зміну. Він – лауреат премії ім. В. Сосюри
Донецького обласного фонду культури.
З 1975 р. – член Національної Спілки письменників
України.
Білогуб Іван Михайлович народився 20 січня 1918 р.
у бідній
селянській родині
у с. Вознесенське
Костянтиноградського повіту Полтавської губернії (нині
Красноградського району Харківської області.
У 1930 р. вступив на літературний факультет
Харківського інституту народної освіти, а потім на другому
курсі перевівся на такий же факультет Харківського
університету.
Після закінчення вчителював у Харкові, викладав
українську літературу в українському бібліотечному інституті
й водночас працював за сумісництвом молодшим науковим
співробітником у Галереї картин Тараса Шевченка.
Із вересня 1949 р. І.М. Білогуб починає викладацьку
діяльність у Ворошиловградському педагогічному інституті.
Пише кандидатську дисертацію з проблем атеїзму
«Атеїзм як риса народності української революційнодемократичної літератури», яку зміг захистити в
Харківському університеті тільки в 1967 р., тобто на
п'ятдесят четвертому р. життя. Її захист став можливим після
того, як у 1964 р. постановою Пленуму Верховного суду
УРСР І. М. Білогуб був реабілітований за відсутністю складу
злочину.
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У 1968 р. Іван Михайлович отримав диплом кандидата
наук, у 1970 р. йому було присвоєно вчене звання доцента, а в
1980 р. – професора. У 1964 – 1966 рр. він – декан
загальнонаукового факультету, з 1971 по 1990 р. – завідувач
кафедри української літератури.
Неперевершеним було його вміння виховувати в
студентів любов до художнього слова, професії вчителясловесника. У 1974 р. викладацький хист Івана Михайловича
був відзначений значком Міністерства освіти УРСР
«Відмінник народної освіти».
Науковий доробок Івана Білогуба становить понад 150
праць. Він друкувався на сторінках республіканських
журналів «Радянське літературознавство», «Вітчизна»,
«Радянська школа», «Українська мова і література в школі». У
1960 р. Луганське обласне видавництво публікує його
монографію «Вогнем Прометея (Атеїстичні ідеї в творах
письменників-демократів)». А в 1970році у київському
видавництві «Дніпро» виходить монографія «На позиціях
атеїзму (Атеїзм української революційно-демократичної
літератури)».
У 1963 р. І. Білогуб у журналі «Донбас» обґрунтовує
початки літературної історії нашого краю від «Слова о полку
Ігоревім». Стаття мала промовисту назву «А традиції є».
Відтоді з'являються дослідження про літературну організацію
«Забой», про письменників Павла Безпощадного, Всеволода
Гаршина, Бориса Грінченка, Миколу Чернявського,
Володимира Сосюру, рецензії та відгуки на книги
письменників-земляків Микити Чернявського, Івана Савича,
Геннадія Довнара та інших.
У 1977 р. вийшло друком окреме видання «Літературна
Ворошиловградщина». Уже наприкінці свого життя Іван
Михайлович зміг по-новому підсумувати свої краєзнавчі
пошуки в книзі «Літературно-краєзнавча Луганщина» (І
частина, Луганськ, 1993 р., друга була видана після смерті
автора в 1994 р., завдяки сприянню літературознавця Юрія
Єненка).
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Є автором книг «Василь Федченко», «Павел
Беспощадный – рабочий певец, поэт социалистического
Донбасса».
Помер Іван Михайлович 22 серпня 1994 р.
Білоус (Захліста) Анатолій Васильович народився 11
листопада 1938 р. у м. Маріуполі Донецької області. Закінчив
Маріупольський металургійний технікум (1959 р.) та
Літературний інститут ім. О. М. Горького (1978 р.).
У 1956 – 1978 роках працював слюсарем, інженероммеханіком, стивідором заполярних морських портів,
боцманом навчального судна.
У 1985 – 1991 роках – кореспондент газет «Азовский
моряк» і «Морской курьер». У 1993 – 1996 роках – оглядач
газети «Приазовский рабочий». У 1996 – 1998 роках —
редактор газети «Мариупольская жизнь». Від 1998 р. на
творчій роботі.
Відповідальний секретар Маріупольської міської
організації НСПУ. Пише російською та українською мовами.
Автор поетичних збірок «Бегущий горизонт»,
«Моряна», «Паруса над степью», «Взморье», прозових
книжок «Ветер с моря», «Взгляд души скорбящей», «Певец
Великого луга», «Монастырский пруд», «Пепел Украины в
огне».
У періодиці опублікував літературознавчі статті про
Т. Шевченка, Дмитра Яворницького, Олександра Довженка та
інших, а також статті політичного спрямування, зокрема про
поневолення України після Переяславської Ради.
Біляїв Володимир Іванович народився 25 червня 1925
р. на Донеччині (селище Моспине) в шахтарській родині. В
тридцяті роки батька репресує сталінський режим. Під час
Другої світової війни фашисти вивезуть юнака на роботи до
Німеччини. 1949 р. із Західної Німеччини емігрував до
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Австралії, де працював на металургійному виробництві. З
1954 р. живе й працює в США.
Куди б не закидала доля Володимира Біляїва, він скрізь
і завжди в серці беріг і продовжує берегти любов до
батьківщини й рідного слова. Вірші почав писати 1948 р. у
таборах для переміщених осіб. Ні далека чужина, ні довгі
роки розлуки не змогли погасити тієї любові до рідного краю
і рідного слова, так само, як і святої пам’яті про рідну матір.
Перші поезії Володимира Біляїва з'явилися на сторінках
«Літературного Наукового Вісника» в Мюнхені (Західна
Німеччина) у 1948 р.. Потім була Австралія. Там разом із
Василем Онуфрієнком, Євгеном Гараном, Дмитром
Нитченком та Лідією Далекою Біляїв став одним із
основоположників української літературної громади. Далі
Америка, США. Друкувався в «Сучасній Україні»,
«Українських Вістях», «Нових днях», «Сучасності», «Києві»,
альманахах «Слово» та «Естафета».
В. Біляїв – член Об'єднання Українських письменників
на вигнанні «Слово». Автор збірок поезій «Поліття» (1970),
«По той бік щастя» (1979), «Осіння обнова» (2003), «Доля і
шлях» (2005), а також книги нарисів «На неокраянім крилі»
(2003).
Лауреат премії Могилянсько-Мазепинської Академії
Наук, член Спілки письменників України та Українського
відділу міжнародного ПЕН-клубу.
Довгі роки був активним діячем у структурі
Державного Центру Української Народної Республіки на
вигнанні: спочатку як Голова представництва Державного
Центру УНР у США, а від 1980 р. до 1984 р. – як Голова
Української Національної Ради 8-го скликання (як у нас
Голова Верховної Ради) і головним редактором газети «Мета»
– органу Державного Центру Української Народної
Республіки. Також був керівником Українського відділу радіо
«Голос Америки».
В останні роки свого життя В. Біляїв при першій нагоді
відвідує незалежну Україну. Відновлює родинні зв’язки,
зустрічається з читачами (у Будинку Спілки письменників
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України з успіхом пройшов його авторський вечір).
Цікавиться періодичними виданнями. Був постійним читачем
і гостем редакції журналу «Дивослово».
В. Біляїв і в далекій Америці не забуває рідного слова,
любить і пропагує його.
Помер 12 лютого 2006 р. в м. Норт Палм, шт. Флорида
США.
Божко Сава Захарович народився 24 квітня 1901 р. на
Катеринославщині у хут. Крутоярівка (тепер Межівський
район Дніпропетровської області). Виріс у багатодітній
селянській сім’ї, яка жила з праці. Пас худобу, допомагав на
полі і вдома батькам. Вчився в сільській школі, потім у
Павлоградській учительській семінарії, а згодом закінчив
Комуністичний університет ім. Артема в Харкові.
Багато працював як журналіст, друкуючи свої нариси та
статті у харківських газетах «Селянська правда», «Студент
революции», «Вісті ВУЦВК», «Пролетар», «Культура і
побут», «Комсомолець України». Належав до організації
селянських письменників «Плуг» і ВУССП. У 1924році
Канадським видавництвом «Пролеткульт» було видано
оповідання «Козаччина».
Історична повість «Над колискою Запоріжжя» була
надрукована 1925 р., повість «Українська Шампань» 1930 р.,
як і роман «В степах» (1930).
27 червня 1938 р. С. Божка арештували. Роман «До
моря» було конфісковано НКВД. Був засуджений до 5 років
ув’язнення, до 1943 р..
У 1945 р. повертається з війни капітаном.
Помер 27 квітня 1947 р. у лікарні села Слов’янська.
Реабілітовано письменника у 1960 р.
У школі № 12 м. Красноармійська створено чудовий
музей письменника.
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Бондаренко Олена Федорівна народилася 13 лютого
1955 р. в місті Тайшет Іркутська область (Росія). Одразу після
народження родина переїхала до с. Горіхового на Луганщині,
де в 1972 р. закінчила середню школу. З 1988 по 1994 рр.
навчалася
на
факультеті
журналістики
Київського
Національного університету, а з 1997 по 2000 р. отримала
юридичну освіту в цьому ж університеті. Працювала
організатором лекційної пропаганди Ворошиловградського
«Знання».
Автор збірки «Молодість віку (1980). Її твори
друкувалися
болгарською,
польською,
білоруською,
російською мовами.
З 1998 р. по 2012 р. депутат Верховної Ради ІІІ – VI
скликань. З 1992 р. – член НСПУ.
Нагороджена орденом «За заслуги ІІІ ступеня» (2000).
Бондарчук Петро Федотович народився 1 червня 1936
р. на Вінниччині. По закінченні семирічки працював
лісорубом, обліковцем дільничної бригади в колгоспі, служив
в армії, був секретарем контори колгоспу. В 1958 р.
завербувався на будови Донбасу, де працював різноробочим,
учнем столяра. У 1959 р., закінчивши десятий клас вечірньої
школи в Донецьку та видавши першу поетичну збірку
«Серцем чую», повернувся до рідного краю. Працював у
лісгоспі робітником на пилорамі, потім – літпрацівником
районної газети «Колгоспне село» (м. Липовець).
Заочно закінчив філологічний факультет Донецького
державного університету.
З 1962 р. живе в Донецьку. Працює редактором на
Донецькому
телебаченні,
відповідальним
секретарем
багатотиражної газети «За механизированньй труд»,
літпрацівником мар’їнської районної газети, кореспондентом
обласної газети «Радянська Донеччина», старшим редактором
видавництва «Донбас», редактором відділу російської
літератури в журналі «Донбас», головним редактором газети
«Компас в мире информации».
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Видав понад 30 книг, серед яких поетичні збірки «Не
відлюби свої тривоги», «Грань», «Білий травень», «Час
творення», «На зламі віків»; збірки оповідань та повістей
«Ясени опівночі», «Калина край дороги», «Квітка, повна
роси»; збірки гумору й сатири «Жертва гонору», «По дорозі
на Парнас»; книжки для дітей «Оля малює», «Шахтарські
вогники», «Чарівна птиця», а також книги перекладів: «Пісня
пісень», О. Пушкін «Лірика», М. Реріх «Квіти Морії», Й. В.
Гете «Лірика»: збірник російськомовних поетів Донбасу
«Свято», В. Труханов «Я іду по зорях».
З 1970 р. – член Національної Спілки письменників
України.
Бояновський Володимир Іванович народився 23
жовтня 1958 р. в місті Гусятині на Тернопільщині. По
закінченню десятирічки був призваний до лав Радянської
Армії.
Стає
позаштатним
кореспондентом
газети
Забайкальського військового округу «На боевом посту» та
гарнізонної газети «Гвардеец».
Після демобілізації працює в народному господарстві
України. Перші його поезії друкувались на сторінках
районної газети «Прапор комунізму». Друкується в газетах
«Вінницька правда», «Трудівник Полісся» та газеті
Хмельницької атомної електростанції «Энергостроитель».
У 1983 р. вступає на службу в органи внутрішніх справ.
У вільний час займається журналістикою, пише вірші. Почав
друкуватися в газеті МВС України «Радянський міліціонер».
У 1984 р. вступає до Львівського пожежно-технічного
училища МВС СРСР. Під час навчання друкується в газетах
області «Львовская правда», «Ленінська молодь», низці
львівських багатотиражок, у республіканських газетах
«Правда Украины», «Патріот Батьківщини», «Молодь
України», журналі ГУПО МВС СРСР «Пожарное дело». Стає
позаштатним кореспондентом газети Прикарпатського
військового округу «Слава Родины» та республіканської
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газети «Радянський міліціонер». Особливу увагу віддає
поетичному слову.
Стає членом літературного об’єднання «Гроно» при
Львівській спілці письменників України, членом літстудії
«Полум’я» при училищі.
По закінченню навчання направлений на службу в місто
Краматорськ Донецької області. Продовжує літературну
діяльність. Співпрацює в газетах «Краматорская правда», «За
технический прогресс», «Рабочая трибуна», «Строительная
газета», «Машиностроитель», «Краматорський металлург».
Також друкується в обласних газетах «Социалистический
Донбасс», «Радянська Донеччина» та республіканських –
«Радянська
Україна»,
«Вільне
життя»,
продовжує
кореспондентську
діяльність
у
газеті
«Радянський
міліціонер» та журналі «Пожарное дело» на батьківщині.
На металургійному заводі ім. Куйбишева створює і
керує літоб’єднанням «Зоря», стає членом літоб’єднання
краматорських літераторів «Родники» і об’єднання молодих
літераторів «Забой», створеного при Донбаській Спілці
письменників України.
Бере активну участь у творчих вечорах середніх шкіл та
навчальних закладів Краматорська, виступає з поетичним
словом перед трудящими низки заводів міста.
Боярчук Дмитро Іванович народився 1 листопада
1942 р. в родині хліборобів у селі Святець Теофіпольського
району Хмельницької області, де провів голодне повоєнне
дитинство й закінчив місцеву середню школу.
Працював зв'язківцем на залізниці в Луганській області,
проходив військову службу в армії, навчався в Луганському
національному педагогічному університеті імені Тараса
Шевченка.
З 1970 р. – в журналістиці. Займав різні творчі посади.
Був заступником головного редактора луганської обласної
газети «Наша газета».
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Член Національної спілки журналістів України,
заслужений журналіст України.
Літературною творчістю почав займатись у студентські
роки. Прозаїк. Автор книг новел і повістей «Скарб» (1989),
«Формула любові» (1994), «Мелодія осіннього дощу» (1999),
«Повінь» (2002), роману «Журавель, журавель, де твоє
гніздо?» (2004).
Бугір (Гавришевська) Наталія Сергіївна народилася
11 вересня 1954 р. у м. Горлівка Донецької області. Закінчила
Горлівський житлово-комунальний технікум.
Працювала в Палаці культури шахти «Комсомолець»
художником-оформлювачем, у Палаці дитячо-юнацької
творчості, організувала й вела 8років клуб юних поетів
«Ліра».
Наталія Бугір – член Горлівського об'єднання «Забій».
Автор поетичних збірок «Горькая весна», «Пятый туз»,
«Витинанка», «Избранное», чотирьох магнітальбомів пісень
російською та українською мовами.
Нині Наталія Бугір працює в музеї мініатюрної книги
імені В.А.Разумова екскурсоводом. За життя Разумова
співробітничала з ним, ілюструвала його книги; тепер і її дві
власні книжки, видані музеєм, зайняли почесне місце в
колекції.
Н. Бугір пише українською та російською мовами.
Творчості поетеси властива образність художнього мислення.
Витоки її поезії – в народних традиціях, де переважають
ліричні мотиви. Член Національної Спілки письменників
України з 2002р.
Бугорков Степан Степанович народився 27 листопада
1920 р. в с. Кремінки Дивіївського району Горьковської обл.
(нині Нижньогородська обл. Російської Федерації) у
селянській сім'ї. Учасник Другої світової війни.
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Нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ст., медалями
й Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
До війни закінчив Саратовське військово-медичне
училище. Починав війну старшиною-санінструктором 227-го
полку військ НКВС, 1943 р. перевівся до редакції газети 52-ї
дивізії НКВС. Демобілізувався у званні капітана.
Від 1948 – завідувач відділу культури обласної газети
«Ворошиловградская правда» (нині Луганськ), довкола якої
зібрав літераторів міста й очолював літоб’єднання до
створення в 1965 р. обласної організації СПУ.
Писав російською мовою. Автор збірок: «На переднем
крае» (1949), «Мои друзья» (1952), «Горячие сердца» (1958),
«Встреча с юностью» (1962), «Голубые расстояния» (1970),
«Весенние ливни» (1973), «В борьбе за народное дело»
(1977), «Холодная мята» (1980); книжок-оповідань «Девушка
у колодца» (1964), «Лесная девушка» (1968); роману
«Солдатки» (1979, 1984).
Бугорков С. С. – лауреат обласної премії ім. «Молодої
гвардії» (1962 р.). Член Національної спілки письменників
України з 1953 р..
Помер 17 листопада 1991 р..
Васильченко (Панасенко) Степан Васильович
народився 8 січня 1879року в місті Ічня на Чернігівщині в
бідній селянській родині. Змалку батракував. Але велика
сім'я жила дружно, тут панував культ пісні, читали книги.
Батько письменника, який сам був грамотним,
намагався будь-що дати освіту дітям, вивести їх у люди.
1886 р. хлопець вступає до Ічнянської п'ятирічної школи.
Стає кращим учнем, здобуває право залишитися при школі на
два роки стипендіатом для підготовки у вчительську
семінарію. Готуючись працювати народним вчителем,
займається самоосвітою.
У 1895 р. Васильченко вступає до Коростишівської
вчительської семінарії, де вчиться впродовж трьох років.
Продовжує
займатися
самоосвітою,
проймається
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волелюбними ідеями, пише перші літературні твори. По
закінченню навчання (1898 р.) йде вчителювати в с. Потоки
на Канівщині. Виявляє педагогічний талант і любов до дітей.
Відкриває вечірні класи для дорослих. Бореться за навчання
рідною
мовою,
через
що
потрапляє
до
числа
«неблагонадійних».
В ці роки Степан Васильченко веде щоденник,
займається літературною творчістю. У 1900році пише поему
про долю селян-переселенців «Розбита бандура».
Через два роки молодого вчителя переводять до
Богуславської школи на Київщині, але через незгоди з
місцевим начальством не працює й р.. Бере участь у
підпільному гуртку, виявляє пропагандистські здібності,
цікавиться фольклором, захоплюється творчістю Шевченка та
Марка Вовчка, світовою класикою. Вирішує продовжити
педагогічне навчання і в 1904 р. вступає до Глухівського
вчительського інституту. У цей час країна знаходилась на
порозі революції. Студенти включаються у політичну
боротьбу, організовують страйк. Серед організаторів страйку
– С. Васильченко.
Провчившись в інституті півтора роки, залишає
навчання, тому що цей заклад не задовольняє його, не сприяє
літературній праці. Працює в школі на Полтавщині, потім
переїжджає на Донбас «до живого й шумного шахтарського
життя».
З 1905 р. учителював у с. Щербинівка (нині
м. Дзержинськ Донецької області). Але 1906року був
безпідставно заарештований разом із двома іншими
вчителями за участь у робітничих страйках. Півтора роки
проводить у Бахмутській тюрмі. Там на основі тюремних
вражень пише новели «Спасенник» та «Пацанок».
1908 р. польовий суд звільнив його з Бахмутської
тюрми і категорично заборонив учителювати. Хворий на тиф
і виснажений письменник виходить на волю і повертається в
Ічню до старенької матері, де він цілком віддається
літературі, а на прожиття заробляє приватними уроками.
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3 1910 р. Степан Васильченко живе у Києві, працює
журналістом у ліберально-буржуазній газеті «Рада», пише
оповідання «Роман», «Циганка», новелу «На чужину». А вже
у 1911 р. вийшла збірка його творів «Ескізи», куди увійшли
оповідання «Мужицька арифметика», «Роман» і «У панів».
Через р. створено дві новели – «Дощ» і «Дома».
З початком Першої світової війни письменника було
мобілізовано на фронт. Він перебуває на передових позиціях,
командує саперною ротою. Пише п'єсу «Не співайте, півні, не
вменшайте ночі», оповідання «Отруйна квітка», «На
золотому лоні», «Під святий гомін», «Русин», «Чорні маки»,
«Окопний щоденник», де показує жахи імперіалістичної
бійні. Ці твори входять у збірку «Оповідання». 1917 р.
хворого С. Васильченка відправляють у Святошинський
санаторій, потім демобілізують.
На початку 20-х років Васильченко подорожує з
хоровою капелою «Думка» по Лівобережній Україні,
спостерігає за життям.
У 1918 р. написав практично казку про сучасне АТО. У
символічній формі відтворив давні стосунки українського та
російського народу. Тому казка ”Ось та Ась” не втрачає своєї
актуальності і сьогодні.
З 1921 р. повертається до педагогічної діяльності,
працює у Києві завідувачем дитячим будинком, учителем
української мови і літератури Київської школи № 61 імені
І. Франка. Керує драмгуртком, очолює шкільну літературну
студію. Водночас займається літературною діяльністю.
У ці роки письменником написано новелу «Мати»
(пізніше змінює назву – «Чайка»), повість «Талант»,
оповідання «З самого початку», «Записки вчителя». 3 1925 по
1928 роки створює оповідання «Авіаційний гурток»,
«Червоний вечір», «Олив'яний перстень», новелу «Лісова
новела», «Літературно-критичні записи». У 1929 р. вийшла
друком повість «В бур'янах».
Першого березня 1929 р. в Києві широко відзначено
п'ятдесятиліття новеліста. Але загострення хвороби змушує
письменника залишити роботу.
194

1 серпня 1932 р. Степан Васильченко помирає.
Похований у Києві на Байковому кладовищі.
У місті Дзержинську Донецької області встановлено
меморіальну дошку на місці, де діяла школа, де працював
Степан Васильченко в 1905–1906 роках.
Возіянов Микола Кирилович народився 19 січня
1937 р. в селі Байрак Горлівського району на Донеччині в
сім’ї шахтаря. Закінчив Гадяцьке училище культури ім.
І. П. Котляревського та Український заочний політехнічний
інститут (м. Харків). Відповідальний секретар Харківської
обласної організації НСПУ.
Працював слюсарем, майстром, старшим майстром,
заступником начальника цеху, інженером-енергетиком.
Друкуватися почав із 1954 р.. Тільки в періодиці
опубліковано майже півтори тисячі байок, гуморесок,
усмішок. Автор книжок «Скажіть, будь ласка...», «Мудрість
кутнього зуба», «Терорист», «Смішний заєць», «Фіговий
листок», «Марусичка», «Гумористичний задачник», «Заміж
до Європи», «Поезії», «Затемнення сонця». Лауреат премій
імені Л. Глібова, імені О. Вишні, імені О. Олеся, імені
М. Джаліля.
У літературі відомий як прозаїк, поет, гуморист. Автор
розважальної передачі на радіо «Від суботи до суботи».
Член Національної спілки письменників України з
1999 р..
З 2000 р. – відповідальний секретар Харківської
організації Національної Спілки письменників України.
Волошко Євген Михайлович народився 16 березня
1927 р. в м. Луганськ. П’ятнадцятилітнім юнаком у 1943-му
він став комсомольцем і того ж р. добровільно вступив до
армії. Був сином полку, солдатом-автоматником окремого
стрілецького робітничого батальйону, потім – ад'ютантом
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начальника штабу спецбудівництва у звільнених районах
Донбасу.
Після війни закінчив філологічний факультет
Ворошиловградського педінституту, працював в органах
держбезпеки, вчителював, викладав українську літературу в
Донецькому кооперативному технікумі.
Починаючи з 1953 р. Є.Волошко виступає з критичними
та літературознавчими статтями і з часом стає одним із
провідних критиків Донбасу. В його особі щасливо
поєдналися хист літературознавця й оперативність критика.
Численні його літературознавчі, критичні, дослідницькі
статті і знахідки добре знайомі читацькому загалові по
публікаціям у журналах «Вітчизна», «Новый мир», «Вопросы
литературы», «Донбас» та ін.
Український літературознавець, кандидат філологічних
наук
(1968),
член
НСПУ
(1963).
Закінчив
Ворошиловградський
педагогічний
інститут
(1951).
Працював викладачем Донецького вищого військовополітичного училища (1967– 1980); завідувачем кафедри
української літератури Донецького університету (1980–1989).
Від 2003 живе в Києві. Досліджував творчість
українських, грецьких, єврейських письменників Донбасу,
українсько-російські літературні зв’язки, сприяв реабілітації
репресованих письменників. Упорядник та автор вступних
статей до книг «Летописцы шахтерского края» (Д., 1968),
«Донбасс: Писатель и время. Лит.-крит. очерки» (Д., 1979),
«Художня незглибимість “Тихого Дону”: Укр. письменники
про М. О. Шолохова» (К., 1985).
Серед виданих книг – «Вінок Шевченкові» (співавт.),
«Поэзия революционной бури» (обидві – Сталіно, 1961),
«Литературный Донбасс» (Д., 1980), «З вічних джерел» (К.,
1987, співавт.).
Понад десять років (з 1980-го по 1990-й) завідував
кафедрою української літератури у Донецькому університеті.
Є. Волошко – автор книги «Поэзия революционной
бури», присвяченої пролетарським поетам Донбасу, а також
автор енциклопедичних статей.
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Гаврилов Пилип Трохимович народився у 1920 р.
Свій творчий шлях розпочав віршами, які друкував, будучи
учнем Щербинівської фабрично-заводської семирічки, у
горлівській «Литературной пионерской газете» та в районній
газеті «Дзержинский рабочий».
Після закінчення десятирічки в місті ім. Артема (1937)
та філологічного факультету, Харківського університету
(1946) вчителював на Харківщині та в Донбасі, працював
відповідальним секретарем багатотиражної газети на шахті
12-біс тресту «Дзержинськвугілля».
У 1958 р. вийшов збірничок віршів П. Гаврилова
«Перша борозна». У Донецькому обласному видавництві
було видано книгу оповідань «Проти течії» (1963).
Пилип Гаврилов виступає також як літературний
критик та методист (журнали «Українська мова та література
в школі», «Донбас», «Прапор»). За літературознавче
дослідження життя та творчості Лауреата премії
ім. Шевченка Григорія Тютюнника йому присвоєне звання
кандидата філологічних наук.
П. Т. Гаврилов працює доцентом кафедри української
літератури Сумського педагогічного інституту ім. Макаренка.
Гайворонська Ганна Андріївна народилася 22 серпня
1952 р. у с. Вільшана Двурічанського району Харківської
області. Село навчило її розуміти землю, любити українську
пісню, пройматись життєвою мудрістю одвічних селюків. Із
дядьком Миколою Федяєм пасли череду. З тіткою Зіною
ходила на ферму доїти корів. Працювала влітку на жнивах,
наживаючи перші криваві мозолі на долонях. І ця наука
знадобилась на іншій ниві – творчій.
Найяскравіші спогади дитинства – безперервні
переїзди. Батько – Гайворонський Андрій Григорович, був
офіцером Радянської Армії, тож поїздити по світу довелось
багато. Жартома батько називав свою родину кочівним
циганським табором. Де вони тільки не жили – в Баку,
Дербенті, Колках, Луцьку. Переїхали всю Західну Україну, а
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оселились на Луганщині. Спершу мешкали в селищі
Новосвітлівка Краснодонського району, де Ганна пішла до
школи до першого класу. Згодом перебрались у районне
містечко Кремінна Луганської області. Сюди батька
запросили на посаду заступника редактора райгазети
«Ленінський прапор». Тож її найперші вірші були
надруковані саме в цій газеті, а вже потім у молодіжній
обласній газеті «Молодогвардієць».
У 1962 р. сім'я переїжджає до міста Лисичанськ, де
мрійлива дівчинка відкриває для себе великого українського
поета Володимира Сосюру. Ніжний лірик не міг не зачепити
найпотаємніших струн палкої юної душі.
Після
закінчення
восьмирічки
навчалася
в
Кремінському медичному училищі. Саме тут проходили
юність і становлення Ганни Гайворонської як поета.
У 1982 р. закінчила Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка й отримала диплом журналіста. Працювала
в обласних та районних газетах, редактором шахтарських
багатотиражок. Була редактором і видавцем літературномистецької газети »Кам’яний брід».
Віршам
Ганни
Гайворонської
притаманна
драматичність, пристрасність, ліризм, правдивість.
У 1978 р. з’явилася перша публікація в журналі
«Ранок», потім ціла серія поетичних добірок у журналах
«Дніпро», «Київ», «Прапор», «Україна».
Гайворонський (Гайдарівський) Василь Андрійович
народився 1 грудня 1906 р. в м. Костянтинівка Донецької
області. З 16 років почав працювати робітником на скляному
заводі, займався самоосвітою, мріяв про вищу освіту. В
юнацькі роки починає писати нариси й оповідання. У цій
справі його підтримував та заохочував земляк Фелікс
Ковалевський. Твори початківця-робітника друкували в
газетах «Молодий шахтар», «Кочегарка», у бахмутському
журналі «Забой». Три роки студіював видавничо-друкарську
справу у Московському технічно-мистецькому інституті.
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У середині 20-х років Василь Гайворонський стає
членом Спілки письменників Донбасу «Забой» та
співробітником однойменного журналу. Це був час
українізації, коли, як згадував сам Гайворонський, «цю
зрусифіковану промислову частину України впевнено й
рішуче опановувала українська культура. Тоді вже прибувала
робоча сила не з Росії, а з українських сіл, переважно молодь.
Вона потребувала своєї газети, театру, книги, лекцій рідною
мовою. У край чорного золота їхали митці, письменники,
інтелігенція всіх галузей культури – читали лекції,
влаштовували різні гуртки, керували ними. Українська мова
голосно звучала в містах і селищах».
І молодий літератор активно включився у творчовидавничу справу. Слід сказати, що в 1929 – 1934 роках він
був заступником голови письменницької організації «Забой»
та заступником головного редактора журналу «Літературний
Донбас» (таку нову українськомовну назву отримав на той
час журнал «Забой»).
Але ситуація на Донбасі на той час різко змінювалася.
Національно-патріотичні сили зазнавали утиску, русифікація
набирала
обертів.
В
автобіографічних
записах
В. Гайворонський згадував численні утиски й арешти творців
слова.
Саме в цей час державне видавництво у Харкові видало
книгу Гайворонського «Пугачівська рудня», але до читачів
вона не дійшла: автора звинуватили у троцькізмі і вислали за
межі України. Йому вдалося втекти і деякий час
переховуватись на Кавказі. У 1944 р. він переїхав до Львова, а
звідти емігрував до США.
Нелегкі життєві дороги довелося пройти нашому
землякові: довгий час не міг приступити до літературної
творчості, доводилося працювати вантажником в одному з
видавництв, прибиральником у ресторані, був безробітним.
В. Гайворонський потрапив за кордон уже
сформованим письменником. Там він бере псевдонім –
Василь Гайдарівський. Видає збірки оповідань і новел «Ще
одне кохання» (1946), «А світ такий гарний» (1962), «Заячий
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пастух» (1962), пізніше в періодиці США з'являється ще
декілька його оповідань. У рукописах мав повісті «Крадений
батько», «Прокляте море» та роман без назви з шахтарського
життя передвоєнного часу. Але книги потребували часу на
доробку, творчого натхнення, коштів на видання, чого у
Василя Гайдарівського майже не залишилося. Його мучила
депресія, приходили хвилини розпачу, що часто трапляється з
людьми надзвичайно чутливими і талановитими. А це
призводило до запою. В. Гайдарівський покінчив життя
самогубством 13 листопада 1972 р..
На далекому американському континенті покоїться прах
нашого земляка-донбасівця Василя Гайворонського. Скупі
біографічні відомості про нього та деякі твори письменника
потроху повертаються на його історичну батьківщину.
Галич Валентина Миколаївна народилася 8
листопада 1953 р. в с. Олександрівка Мар’їнського району
Донецької області в сім’ї службовців. З 1960 по 1970 р.
навчалася в Олександрівській середній школі. Свої перші
замітки та кореспонденції про події в рідному селищі та
школі публікувала в Мар’їнській районній газеті «Під
прапором Леніна».
З 1970 р. навчалася в Донецькому державному
університеті на філологічному факультеті, де поряд із
основним навчанням відвідувала вечірній факультет
громадських професій за спеціальністю «Журналістика».
Отримавши кваліфікацію філолога, викладача української
мови та літератури, з 1975 по 1978 р. працювала в середній
школі №4 м. Докучаївськ Волноваського району Донецької
області, де вела гурток «Юний кореспондент», випускники
якого активно публікувалися в дитячій пресі.
У 1978 – 1980 рр. працювала методистом у правлінні
Рівненської обласної організації Товариства охорони
пам’яток історії та культури. Понад 19 років була викладачем
у Рівненському державному педагогічному інституті ім.
Д. З. Мануїльського на кафедрі української мови, де пройшла
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школу професійного та наукового зростання від асистента до
доцента. Валентина Миколаївна листувалася з видатним
українським письменником Олесем Гончаром, який
підтримував її наукові інтереси, відзначив літературні
здібності, заохочував до творчості.
У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію
«Антропонімія Олеся Гончара: природа, еволюція,
стилістика»
за
спеціальністю
«Українська
мова».
Організовувала студентів до вивчення мови преси. На
початку 90-х рр. зробила перші спроби діяльності у сфері
тележурналістики: разом із чоловіком Олександром Галичем
на рівненському телебаченні вела його авторську програму
«Мнемозина», брала участь у передачі «Зблизька», яку вів
заслужений журналіст України Микола Кривий.
З 1999 р. працювала на посадах доцента та завідувача
кафедри філологічних дисциплін Луганського державного
педагогічного університету імені Тараса Шевченка. З 2001 по
2004 р. навчалася в докторантурі Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка на кафедрі теорії та історії масової комунікації,
брала участь у програмі Українського радіо «Дзвони
«Просвіти»«, розшукала та систематизувала понад 1000
публіцистичних творів Олеся Гончара.
Захистивши в 2005 р. докторську дисертацію
«Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика
прагматика», здобула науковий ступінь доктора філологічних
наук за спеціальністю «Журналістика».
З відкриттям у Луганському національному університет
імені Тараса Шевченка в березні 2006 р. кафедри
журналістики та видавничої справи працює на посаді
професора й завідувача цієї кафедри. У цьому ж р. одержує
вчене звання професора.
Під керівництвом В. М. Галич ліцензовані
спеціальності «Журналістика», «Видавнича справа та
редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю»,
«Медіакомунікації», успішно функціонують дві аспірантури –
з теорії та історії журналістики та теорії та історії видавничої
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справи. З її ініціативи в університеті щороку проводиться
медіафестиваль
«Ми
твій
світанок,
Україно!»,
організовуються
тематичні
фотовиставки,
створено
риторичний клуб «Медіатор».
Доробок практичної журналістики в цей період –
публікації статей у періодичних виданнях «Літературна
газета» та «Луганський край», інтерв’ю для Луганського
обласного телебачення. Її публіцистична стаття «Мова.
Місток між двома Українами – вчорашньою й прийдешньою»
на сторінках «Молодогвардійця» визнана товариством
«Просвіта» кращою публікацією 2002 р..
В. М. Галич автор більше 200 наукових праць, серед
них 6-ти монографій – «Антропонімія Олеся Гончара» (2002),
«Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція
творчої майстерності» (2004), «Соціальні комунікації:
результати досліджень» (2012, у співавторстві), «Щоб слово
жило» (2013), «Олесь Гончар у вимірах літературознавства і
соціальних комунікацій» (2013, у співавторстві), «Дискурс
авторського редагування публіцистичного твору: творча
лабораторія Олеся Гончара» (2013, у співавторстві).
Упорядник та автор коментарів і післямови Т.9
(Публіцистика) у двох книгах 12-томного зібрання творів
Олеся Гончара (2012, 2015). Підготувала 10 кандидатів наук у
галузі соціальних комунікацій.
Член науково-методичної комісії із журналістики
Міністерства освіти і науки України. Головний редактор
навчальних видань – газети «Контакт» та літературнопубліцистичного альманаху «Соняшник». Член редакційних
колегій видань: «Вісник Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філологічні
науки», «Бахмутський шлях» (м.Луганськ) та фахових
наукових журналів: «Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні
комунікації», «Світ соціальних комунікацій» (м. Київ),
«Держава і регіони. Серія «Соціальні комунікації» (м.
Запоріжжя). Член НТШ. Керівник комплексної наукової теми
«Дослідження в галузі соціальної комунікації: історія, теорія,
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регіональний дискурс». Друкувалася в таких журналах:
«Київ»,
«Вітчизна»,
«Січеслав»,
«Мовознавство»,
«Українська мова та література в школі», «Освіта Донбасу»,
«Українське журналістикознавство», «Наукові записки
Інституту журналістики», «Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского», «Вісник
Донецького інституту соціальної освіти. Серія: «Філологія.
Журналістика» та ін.
Член Національної Спілки журналістів України,
Лауреат літературної премії імені Олеся Гончара (2009).
Наукова та педагогічна діяльність відзначена Почесною
грамотою Міністерства освіти України (1999), Почесною
грамотою Національної академії педагогічних наук (2013),
Знаком «За наукові досягнення» (2010), нагородою НСЖУ
«Золота зірка журналістики України». Відмінник освіти
України (2000).
Галич Олександр Андрійович народився 26 березня
1948 р. в робітничій родині в місті Макіївці Донецької
області. Згодом батьки поселилися в селі Серебрянка
Артемівського району цієї ж області, де Сашко навчався в
місцевій середній школі, яку закінчив у 1966 р. Учився
відмінно, неодноразово брав участь в олімпіадах, особливо
полюбляв гуманітарні предмети – літературу, історію... Однак
вступити цього р. до університету (а Олександр обрав
ДонДУ) йому не поталанило, адже число абітурієнтів було
вдвічі більшим, ніж у попередні роки: випускалися учні 10 і
11 класів.
Студентом Донецькою державного університету
Олександр Галич все-таки став, але лише в 1970 р.,
залишивши позаду роботу в Артемівському районному вузлі
зв’язку, службу в Радянській Армії й навчання на
підготовчому відділенні цього університету.
З другого курсу навчання на філологічному факультеті
обрав спеціалізацію з теорії літератури. Кафедра теорії
літератури університету, яку тоді очолював професор Ілля
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Стебун, постійно запрошувала провідних учених, що читали
спецкурси,
виступали
на
кафедральних
семінарах.
Олександрові Галичу пощастило в студентські, а згодом
аспірантські роки слухати лекції та доповіді відомих
теоретиків, істориків літератури В. Кожинова, М. Гея,
Ю. Лотмана, Б.Кормана, С. Крижанівського, К. Фролової
та ін.
У студентські роки навчався на спеціальності
«журналістика»
факультету
громадських
професій
Донецького державного університету. Проходив практику в
молодіжній газеті «Комсомолец Донбасса» та артемівській
районній газеті «Вперед». Активно друкувався в газеті
«Університетські вісті», а також в обласних періодичних
виданнях «Комсомолец Донбасса», «Социалистический
Донбасс», «Радянська Донеччина».
Після закінчення аспірантури в 1978 р. О. А. Галич
одержав призначення на роботу до Рівненського державного
педагогічного університету, де працював до 1998 р.,
пройшовши шлях від асистента до професора.
У 1984 р. в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка
АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Сучасна
документально-біографічна проза: проблеми розвитку
жанрів». У 1988 – 1991 рр. був докторантом кафедри
української літератури Київського державного педагогічного
інституту імені О. М. Горького (зараз Національний
педагогічний університет імені Михайла Драгоманова).
Науковим консультантом був відомий український учений і
педагог, професор Петро Хропко.
Олександр Галич достроково підготував докторську
дисертацію «Українська письменницька мемуаристика:
природа, еволюція, поетика», яку захистив наприкінці грудня
1991 р. в Київському державному університеті імені Тараса
Шевченка, ставши першим доктором філологічних наук в
історії незалежної України.
Під час роботи в Рівному керував кафедрами
української літератури й теорії літератури та фольклористики
(після реорганізації теорії літератури та славістики). Певний
204

час завідував кафедрою української мови та літератури. Був
деканом філологічного факультету, а після повернення з
докторантури у 1992 р. став першим деканом факультету
української філології.
Доцент з 1988 р., професор з 1997 р., О. А. Галич
плідно керує підготовкою науково-педагогічних кадрів: він
підготував 35 кандидатів наук і 8 докторів наук.
З 1 вересня 1998 р. професор О. А. Галич очолив
кафедру української літератури Луганського державного
педагогічного університету імені Тараса Шевченка За цей час
на кафедрі з’явилися нові унікальні для України
спеціальності «Літературна творчість», «Фольклористика»,
на першій навчалися майбутні прозаїки, поети, літературні
критики, на другій – фахівці з усної народної творчості. З 15
жовтня 2009 р., після реорганізації кафедри української
літератури, О.А. Галич очолює новостворену кафедру теорії
літератури та компаративістики. З березня 2015року –
професор кафедри української літератури.
Олександр Андрійович активно займається науковою
роботою. Він автор майже 500 наукових і науковометодичних праць. З-поміж них виділяються монографії:
«Эволюция мемуарной прозы в украинской советской
литературе» (М., 1991), «Українська письменницька
мемуаристика: природа, еволюція, поетика» (К., 1991).
«Художня біографія: проблеми теорії та історії» (Рівне, 1999,
у співавторстві), «Творчість Миколи Малахути: текст і
контекст» (Луганськ, 2006), «Світитиму я Україні… Ярослав
Кремінський: життя і творчість»” (Луганськ, 2007), «У
вимірах
NON
FICTION:
Щоденники
українських
письменників ХХ століття» (Луганськ, 2008), «Самородок з
Алчевська. Олександр Долженко: Життєвий і творчий шлях»
(Луганськ, 2008), «Олесь Гончар у вимірах non fіction»
(Луганськ, 2011), «Щоденники Олеся Гончара в парадигмі
соціальних комунікацій і літературознавства» (Луганськ,
2013, у співавторстві), «Fiction i non fiction у літературі:
проблеми теорії та історії» (Луганськ, 2013), «Документальна
література та глобалізаційні процеси у світі» (Луганськ,
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2013), «Глобалізація і квазідокументальна література» (Рівне,
2015); підручники: «Загальне літературознавство» (Рівне,
1997, у співавторстві), «Теорія літератури» (К., 2001, 2005,
2006, 2008, у співавторстві), «Історія літературознавства»
(Луганськ, 2009; К., 2013), «Вступ до літературознавства»
(Луганськ, 2010), навчальні посібники «Письменницькі
мемуари в школі» (Луганськ, 1999, 2001). «Історія
вітчизняного та світового літературознавства» (частина І,
Луганськ, 1999: частина II, Луганськ. 2000), «Історія
української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.»: У трьох томах. –
Т.1. – К., 2013, у співавторстві; Т.2. – К., 2014) та ін.
До кола його наукових інтересів входять проблеми
розвитку документалістики в українській та зарубіжних
літературах,
еволюції
вітчизняного
та
світового
літературознавства, сучасної української літератури та
літератури рідного краю. Він активно працює над створенням
нового покоління підручників. Керує міжкафедральною
темою «Підручник ХХІ століття».
У 2000 р. за ініціативи проф. Галича О. А. створено
Східний філіал Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка
НАН України, перший на сході України науковий підрозділ
подвійного підпорядкування – Національній Академії Наук
України і Міністерству освіти і науки України. У 2013 – 2015
рр. був головою ради К 29.053.08 по захисту кандидатських
дисертацій зі спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури та
10.01.01 – українська література.
До всього сказаного вище слід додати, що О. А. Галич
відповідально працює з аспірантами, магістрантами,
дипломниками, виступає опонентом на захисті кандидатських
дисертацій, брав участь у роботі спеціалізованих рад у
Донецькому національному університеті та Кіровоградському
національному педагогічному університеті імені Володимира
Винниченка. Його учні працюють на багатьох кафедрах
Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка, а також у навчальних закладах Києва, Кривого
Рогу, Рівного, Острога, Слов’янська, Кракова.
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Юнацька залюбленість Олександра Андрійовича в
журналістику переросла у співпрацю з авторитетними
періодичними виданнями України. Як науковець і публіцист
він був частим автором у газеті «ЛітературнаУкраїна»,
журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Київ», «Радуга»,
«Прапор» / «Березіль», «Радянське літературознавство» /
«Слово і час», атакож у московському журналі
«Литературное обозрение». Є членом редколегій багатьох
українських наукових видань− «Вісник Запорізького
національногоуніверситету», «Філологічні студії» (Луцьк),
«Освіта Донбасу», «Освіта на Луганщині». Випускаючий
редактор «Вісника Луганського національного університету.
Серія: Літературознавство»
Багаторічна праця О. А. Галича на педагогічній ниві та
в науковій сфері відзначена нагородами:«Заслужений діяч
освіти України» (2007), «Відмінник освіти України» (1998),
Нагрудний знак «За наукові досягнення»(2005), «Почесний
професор ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» (2014).
Почесний громадянин с. Серебрянка Артемівського
району Донецької області.
Гарбуз Сергій Володимирович народився 3 серпня
1961 р. у м. Свердловськ Луганської області, де навчався у
школі до 6 класу. Кілька років після цього жив з батьками на
Півночі в місті Ігарка Красноярського краю.
З 1976 по 1987 р. жив у Києві, де здобув середню освіту,
працював електрогазозварювальником, звідки пішов у
Радянську Армію (Монголію) і куди повернувся. У 1984 р.
вступив до Київського Державного університету імені Тараса
Шевченка на слов'янське відділення філологічного
факультету. У1986 р. з другого курсу був відрахований за
видавництво «саміздатівського» літературного часопису, що в
ті часи було заборонено. У наказі про відрахування було таке
формулювання: «Відрахувати за дії, несумісні зі званням
радянського студента». Таке саме було записано і у «трудову»
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книжку, після чого більше р. не міг ніде працевлаштуватись,
що в ті часи каралося законом.
Нарешті друзі допомогли влаштуватись робітником
лікарні у Рівненській області. У 1987році переїхав жити до
Свердловська, де й живе до цієї пори. Працював
вантажником, дизайнером, сторожем.
Вірші почав писати з 9 років, але вперше надрукувався
лише у 28 років у луганській молодіжній газеті
«Молодогвардієць».
Перша
збірка
поезій
«Яблуко
надкушене» вийшла у 1993році. Друга – «Сліпий дощ» у
1995 р.. Того ж р. був прийнятий до Спілки письменників
України. Лауреат Національного літературного конкурсу
«Гранослов» 2004 р.
З 1991 по 1993 роки видавав самотужки літературний
«Ч.О.Ж», який розповсюджував по містах країни серед
друзів. У 1994 р. поновився у Київському університеті, освіту
в якому закінчив у 1998 р.. Останні роки працює журналістом
і редактором газет.
Гега Микола Мусійович народився 14 травня 1939 р. в
м. Краматорськ. Навчався в Ясногірській школі, де закінчив 7
класів у 1955 р.. Потім у ремісничому училищі № 11
опановував професію електромонтера.
З дитинства мав потяг до малювання та ліплення. Тому, уже
працюючи електриком у ЖКУ Новокраматорського
машзаводу, навчався водночас на факультетах образотворчого
й театрального мистецтва Заочного народного університету
ім. Крупської. Паралельно працював у щойно започаткованій
студії образотворчого мистецтва. Далі його прагнення було
спрямоване на завершення середньої освіти та вступ до
театрального інституту. Тому навесні 1960 р. пішов відразу до
десятого класу школи робітничої молоді № 3 й упродовж
одного місяця склав іспити за програмою восьмого та
дев’ятого класів і вже разом із усіма десятикласниками
завершив здійснення своєї мрії. Щоправда, на театрознавчий
факультет Київського державного інституту театрального
208

мистецтва ім.Карпенка-Карого вдалося вступити лише з
шостої спроби, у 1970 р.. Його куратором був наш
уславлений земляк, народний артист УРСР Леонід Биков,
котрий викладав курс режисури на кінофакультеті.
Як під час навчання, так і після завершення вузівської
освіти М. Гега працював кореспондентом газети «Нове
життя» Близнюківського району на Харківщині, щодня
долаючи сотню кілометрів від Краматорська. Успіхи в
журналістиці були відзначені, і в 1975 р. його було прийнято
до
Спілки
журналістів.
А
прагнення
займатися
дослідницькою діяльністю спричинило те, що після
шестирічного навчання на театрознавчому факультеті в
театральному вузі М. Гега вступає на філологічний факультет
Донецького державного університету. З 1988 р. Микола Гега
на запрошення завідувача кафедри української мови та
літератури
Слов’янського
державного
педагогічного
інституту В. Т. Горбачука працював викладачем та
завідувачем методичного кабінету кафедри. У цей час
активно друкується в періодиці та наукових виданнях. Коли в
Краматорську було започатковано випуск міської газети
«Краматорська правда» українською мовою, М. Гегу було
запрошено на посаду заступника редактора з українського
накладу. Водночас він викладав українське діловодство та
історію мистецтв у Донбаському інституті техніки та
менеджменту. Микола Мусійович веде активну громадську
діяльність, беручи участь у громадській організації
«Правозахисний вибір Донбасу», надає правову допомогу
найбільш незахищеним верствам населення.
Микола Гега – автор книги «Зародження і розвиток
сценічного мистецтва у Краматорську», яка вийшла у 2005 р..
Гедеон Оксана Михайлівна народилася 9 грудня
1973 р. в м. Краматорськ Донецької області. Письменниця,
журналістка. Член НСПУ з 2000 р..
Очолювала Департамент із видавничої діяльності
Українського центру вивчення соціальних відносин та
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соціальної орієнтації (1997 – 1998 рр.). Працювала
редактором відділу політики газети «Хрещатик» (1998 – 2000
рр.), а з 2000 р. – політичним оглядачем газети «Сільські
вісті». Брала інтерв’ю у відомих українських політиків,
зокрема В. Ющенка, Ю. Тимошенко, О.Мороза, П.
Симоненка. Пише аналітичні статті, проводить журналістські
розслідування (зокрема стосовно вирубки лісів у Закарпатті).
З 2006 р. очолює ПП «Видавничий дім «Александрія».
Пише російською та українською мовами. Тематика
творів – таємниці історії, пригоди, психологія жінки. Авторка
романів: «Фея Семи Лесов», «Валтасаров пир», «Дни гнева,
дни любви», «Край вечных туманов» (усі – 1994), «Сюзанна и
Александр» (1996; усі – Москва), «Адель» (К., 2001).
Гененко Анатолій Тимофійович народився 26 лютого
1927 р. в смт Нові Санжари Новосанжарського району
Полтавської області. Закінчив Донецький педінститут.
Працював у пресі, головним редактором видавництва
«Донбас».
Нагороджений медалями. Заслужений журналіст
України. Писав про шахтарів, металургів, будівельників
Донбасу. Захоплюючись морем, пройшов тисячі миль (від
рядового матроса до першого пом. капітана). У 1969р.
опублікована перша книжка документальних нарисів Гененка
«За семь морей».
Автор збірок оповідань, повістей, нарисів: «В морях
твоя дорога» (1971), «Море на всю жизнь» (1979, у
співавторстві), «В зоне циклона» (1982), «Гавани сердца»
(1983, у співавторстві), «В кольце ветров» (1985), «Крепче
шторма» (1987), «Крутая волна» (1990). Надрукував
оповідання та нариси у низці колективних збірників,
періодичних виданнях.
Член Спілки письменників України з 1986 р.
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Герасименко Костянтин Михайлович народився 11
травня 1907 р. в селі Приходиш Пирятинського району
Полтавської області у вчительській сім’ї. Дитячі та юнацькі
роки провів у селі Заріччя та Пирятині, де закінчив
педагогічне училище. Звідси К. Герасименко поїхав
працювати в Донбас у село Калинове Амвросіївського
району. Після двох років учителювання відбуває службу в
Червоній Армії, а потім знову повертається на Донеччину.
Тут Костянтин Герасименко почав друкувати свої вірші в
періодичних
виданнях
Артемівська,
Сталіно,
Ворошиловграда. Протягом 1932 – 1934 років поет працює в
редакції журналу «Літературний Донбас», а 1933 р. виходить
із друку його перша книжка віршів «Зріст».
У 1935 р. К. Герасименко переїздить до Києва і швидко
стає відомим та успішним столичним поетом, бере участь у
роботі Спілки письменників України. Тут протягом другої
половини 30-х років побачили світ книги його віршів
«Вересень» (1935), «Пам'ять» (1938), «Дорога» (1939),
«Портрет» (1941).
Разом із композитором М. Вериківським поет написав
лібрето до опери «Наймичка» за однойменною поемою
Т. Шевченка. Друга п'єса молодого автора «Легенда» була
поставлена 1941року в Одеському театрі революції.
Напередодні Великої Вітчизняної війни К. Герасименко
пише сценарій із студентського життя, драматичну поему
«Інженер».
Глибока ліричність, поетична щирість і проникливість,
точність і глибина поетичних образів є невід'ємною дійовою
силою поетичного слова Костянтина Герасименка.
У перші дні війни поет працює в армійських газетах
«Знамя Родины» та «Звезда Советов». Він виступає з
віршами, фейлетонами, гуморесками, нарисами, підноситься
до філософського осмислення безсмертя народу у
Вітчизняній війні з фашизмом.
Невдовзі він був важко поранений, згодом прийшла
сумна звістка про смерть поета-воїна.
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Гладкий Віталій Дмитрович народився 26 квітня 1947
р. у с. Ярошівка Роменського району Сумської області.
Закінчив Глинський індустріальний технікум та Донецький
політехнічний інститут. Був генеральним директором
видавничого підприємства «Отечество» (м. Донецьк).
Засновник премії імені М. Старицького за кращий історичний
роман чи повість. Пише російською та українською мовами.
Автор книжок оповідань, повістей та романів «По следу
змеи», «Меч Вайу», «Архивных сведений не имеется»,
«Жестокая охота», «Кровавый узел», «Басилевс», «Последняя
жертва Магістра», «Обреченный убивать», «Ликвидатор»,
«Мертвая хватка», «Кровь за кровь», «Убить зверя».
«Наперегонки со смертью», «Прнзрачные убийцы»,
«Сплетающие сеть», «Меченные злом», «Под личиной»,
«Невидимая угроза», «Месть обреченного», «Чужая игра»,
«Завещанное
проклятие».
«Тайна
розенкрейцеров»,
«Последний герой», «Жизнь взаймы» та ін.
Лауреат премії імені В. Короленка.
Горбатов
Борис
Леонтійович
–
російський
письменник, публіцист, сценарист, секретар Спілки
письменників СРСР. Лауреат двох Сталінських премій
другого ступеня (1946, 1952). Писав переважно російською
мовою.
Народився 2 (15) липня 1908 р. на Петромар’ївському
руднику, нині місто Первомайськ Луганської області.
У 1917 р. родина переїхала в м. Бахмут (нині
Артемівськ Донецької області). У 12 років, навчаючись у
школі, він створив першу в Україні дитячу піонерську групу,
у 14 років став комсомольцем, а в 19 – більшовиком.
У травні 1922 р. на сторінках донецької робочої газети
«Кочегарка» з'явився перший твір Б. Л. Горбатова – нарис
«Ситі й голодні». У цій газеті робкор, а пізніше літературний
співробітник, публікував свої перші статті, нариси про життя
й побут шахтарської молоді.
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Б. Л. Горбатов був одним із організаторів і активним
учасником Союз пролетарських письменників Донбасу
«Забой», створеного в жовтні 1924 р..
Обраний секретарем правління Всеросійської Асоціації
пролетарських письменників, він переселяється в 1925 р. до
Москви. Тут Б. Л. Горбатов знайомиться з В. Маяковським і
О.Серафимовичем.
У 1926 р. Горбатов повертається в Донбас, де в 1928 р.
виходить із друку його повість про комсомольців Донбасу
«Осередок».
Мобілізований до армії в 1930 р., Б. Л. Горбатов їде на
турецький кордон у м. Ахалцихе, де працює в полковій газеті.
Результатом його спостережень над життям червоноармійців
з'явилася книга нарисів «Гірський похід».
У 1933 р. в журналі «Жовтень» було опубліковано
роман Бориса Горбатова «Моє покоління».
У 1935 р., будучи спеціальним кореспондентом газети
«Правда», Борис Горбатов на літаку полярного льотчика В.
Молокова летить на острів Діксон і зимує там. У
наступному р. Б.Л.Горбатов знову в Арктиці, бере участь у
перельоті над північним морським шляхом. Життя на Півночі
дала письменникові матеріал для книги оповідань «Звичайна
Арктика» (1940).
У 1950 р. опублікований сценарій «Донецькі шахтарі» у
співавторстві з В. М. Алексєєвим, а в 1951 р. ця робота була
відзначена Державною (Сталінської) премією СРСР.
На самому початку Великої Вітчизняної війни Борис
Леонтійович перебуває в лавах Радянської Армії. Він –
кореспондент газети «Правда», працівник фронтової преси. У
роки війни Горбатов створює «Листи товариша» (1941–1942),
повість «Олексій Куликов, боєць …» (1942), «Оповідання про
солдатську душі» (1941–1942). Борис Горбатов одним із
перших писав про звільнення Донбасу від фашистів.
Безпосередньо на місці знайомився з боротьбою
луганчан проти окупантів, і в повісті «Нескорені» правдиво
показав силу і мужність слов’янських народів. Повість,
уперше надрукована в травні-вересні 1943 р. в «Правді», була
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відзначена Державною (Сталінської) премією в 1946 р..
«Нескорені» як твір про героїчне підпілля передавався по
радіо, друкувався на сторінках «Комсомольської правди»,
увійшовши до золотого фонду радянської літератури про
Велику Вітчизняну війну. За мотивами повісті створена опера
Дмитра Кабалевського «Сім'я Тараса».
Письменник пройшов бойовий шлях до Берліна. Був
присутній при підписанні акту про беззастережну
капітуляцію гітлерівської Німеччини.
Після закінчення війни Борис Горбатов побував у
багатьох зарубіжних країнах: Болгарії, Угорщині, Румунії,
Югославії, а зиму 1945–1946 р.р. провів на Філіппінах і в
Японії, працював у Донбасі кореспондентом «Правди». У
1951 р. у пресі з'явилася перша книга задуманої
Б. Л. Горбатовим епопеї про молодь 30-х років та зародження
стахановського руху – роман «Донбас», що залишився
незакінченим.
Б. Л. Горбатов був депутатом Верховної Ради РРФСР
другого скликання, нагороджений орденами Вітчизняної
війни 1-го ступеня, Червоної Зірки, Знак Пошани і
численними медалями.
Двічі був одружений на актрисах: Т. К. Окуневській і Н.
М. Архиповій.
Гребенюк Григорій Степанович
Народився 6 жовтня 1925 р. в селі Тимошівка (зараз це
Кам'янський район) на Черкащині.
На початку 1940-их років навчався в Смілянському
цукровому технікум. З 1943 – 1945 рр. – підневільна праця в
німецьких таборах, фільтраційний табір № 307 (Угорщина),
просіювання остарбайтерів через сталінську охранку
«Смерш» («Смерть шпигунам»), насильне вербування в
московське сексотство проти свого народу під час служби в
Червоній армії в Криму, після чого був оголошений «ворогом
народу».
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Не дивлячись на всі виклики долі, після 5-річного
тиняння по Європі й Україні післявоєнний період, здібному
юнакові вдалося вступити до Ленінградського політехнічного
інституту, де він навчався з вересня 1949 р. по квітень
1955 р.. Після закінчення навчання Григорій разом із
дружиною Валентиною Хуторянською отримує направлення
на Урал, на Південно-Уральський машинобудівний завод
м. Орськ, де працював змінним майстром у ковальськопресовому цеху.
Згодом Григорій Гребенюк повертається в Україну і в
1963 р. переїжджає жити в Краматорськ. Працює на НовоКраматорському машинобудівному заводі (НКМЗ). Робота у
ковальсько-пресовому цеху дозволила йому досконало
оволодіти професією. Далі – аспірантура, робота в Науководослідному
інституті
проектування
важкого
машинобудування (НДІПВМаш), захист дисертації і
присвоєння звання кандидата технічних наук.
Григорій Гребеню – автор (співавтор) понад 100
друкованих праць у галузі металургії і 12 винаходів.
Восени 1989 р. був висунутий Товариством української
мови ім. Тараса Шевченка, кандидатом у народні депутати
УРСР. У квітні 1990 р. Г. Гребенюка обрали заступником
Голови УРП. З 1991 р. по 1999 р. – заступник головного
редактора газети «Нескорена нація».
У 2009 р. у видавництві «Каменяр» (м. Львів) побачила
світ книжка Григорія Гребенюка «Спогади українця: з життя і
подій в Україні та поза нею очима очевидця й учасника від р.
1925-го».
Помер Г. Гребенюк 7 травня 2013 р..
Гринах-Чабан Зеновія Миколаївна народилася в
1940 р. поблизу міста Броди на Львівщині в хуторі Гринахи.
У 1954 р. закінчує Дуб’євську семирічну школу, а пізніше, у
1957 р., – Пониківську середню школу. Навчалася старанно й
наполегливо, прагнула знати якомога більше. Тому без
особливих труднощів вступила до Львівського державного
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університету на фізико-математичний факультет, після
закінчення якого працювала вчителем математики в школі.
Згодом Зеновія Гринах виходить заміж і переїжджає з
чоловіком
до
Краматорська,
де
працює
на
Новокраматорському машинобудівному заводі, але душею
тягнеться до літератури. Зеновія Чабан друкує вірші як у
міській, так і в обласній пресі, у журналі «Донбас»,
підписуючись подвійним прізвищем – Гринах-Чабан. Із
роками потяг до рідної мови та літератури зростав.
Свідченням цього є те, що майже п’ятдесятирічна поетеса
вступає на заочне відділення філологічного факультету
Донецького державного університету. З. Чабан залишає завод
і працює в Першій українській гімназії Краматорська
вчителем української мови та літератури.
Значний унесок зробила поетеса в літературне життя
Краматорська, у боротьбу за відновлення української мови в
російськомовному місті. Саме вона весною 1993 р.
започаткувала
перше
українське
літоб’єднання
в
Краматорську. Разом із творчою українською інтелігенцією
міста З. Чабан популяризувала й упроваджувала в життя
творчі надбання краматорських поетів, прагнула донести
українське слово не тільки до міського читача, а й вийти за
межі Краматорська. Члени літоб’єднання друкувалися в
газетах «Вісті», «Броди», «Злагода», в журналі «Брідщина»
(Львівщина).
З рідним краєм Зеновія Чабан ніколи не поривала
зв’язку. Її мрією завжди було повернення до Західної України
– до батьківщини, розлука з якою все життя краяла серце
поетеси. Тому, коли Зеновія Чабан вийшла на пенсію, разом із
чоловіком поїхала на Західну Україну.
Дальня (Дерман) Софія Яківна – народилася
2 (14) вересня 1886 р. в м. Бахмут (Артемівськ) Донецької
обл. Росла й виховувалась без батька, де в нужді проходив
кожен день. У дванадцятирічному віці почала працювати.
Переїхала в пошуках роботи до Луганська, де влаштувалася
ученицею на цигаркову фабрику. Монотонне заняття
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набиванням
тютюном
паперових
цигаркових
гільз
обтяжувало енергійну робітницю. Згодом юна «папіросниця»
увійшла в революційне підпілля й відразу ж зарекомендувала
себе відданим партійній справі бійцем. Розносила листівки
по ближнім селищам, а бувало й проникала на паровозний
завод і в механічних цехах вкладала їх в інструментальні
ящики майстрових. Стояла вона і в дозорі, коли в таємному
місці засідав партійний комітет.
У 1903 р. Софія вступила в РСДРП, разом з Артемом, Г.
Петровським, К. Ворошиловим, Н. Шверником.
У 1905 р., отримавши відповідальне партійне завдання
від К. Ворошилова, пов'язане з переїздом до Юзівки (нині –
м. Донецьк), на випадок можливого провалу, прийняла й інше
ім'я – Софія Дальня. Дальня стає досвідченим підпільником,
вмілим конспіратором. Її голос звучить на робочих маївках і
таємних сходках. Вона пише гнівні листівки, у яких просто і
переконливо розповідає, чому важко живеться робочій
людині.
В Юзівці вона також займається поетичною творчістю,
у своїх віршах доводить до читачів думку про те, що
пролетарі є творцями свого щастя, якого можна досягти
тільки в боротьбі з самодержавством. Переслідувана
царською охранкою, вона потрапляє в Катеринославську
в'язницю. Її чоловік посилено клопочеться, щоб вагітну
Софію випустили на свободу. Але цих прохань не
прислухались. Син Анатолій народився в тюремній камері і
там провів свій перший р., поки, нарешті, мати не випустили
на свободу. Маленький син виявився легальним прикриттям
для матері, як і раніше вона активно співпрацювала в
Донецькому революційному підпіллі.
У період кампанії з виборів у четверту Державну Думу
Софія Дальня проводить у Донецькому басейні велику
роботу, пов'язану з агітацією за обрання більшовика
Г. І. Петровського депутатом від робочої курії. Не залишає
Софія поетичної творчості, займається журналістикою.
У 1912 р. стала першим донецьким кореспондентом
новоствореної тоді газети «Правда», листувалася з
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В. Леніним, М. Горьким. Відправляла кореспонденції з
робочого Донбасу для «Правди», публікує в газетах свої
вірші. В. І. Ленін звернув увагу на кореспондентку Софію
Дальню. За його дорученням Н. К. Крупська встановлює з
нею письмовий зв'язок. Пізніше, уже в радянський час, цей
зв'язок переростає в міцну дружбу. Софія весь час у гущі
політичної боротьби, і в цій важкій та небезпечній
нелегальної діяльності вона не залишає поетичну творчість.
У лютому 1914 р. з ініціативи В. Леніна створюється
більшовицький легальний журнал «Работниця», який був
органом ЦК РСДРП(б). Найбільш активну участь у його
роботі брали: відома революціонерка Інеса Арманд,
Г. І. Ульянова-Єлізарова і Софія Дальня. Перший номер
«Работницы» відкривався віршем Дальньої «Наше свято»,
присвяченим Міжнародному жіночому дню. В іншому номері
«Работницы» Дальня виступала з двома творами – віршем та
прозовим «Привітанням». У тому ж р. Дальня друкує в
«Шахтерском листке» (спеціальна сторінка газети «Правда»)
вірші, присвячені рідному Донбасу.
С. Дальня
була
постійним
кореспондентом
більшовицької газети «Правда» і журналу «Работница», де
опубліковані її вірші «В царстві вугілля», «Наше свято»,
«Вітання» та ін. У поемі «Богатир» (1919 р.) у билинноказковому дусі зобразила революційний народ.
Після жовтня 1917 р. Софія Дальня в гущі боротьби за
зміцнення радянської влади. Вона бере активну участь у
Російському й міжнародному жіночому русі.
У 1926 р. тридцяти п’яти тисячним накладом у Москві
та Ленінграді виходить збірка спогадів С. Дальньої «Перші
кроки», яка розповідає про героїчні дні революції 1905 р. у
Катеринославі. Передмову до неї написала Н. К. Крупська.
Перу С. Дальньої належить і поетична сповідь «На
зорі» (уривок із поеми вперше надрукований в альманасі
«Літературний Донбас» № 31 за 1956 р.).
Після активної діяльності на Донбасі С. Дальня була
направлена на керівну роботу в Грузію. Будучи завідуючою
жіночим відділом ЦК компартії республіки, вона відкрито
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виступила проти масових репресій, що проводилися Л.
Берією стосовно комуністичного керівництва й рядових
членів партії. У відповідь поетеса піддалася репресіям. Була
здійснена фабрикація звинувачення її в пособництві ворогам
народу, у результаті чого в 1940-х рр. вона перебувала в
ув'язненні. Відомо, що під час слідства її допитував особисто
Лаврентій Берія.
У 1948 р. Софія Яківна повернулася з ув'язнення. Але,
як виявилося, недовго довелося бути їй на волі. Прямота
суджень про те, що склалося в країні і в партії в період культу
особи Сталіна – Сталінського правового свавілля –
спричинила нові репресії. Софію Яківну заарештовують і
відправляють у Красноярську тайгову глухомань на
лісоповал. І тільки в 1960році її, тяжко хвору, повністю
реабілітували.
У день смерті вона висловила синові жаль, що не
повернулася в рідний Донбас, до Юзівки, де проходила її
підпільна партійність і починалася її літературна діяльність, і
порадила йому повернутися туди.
Померла С. Д. Дальня 31 жовтня 1960 р. в м. Тбілісі на
75 р. життя. Анатолій Дерман виконав волю матері й став
мешканцем Донецька.
З ініціативи поета Володимира Труханова, ціла низка її
віршів була надрукована в альманасі «Донбас».
Дасів Богдан Іванович народився 15 квітня 1935 р. у
селі Тухля Сколівського району Львівської області. У цьому
ж селі Богдан Іванович Дасів закінчив школу й був призваний
до лав Радянської Армії. Служив у місті Євпаторія. Після
закінчення строкової служби приїхав до Краматорська. Тут
він зустрів своє кохання й одружився з Малин Олександрою
Степанівною. Працевлаштувався до редакції газети
«Краматорская правда». З часом доля відкрила для Богдана
Івановича нові географічні горизонти та перспективи. У
Києві він закінчив вищу партійну школу.
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Працював у Дрогобичі в газеті «Радянське слово»
завідувачем сільськогосподарського сектору. У м. Стебник
був редактором газети «Хімік». У м. Золочів – редактором
газети «Радянське слово». З грудня 1984 Богдан Дасів
редагував газету «Народне слово».
Богдан Іванович Дасів пішов із життя 19 жовтня
2002 р.. Похований у місті Стебник Львівської області на
міському цвинтарі.
Дейнегіна Тетяна Олександрівна – народилася 30
червня 1951, р. у с. Отаманове Сухобузимського району
Красноярського краю (РФ) – поетеса, прозаїк, публіцист.
Член НСПУ та НСЖУ (1982), заслужений журналіст України
(1998). У 1973 р. закінчила Комунарський гірничометалургійний інститут (нині Донбаський державний
технічний університет, м. Алчевськ Луганської області),
факультет автоматики та телемеханіки. Працювала
інженером. Від 1978 – понад три десятиліття служіння
Електронній Музі: ст. редактор художніх програм
Ворошиловградського телебачення (нині Луганськ), головний
редактор художньо-просвітницьких програм; від 1991 –
керівник телевізійного Творчо-виробничого об’єднання
«Злагода» Луганської облдержтелерадіокомпанії. Навчалась у
Київському філіалі Всесоюзного інституту підвищення
кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення з
відривом від виробництва (1981; 1984; 1989). Від 2005 –
доцент кафедри культурології та кіно-, телемистецтва
Інституту культури та мистецтв Луганського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
Пише українською та російською мовами. Друкується з
1970 р. Щирість Т. Дейнегіної виявляєтья в істинно
авторських переживаннях, по-справжньому виболеному
поетичному слові. Для творчого стилю Тетяни Дейнегіної
характерні скупа точність деталей, тонка іронія. Головна тема
її творів – духовність людини, тривоги і щастя матері, світ
дітей та дорослих. Окремі поезії Т. Дейнегіної покладено на
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музику (зокрема пісня «Я скажу тебе все сама» – музика
Микити Богословського – у репертуарі народної артистки
Росії Валентини Толкунової; пісня «Гарбузове намисто» –
музика засл. діяча мистецтв України Юрія Дерського –
лауреат Всеукраїнського фестивалю «Пісенний вернісаж»
(Київ, 1998); автор Гімну Луганської області (автор музики
член НСКУ Сергій Турнєєв; текст затверджено сесією
Луганської обласної ради 24 січня 2002 р.), автор Гімну м.
Луганська (музика Михайла Мордковича, 1995), автор Гімну
Луганського державного університету внутрішніх справ імені
Е. Дідоренка (музика Володимира Петраченка), пісеньепіграфів Обласного Телефестивалю української пісні
«Пісенні стежини нашої долі» та Обласного телефестивалю
дитячого телеконкурсу «Золотий дударик» імені Юрія
Казакова «Не прощаймось, “Золотий дударик”!», понад трьох
десятків ліричних пісень тощо).
Тетяна Дейнегіна – заслужений журналіст України
(1998), член Національної спілки письменників України
(1982), член Національної спілки журналістів України (1982),
доцент кафедри культурології та кіно-, телемистецтва
Інституту культури і мистецтв Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка. Статті, нариси, поезії
Тетяни Дейнегіної понад три десятиріччя є прикрасою
обласних і всеукраїнських друкованих видань, глядачі з
величезним інтересом очікували її телепередачі, а це вища
нагорода для журналіста – визнання читачем, телеглядачем.
Вона – автор та ведуча популярних в різні роки
телевізійних програм «Кредо», «Літературна карта України»,
«Сонячні кларнети», «Родовід», «У майстерні художника»,
«Автограф», «Нам Доля випала така», «Служіння Муз…»,
«На Демьохіна, 25 з Тетяною Дейнегіною» та інших. Завдяки
тележурналістові, авторові і ведучій телепрограм Тетяні
Дайнегіній, ми отримали нове, телевізійне, звучання на
теренах обласного й всеукраїнського телеефіру імена
незабутніх Володимира Даля (Козака Луганського), Бориса
Грінченка, Григора Тютюнника, Василя Голобородька,
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Владислава Титова, Михайла Матусовського, Петра
Шевченка (Біливоди), Юрія Єненка, Едуарда Дідоренка тощо.
Саме в авторських телепрограмах Т. Дейнегіної
відбулись творчі дебюти більшості сьогоднішніх луганських
заслужених і народних артистів України, відомих
письменників, художників, скульпторів, співаків, журналістів,
діячів культури і мистецтв, громадських діячів тощо.
Сьогодні десятки вчорашніх студентів та магістрантів
доцента кафедри культурології та кіно-, телемистецтва
Інституту культури і мистецтв Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка Т. О. Дейнегіної плідно
працюють в обласних, місцевих та всеукраїнських
телерадіокомпаніях. Створює навчальний посібник до
дисципліни
«Майстерність телеведучого:
вступ
до
спеціальності», з якої майбутній фахівець, студент першого
курсу, починає освоєння професії, здійснену професійним
журналістом, телеведучим, поетом, прозаїком.
Тетяна
Дайнегіна
–
переможець
Першого
Всеукраїнського телефестивалю «Народ мій є, народ мій
завжди буде» (Дніпропетровськ, 1993 р., телепрограма
«Родовід»);
переможець
Всеукраїнського
фестивалю
телевізійних програм «Україна – диво дивовижне» (спецприз
«Голос рідної землі» газети «Сільські вісті»; Закарпаття,
1996 р.,
телепрограма
«Незабудь»);
переможець
Всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм «Калинові
острови» (м. Херсон, 1997 р.) у номінації за розробку
соціальної проблематики (телевізійна програма «Предтеча»);
володар Гран-при Першого Міжнародного конкурсу
телевізійних
та
радіопрограм
регіональних
телерадіоорганізацій «Україна Єдина» (м. Одеса, 1999 р.,
телепрограма «Лицар звитяги»). Ім’я, прізвище Т. Дейнегіної
(Луганська ОДТРК) та назву роботи «Лицар звитяги» внесено
до іменної плитки за № 1 біля Пам’ятного знаку «На честь
принципів свободи слова, демократії та праці журналістів
електронних засобів масової інформації» (м. Одеса). Т.
Дейнегіну нагороджено Срібним дипломом Всеукраїнського
конкурсу телепрограм „Золотий Георгій – 2000” „За внесок у
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створення позитивного образу правоохоронця України” (м.
Київ, 2000 р.). Лауреат Всеукраїнського творчого конкурсу
Міністерства внутрішніх справ України на правоохоронну
тематику (Київ, 2000, телепрограма «Комбат», цикл
телепрограм на правоохоронну тематику); нагороджена
Премією Міністра внутрішніх справ України Юрія
Кравченка. Лауреат Першого Міжнародного фестивалю
журналістики «Людина і зброя», присвяченого 60-річчю
Перемоги над фашизмом, у номінації «Не старіють душею
ветерани...» (м. Київ, 2005 р., телепрограма «Нам доля випала
така...»); переможець у номінації «Телевізійний ведучий»
Другого Міжрегіонального конкурсу творчої майстерності
працівників телебачення і радіомовлення «Професіонал ефіру
України» (Ялта – 2005) за передачу «Аж поки білим стане
білий світ...», присвячену пам’яті журналіста Петра
Шевченка (поета Петра Біливоди); Лауреат Другого
Міжнародного фестивалю «Перемогли разом» у номінації
«Солдати Перемоги», присвяченого 61-ій річниці Великої
Перемоги (м. Севастополь, 2006 р.). Неодноразовий член
журі Всеукраїнських і обласних фестивалів; Голова
відбіркового журі Шостого Міжнародного Конкурсу програм
регіональних телерадіоорганізацій «Україна Єдина» (м.
Одеса, 2004 р.) тощо.
Нагороджена Подякою Президента України (2004),
Відзнакою Державного комітету телебачення і радіомовлення
України «За заслуги в розвитку інформаційної сфери» (2006),
Почесними знаками «За заслуги перед Луганщиною» та «За
заслуги перед Луганськом» (2006); нагороджена знаком
«Вища пошана матері» (Луганськ, 2006); Почесним знаком
Козацького Товариства міста-героя Києва «Берегиня
козацького роду» (2006). Лауреат Літературної премії імені
Володимира Сосюри Міжрегіональної спілки письменників
України, 2004 р.
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Дзюба Іван Михайлович народився 26 липня 1931 р. у
селянській сім'ї в с. Миколаївка Волноваського району на
Донеччині.
1932р. – родина, рятуючись від Голодомору, переїхала в
сусіднє робітниче селище Новотроїцьке, потім – в Оленівські
Кар'єри (тепер Докучаєвськ), де Іван Дзюба закінчив середню
школу №1. До 17 років розмовляв російською.
Закінчив факультет російської філології в Донецькому
педагогічному інституті, згодом аспірантуру Інституту
літератури ім. Т. Г. Шевченка.
Друкуватися почав із 1959. У 1962 р. звільнений з
посади завідувача відділу критики журналу «Вітчизна» «за
ідеологічні помилки». А в 1965р. – з роботи у видавництві
«Молодь».
31 липня 1963 взяв участь (разом із Т. Цимбал,
М. Коцюбинською,
І. Драчем,
С. Тельнюком,
М. Вінграновським,
Ю. Назаренком,
І. Жиленко)
у
несанкціонованому творчому вечері у Першотравневому
парку Києва, присвяченому 50-річчю з дня смерті Лесі
Українки.
У вересні 1965 р. на прем'єрі фільму «Тіні забутих
предків» у кінотеатрі «Україна» (Київ) разом із Василем
Стусом і В'ячеславом Чорноволом вийшов на сцену з першим
у СРСР публічним протестом проти політики влади,
оприлюднивши інформацію про таємні арешти української
творчої інтелігенції.
У 1970-х роках був підданий гонінням за погляди,
висловлені в окремих публікаціях. Зокрема, 1972 р. був
виключений із Спілки письменників України.
1973 – Київський обласний суд засудив його до 5 років
ув'язнення і 5 років заслання за «антирадянську» працю
«Інтернаціоналізм чи русифікація?». Згодом звернувся до
Президії Верховної Ради УРСР із проханням про
помилування. Після «помилування» його не оголосили
«тунеядцем» завдяки авіаконструктору Олегу Антонову, який
знайшов йому роботу коректора у багатотиражці Київського
авіазаводу.
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Праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (Лондон,
1968; журнал «Вітчизна», 1990, №5-7) – про загрозливі
проблеми національних відносин у соціалістичному
суспільстві. Автор власноруч надіслав її до найвищих
керівних органів УРСР у сподіванні, що влада врахує
перегини в національній політиці й «виправиться».
Спеціальна комісія ЦК КПУ назвала цей твір «пасквілем на
радянську дійсність, на національну політику КПРС і
практику комуністичного будівництва у СРСР».
Восени 1989 р. був одним зі співзасновників Народного
Руху України.
З 1991 р. – головний редактор журналу «Сучасність»,
згодом – голова редакційної ради.
У листопаді 1992 р. став другим міністром культури
незалежної України (до 1994). Їздив на роботу в
громадському транспорті, соромлячись користуватися
службовим авто.
1999 – 2005 рр. – очолював Комітет із Національної
премії України імені Тараса Шевченка.
Один із учасників ініціативної групи «Першого
грудня». Герой України. Працює в Національній Академії
наук України. Автор книжок: «Звичайна людина» чи
міщанин?», «Інтернаціоналізм, чи русифікація?» (видавалася
українською,
англійською,
італійською,
російською,
французькою мовами), «Автографи відродження», «У всякого
своя доля», «Бо то не просто мова, звуки», «Між культурою і
політикою», «Спрага», «Тарас Шевченко», «Грані кристала»,
«На пульсі доби», «Вітчизна у нас одна» та ін.
У 2015 р. видав збірник історико-культурологічних
есеїв «Донецька рана України».
Лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка,
премії імені О. Білецького, Міжнародної премії фонду
Антоновичів, премії імені В. Вернадського.
Довнар Геннадій Станіславович народився 8 липня
1925 р. у с. Брияліве Березинського району Мінської області в
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селянській родині. Родина Довнарів навесні 1934 р.
потрапила в радгосп «Більшовицький Наступ» (село
Борозенське) на Херсонщині. Саме тут до початку
Вітчизняної війни у неповні 16 літ Геннадій закінчив 9 класів.
Він вже тоді почав писати досить вправні антифашистські
вірші про звірячі розстріли євреїв, про вивезення на каторжні
роботи до Німеччини нашої молоді.
Незабаром Г. Довнара кинули в пересувний концтабір,
що переганяв людей під конвоєм до Німеччини. На щастя, зпід Миколаєва йому поталанило здійснити зухвалу втечу з
табору й ночами дістатися додому, де він з кількома
побратимами переховувався на безлюдному хуторці до
приходу радянських військ на початку березня 1944 р., після
чого потрапив у польовий військкомат, і вже через добу з
червоноармійською книжкою в кишені й гвинтівкою
напоготові глибокої ночі ходив у караулі вулицями свого
райцентру – Великої Олександрівки.
Із запасного полку був зарахований до 109-ї
гвардійської Бериславської дивізії – у мінометну роту 312
стрілецького полку навідником 82-мм міномета.
Геннадій Довнар бере участь у боях за визволення
Молдавії, Румунії, Болгарії, Югославії, Угорщини, Австрії.
Двічі тяжко поранений.
По війні Г.Довнар складає екзамен за середню школу й
вступає на філологічний факультет Одеського університету
імені Мечникова.
У 1950 р. із «червоним» дипломом приїхав за
призначенням у Ворошиловград викладати українську мову й
літературу в середній школі №16. А в Одеському обласному
видавництві вже лежала схвалена до друку його перша
повість «Коли серця запалити”. Вийшла вона друком у
1952році, а в 1953-му його призначили завідуючим учбовою
частиною школи. Ще через р. запросили працювати в
редакцію обласної української газети «Прапор перемоги» –
завідуючим відділом культури й шкіл. Відтоді журналістика й
стала переднім краєм його життя.
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У травні 1958-го Г. Довнару запропонували посаду
відповідального, а згодом – головного редактора дива XX
століття – телебачення, яке прийшло в Ворошиловоградську
область. Саме тут і минули 25 років неймовірно напруженої
праці, радощів і прикрощів, успіхів у літературі й
журналістиці (з 1958 по 1983 роки був головним редактором
Луганського обласного телебачення). Він пише українською
та російською мовами. З квітня 1983 р. по квітень 1988 р.
очолював Луганську письменницьку організацію.
Після виходу на заслужений «відпочинок» у 1988 р.
поступив
на
Луганський
ливарний-патроннийверстатобудівний завод ім. Леніна інженером інформації і за
угодою з дирекцією заводу написав історичну оповідь-роман
«Луганцы», присвячену 200-річчю заводу й міста Луганська,
за що в 1995 р. був удостоєний звання почесного
громадянина м. Луганська.
У 1997 р. видав роман «Гарячий екран», написаний ще
до розпаду СРСР. Твір майже з документальною точністю
відображає історію розвитку та характери «першопроходців»
Луганського телебачення.
Помер Г. С. Довнар у 2009 р. в Луганську.
Нагороди: Орден Вітчизняної війни 1-го ст., Орден
Слави 3-го ст., Орден «За мужність». Медаль і Почесна
Грамота Президії Верховної Ради УРСР.
Почесний громадянин Луганська.

Доценко Юрій Тимофійович народився 19 вересня
1954 р. у с. Малотаранівці, що поблизу Краматорська на
Донеччині, в сім'і робітників. Після школи вступив до
Донецького державного університету на українське
відділення філологічного факультету. Після завершення
навчання служив в армії на Далекому Сході, викладав рідну
мову та літературу в школах Донеччини й Запоріжжя. З
1978 р. – на журналістській роботі.
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Перша збірка віршів «Літо чебрецеве» побачила світ у
видавництві «Донбас» 1984 р. Від першої до другої книжки
Юрія Доценка пролягла відстань у довгі десять років.
Книжку «Мотив дерев глибинний» видало творче об'єднання
«Лад» за сприяння відомого поета і прозаїка Петра
Бондарчука. Третю збірку випустив у 1998 р. Український
культурологічний центр м. Донецька. Нещодавно вийшла у
світ книжка вибраних поезій «Осінні багаття».
Поетичні добірки Юрія Доценка друкувалися у
багатьох колективних збірках («Крона», «Земле рідна,
колискова» та інших), у всеукраїнських газетах та журналах
(«Літературна Україна», «Голос України», «Літературний
Львів», «Україна молода», «Донбас», «Березіль»). У
перекладі російською мовою − у московському альманасі
«Истоки».
Юрій Доценко пише також вірші для дітей, займається
перекладом.
Він – Лауреат літературної премії ім. В. Сосюри
Донецького обласного фонду культури; Член Національної
Спілки письменників України з 1991 р.
Юрій Доценко один із провідних журналістів України,
заступник головного редактора видання «Україна козацька».
Має дуже багато публікацій по відродженню української
мови, культури і її традицій.

Дудка Олександр Андрійович народився 25 квітня
1942 р. у с. Залиман Балакліївського району Харьківської
області. У шестирічному віці залишився круглим сиротою.
Виховувався Олександр у дідуся та бабусі.
Після закінчення школи Олександр навчався в Одеській
морехідній школі, деякий час працював на судах каботажного
флоту та розчарувався в морській романтиці. Працював
учителем, кочегаром, а остаточно залишився в журналістиці.
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У 1967 р. його, школяра, наближеного до поетичного
слова, взяли на роботу в сільхозвідділ Боровської районної
газети «Трудова слава», яка друкувалася по Харківській
області. Робота йому сподобалась.
Вступив на факультет журналістики КДУ. З 1969 р.
мешкав у місті Слов'янську Донецької області. Працював у
газеті «Комуніст», заводських багатотиражках, міській газеті
«Совет», а творчих вершин досяг у газеті «Вісті».
Дудка Олександр Андрійович у 2000 р. отримав премію
«Золоте перо» НСЖУ.
У 1994 р. побачила світ його перша збірка віршів
«Душа і час». Потім були надруковані «Листопадовий букет»
(у 2001 р.) та «Калина дозріває взимку» (в 2006 р.).
На пенсію Олександр Андрійович пішов із посади
заступника головного редактора газети «Вісті».
Керував літературним об'єднанням «Світанок», яке в
2008 р. відновило роботу в Центральній бібліотеці міста.
Помер О.А. Дудка 20 лютого 2009 р.. У пам'ять про
батька його сини видали збірник «Філософія життя» в 2010 р.
Єненко Юрій Олексійович народився 4 березня
1939 р. у м. Луганську (тоді с. Кам'яний Брід). У студентські
роки Юрій Єненко працював лаборантом кафедри
патологічної анатомії 1964 р. закінчив Луганський медичний
інститут. Відтоді працював лікарем-анастезіологом у
Луганському
онкодиспансері.
У
1971 р.
перейшов
ординатором у торакальне відділення. Від січня 1973 по
липень 1974 р. удосконалював свою кваліфікацію на базі
лабораторії патоморфології Київської академії ім.академіка
Яновського науково-дослідного інституту туберкульозу та
грудної хірургії. Із 1975 р. – головний лікар Луганського
онкодиспансеру. Автор понад ста публікацій із питань
теоретичної та практичної медицини. Засновник журналу
«Архіви онкології».
Навіть перебуваючи на медичній посаді, записував
історичні спогади хворих, що походили з багатьох куточків
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краю, зокрема й про родину Алчевських, Всеволода Гаршина.
Згодом неодноразово обирався депутатом у ради різних
рівнів.
За нетривалий період (17 березня 1992 р. – 29 вересня
1994) перебування на посаді заступника голови Луганської
облдержадміністрації з питань соціальної та гуманітарної
політики організував видання літературно-публіцистичного
альманаху «Бахмутський шлях»; відновив музей Бориса
Грінченка; вів радіопередачі «Літературна карта Донбасу».
З ініціативи Єненка в Луганську з'явилися українські
книгарні, українсько-канадський центр «Відродження»,
літературно-історичний архів у відділі краєзнавства
Луганської обласної наукової бібліотеки.
Ю. Єненко стояв біля джерел відновлення сучасного
луганського українського козацтва.
Ініціював відкриття пам'ятного знаку українським
козакам-засновникам Луганська до 400-річчя з дня
народження Богдана Хмельницького, а також сприяв
спорудженню пам'ятника Тарасові Шевченкові в Луганську.
У сквері онкодиспансера спорудив галерею пам'ятників
українським письменникам-лікарям: Володимиру Далю,
Степану Руданському, Антону Чехову.
Від 1994 був головним редактором літературнопубліцистичного журналу Луганської обласної організації
Спілки письменників України «Бахмутський шлях».
Перебуваючи в Нижньому Новгороді, Юрій Єненко
досліджував діяльність Володимира Даля на Поволжі,
зокрема його зустріч із Тарасом Шевченком. За підсумком
дослідження, 1968року 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
Луганську 1986 р..
Видавав газету «Кам'яний Брід».
Під кінець життя вийшли книги нарисів Єненка:
«Слово про Козака Луганського» (1994), «Промінь добра»
(1994), «Дума про Чехова» (1996).
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Нагороджений орденом «Знак Пошани».
Був членом НСПУ з 1995 р., а також
журналістів України.
Помер 30 жовтня 1996 р. в Луганську.

Спілки

Жуковський Станіслав Віталійович народився 18
липня 1938 р. у м. Севастополі Кримської Автономної
Республіки. Середню освіту здобув на Кіровоградщині в селі
Рівному. Після школи їде на Донбас і вступає до
професійного технічного училища, набуває спеціальності
помічника машиніста паровоза. У цей час починає писати
вірші. Після закінчення навчання відбуває строкову службу
на Балтійському та Північному флотах.
По закінченні служби повертається на Донеччину,
працює помічником і машиністом паровоза на Єнакіївському
металургійному заводі. Згодом переходить на журналістську
роботу, навчаючись заочно на факультеті журналістики
Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У різні
роки працював у періодичних виданнях Єнакієвого та
Донецька
3 1974 по 1982 р. обіймав посаду редактора і старшого
редактора суспільно-політичної літератури видавництва
«Донбас».
Довгий час працював в апараті Донецької організації
НСПУ відповідальним секретарем. У травні 2001 р. обраний
головою письменницької організації.
У поетичному доробку Станіслава Жуковського багато
творів різноманітної тематики. Це проблеми нашого
складного сьогодення, любові до рідної землі і природи,
інтимні поезії, пісні, переклади з російської, білоруської і
грецької мов. Станіслав Жуковський – автор поетичних
збірок «Прагнення краси» (1977), «На перехрестях долі»
(1980), «Вітер часу» (1983), «Колія» (1986), «Заповідний
степ» (1988), «Освідчення в любові» (1991), «Сонцецвіт»
(1998), збірки вибраних поезій «Межа» (2003) та збірки
пісень (у співавторстві) «Калинова вода» (1997).
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Поет нагороджений державними відзнаками. Він –
лауреат літературної премії обласного фонду культури ім. В.
Сосюри та обласної премії ім. Г. Кривди.
Член Національної Спілки письменників України з 1981
р.
Зав’язків Олег Володимирович народився 20 квітня
1971 р. у м. Макіївка Донецької області. Закінчив медичне
училище, після служби в лавах Збройних Сил (1990–1992)
кілька років працював фельдшером «швидкої допомоги».
1998 р. закінчив заочне відділення філологічного факультету
Донецького державного університету.
На даний час працює заступником головного редактора
видавництва «БАО» (Донецьк). Член Національної Спілки
письменників України.
Має публікації українською та російською мовами в
журналах «Кальміус» (Донецьк), «Многоточие» (Донецьк),
«Дикое Поле» (Донецьк), «Соты» (Київ), «Крещатик»
(Німеччина), «Солнечное сплетение» (Ізраїль), «Арион»
(Москва), «Далекосхідна хвиля» (Хабаровськ); альманасі
«Освобожденный Улисс: русская поэзия за пределами
России» (Москва, «Новое литературное обозрение», 2005); у
«Книге донецкой прозы», збірнику «Донецька хвиля на
Амурі» (Хабаровськ, 2007 р.) та ін.
Олег Зав'язкін – майстер дошкульних памфлетів,
спрямованих проти неоколоністичних зазіхань «зведеного
брата москаля». Деякі з цих творів стали широко відомими в
Україні та в східній і західній діаспорах («Меру-мур:
Відповідь меру міста Москви Лужкову», «Мій зведений брат
Москаль» та ін.). Памфлет-інвектива «Анатема» спрямований
проти зазіхань московських попів на нашу Українську церкву.
Автор збірки прози «Жереб Енея», збірки поезій
«Українавтика, або Оптимістична плавба» (Національна
спілка письменників України, журнал «Донбас», Донецьк,
2005), роману «Круги на траве» («Донеччина», 2006).
Лауреат «Русской премии» у жанрі поезії (2007).
232

Загнітко Анатолій Панасович народився в селі
Кацмазів Жмеринського району Вінницької області. Закінчив
у 1977 р. Донецький університет за фахом «Українська мова і
література», а у 1986 р. – за фахом «Викладач історії та
суспільствознавства».
Після
закінчення
університету
працював у школі свого села, служив в армії.
Повернувшись в університет, спеціалізувався на
дослідженні проблем теорії граматики української мови.
Автор більше 200 наукових праць, з-поміж них
монографій і навчальних посібників: «Дієслівні категорії в
синтагматиці
і
парадигматиці»
(1990);
«Основи
функціональної морфології» (1991); «Система і структура
морфологічних категорій сучасної української мови
(проблеми теорії)» (1993); «Теоретична граматика української
мови. Морфологія» (1996); «Український синтаксис» (1996)
та ін.
Автор вступної статті до збірника поетичних та
прозових творів письменників Донбасу «Тепло рідної землі»
(Донецьк, 1989), у якій намагається осягнути й осмислити
відтінки світовідчуття, силу образів таких майстрів
художнього
слова
Донеччини,
як
П.Байдебура,
М. Чернявський, Г. Кривда, Є. Летюк, І. Світличний,
Г. Гордасевич, С. Жуковський, Г. Довнар, Л.Колесникова,
І. Савич та багато ін.
Результатом публіцистичних виступів А. Загнітка на
Донецькому обласному радіо з авторською програмою «Мово
рідна, слово рідне…» стало науково-популярне видання
збірника сценаріїв-нарисів «Слово у душі – душа у слові»
(Донецьк, 1997). Це видання, подаючи зріз національномовних, культурно-мистецьких проблем нашого краю, зуміло
віддзеркалити найболючіші питання української культури на
Донеччини протягом 1989–1996 років, які залишаються
актуальними й цікавими і понині. Так, автор разом із гостями
студії обговорює проблему прийняття закону «Про мови..»,
особливості впровадження його в життя, підіймає питання
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культури мови, розглядає закономірності поетичного
текстотворення, у книзі висвітлено також особливості
українських говорів Донеччини, напрями їх вивчення,
відображено специфіку роботи різних національнокультурних товариств. Особливо цікавою книга є тим, що
автор наводить тут уривки з листів радіослухачів, що
відображає
діалог
програми
з
зацікавленими
шанувальниками рідного слова. А. Загнітко також зумів
передати невимушеність бесіди на теми наболілих питань із
такими культурно-просвітницьками діячами сучасності, як В.
Кейс, М.Ткачук, В. Познанська, В. Білецький, Г. Мороз,
В.Соболь, Б. Зінкевич-Томанек, Т. Ягодкіна, та ін.
Автор ґрунтовно досліджує творчість видатних
українських письменників (минулих століть і сучасності),
подаючи індивідуальне прочитання їх творів. У центрі уваги
А. Загнітка постає художнє слово Т. Шевченка, Лесі
Українки, В. Стуса та Яра Славутича, І. Драча та Л. Талалая,
Т.Осьмачки та Олександра Олеся та багатьох ін. У кожному
своєму нарисі А. Загнітко постає палким поборником
українського слова, глибоким знавцем його функцій –
виховної, естетичної, пізнавальної, інформативної, соціально
орієнтаційної тощо.
А. Загнітко є науковим редактором збірника наукових
праць «Лінгвістичні студії», який виходить із 1996 р.. У
виданні, розрахованому для науковців, викладачів, аспірантів
та студентів-філологів, розглядаються актуальні проблеми
теорії мови, функціональної граматики, з’ясовуються
напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а
також їхні функціональні вияви в тексті, простежуються
особливості
східно-степових
українських
говорів,
виявляється специфіка творення ономастичних одиниць,
встановлюються особливості функціональної семантики
фразеологічних і лексичних одиниць, визначаються шляхи
кодифікації граматичних норм сучасної української мови.
Крім того, Загнітко Анатолій Панасович головний
редактор мовознавчих випусків Донецького вісника НТШ.
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Кандидат філологічних наук (1987 р.), доктор
філологічних наук (1992 р.), доцент (1990 р.), професор (1993
р.), академік Академії наук вищої школи України (1993 р.),
Відмінник освіти України (1995 р.), лауреат премії імені
Ярослава Мудрого (2001 р.), лауреат премії НТШ у США
(2002 р.), у 2003 р. нагороджений знаком «Найкращий
викладач» Донецькою облдержадміністрацією, в 2004 р.
відзначений
Почесною
грамотою
Донецької
облдержадміністрації, у 2007 р. нагороджений нагрудним
знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України
за успіхи в науковій та організаційній роботі та Срібною
ювілейною медаллю «За особливі успіхи у науковій і
педагогічній роботі» Донецької облради. 5 листопада 2008 р.
удостоєний почесного звання Заслужений працівник освіти
України (Указ Президента №1000), дійсний член НТШ (2011),
член-кореспондент НАН України (2012).
Член НСПУ з 2011 р..
Захаров Яків Іванович народився 29 жовтня 1920 р. в
селі Богданівка Мордовської АРСР у селянській сім'ї.
Учасник Великої Вітчизняної війни, воював у складі 395
шахтарської дивізії, з якою пройшов увесь бойовий шлях від
Кавказу до Берліну. Нагороджений орденами та медалями.
У 1951 р. закінчив редакторський факультет Воєннополітичної академії імені В. І. Леніна. Працював на
журналістській та культосвітній роботі.
Пише російською мовою. Автор збірок віршів: «В
гарнизоне ракетном» (1964), «Без тебя не могу» (1964),
«Звезды над ракетами» (1968), «Сердце в карауле» (1976),
«На тревожных постах» (1981), «Тревоги дня» (1999),
«Верность» (1999); нарисів: «Служили два суворовца» (1961),
«Локоть
друга»
(1963);
документальних
повістей:
«Возвращение из неизвестности» (1972), «О друзьяхтоварищах» (1974), «Судьбы солдатские» (1979), «Атакуют
шахтеры» (1980); невигаданої повісті «Возвращение из
неизвестности» (1984).
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Член Національної спілки письменників України з
1970 р..
Помер 17 липня 2006 р. у Луганську.
Зоц Ігор Олексійович народився 8 жовтня 1961 р. у
селі Ульянівка Красноармійського району Донецької області.
Український
журналіст,
член
Національної
спілки
журналістів України, головний редактор газети «Донеччина»
(з 1992 до цього часу).
Закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка,
факультет журналістики (1980–1985). Працював завідувачем
відділу в Красноармійській міськрайонній газеті «Маяк»
(1979 – 1980).
З 1985 – кореспондент, заступник редактора, головний
редактор газети «Радянська Донеччина» (з 1991 р. –
«Донеччина»).
Лауреат Республіканської премії ЛКСМУ (1985).
Має багато публікацій з теми національного
відродження українського слова, культури, традицій.

Іванів-Краматорський Василь – поет, що стояв біля
витоків українського слова в Краматорську, організації
літературного життя міста. Його вірші можна побачити на
сторінках «Краматорської Домни», практично в кожному
номері літературного журналу «Забой» – друкованого органу
однойменного літературного угрупування Донеччини (1925 –
1932), членом якого був поет. Подекуди виступає
В. Краматорський і як робітничий кореспондент, відстоюючи
у своїх дописах процес українізації, подаючи інформацію про
літературне життя Краматорська 20-х років. Усі свої
матеріали підписує псевдонімом (напевне це не справжнє
ім’я письменника) В.Краматорський.
Про самого письменника відомо дуже мало, хоча його
ім’я як члена «Забою» неодноразово згадується і на сторінках
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журналу «Забой», і в матеріалах самого літоб’єднання, а
також в «Українській
Літературній
Енциклопедії»,
«Літературознавчому словнику-довіднику», в «Історії міст і
сіл УРСР», статтях В. Біляєва, І. Дзюби тощо.
1930 р. Василь Краматорський підготував до друку
збірку віршів «На грані», яку планувалось того ж р.
друкувати в «Забое». Проте, книжка так і не побачила світу.
Любов В. Краматорського до «малої» вітчизни, у якій
відкривається і Вітчизна велика, зливається воєдино у любов
до землі, степу та працьовитого донбасівського народу,
поняття життя і тління, народження і смерті. Його твори не
завжди досконалі в художньому плані, деякі більше схожі на
римовані гасла декларативного характеру, що певною мірою
обумовлено вимогами того часу, коли вони були написані.
Калінічев Станіслав Сергійович народився 14
листопада 1931 р. у м. Сталіно, нині Донецьк) – письменник.
Член НСПУ (1961). Закінчив відділення слов’янської
філології Ленінградського університету (нині С.-Петербург,
1954). Відтоді працював у газеті «Социалистический
Донбасс» (Сталіно), 1957–1971 – у «Робітничій газеті» (Київ);
1972–1992 – власкор московського журналу «Огонёк» в
Україні. Пише російською та українською мовами. Головні
теми творчості – життя робітничої молоді, героїзм у роки 2-ї
світової війни. Роман «Невенчанная губерния» (1988; 1991) –
сімейна хроніка на тлі становлення Донбасу як могутнього
промислового вузла на початку ХХ ст.
В основі повістей «Пятый лепесток сирени» (1980;
1981; 2010), «Вызов судьбе» (1985; усі – Київ) та
кіносценарію «Прелюдія долі» (1984, режисер С. Лисецький,
Київська кіностудія художніх фільмів ім. О. Довженка) –
життя оперного співака А. Солов’яненка. Окремі твори
Калінічева перекладено польською, болгарською, чеською
мовами.
Автор книжок повістей, оповідань, нарисів «Рассказы
нашей улицы» (1958), «Романтики» (1960), «Встретимся в
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понедельник» (1961), «Крапля з білого «моря» (1961), «Снизу
оно видне» (1961), «Сувенир» (1962), «Пока следы тают»
(1973), «Біля вовчого лігва», (у співавторстві) (1974),
«Фамильные драгоценности» (1976), «Год неспокойного
солнца» (1978), «Люди добрые» (1978), «Пятый лепесток
сирени», «Звіра ще тільки поранено» (у співавторстві) (1984),
«Мой золотой дукат» (2010), «Вызов судьбе», роману
«Невенчанная губерния»; сценарію фільму «Прелюдия
судьбы». Твори перекладалися на польську, болгарську,
чеську мови.
Заслужений працівник культури України.
Кір'яков Леонтій Нестерович народився 8 травня
1919 р. у селищі Сартана Маріупольського району Донецької
області. Румейський поет, перекладач, член Спілки
письменників СРСР та України.
Після закінчення 1935 р. Сартанської середньої школи
вступив до Маріупольського педагогічного технікуму, який
закінчив 1938 р..
Писати вірші румейською мовою почав 1935 р.. Перші
його поетичні рядки друкувалися в грецькій газеті
«Колехтивістис» в 1936–1937 рр. Ще студентом
Маріупольського педтехнікуму він розпочав співпрацю у
газеті на посаді учня-літпрацівника, працював під
керівництвом
Г.А.Костоправа.
Після
закриття
«Колехтивістиса» працював у колгоспі «Красный партизан»
селища Сартана, разом із Антоном Шапурмою видавав свої
твори в рукописному варіанті. За 20років спільної роботи
(1964–1986 рр.) вони випустили 12 таких збірок, які стали
унікальними книгами, музейною рідкістю і зберігаються в
музеях Москви, Києва, Канева, Маріуполя, Сартани.
У 1938–1941 р. Леонтій Кір'яков працював на
трубопрокатному заводі ім. Куйбишева (нині трубопрокатний
цех ММК імені Ілліча). 13 вересня 1943 р. був мобілізований,
брав участь у визволенні міста Мелітополь. 1944 р. зазнав
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поранення, до кінця війни служив у складі 106-го збірного
пункту аварійних машин Третього Українського фронту.
У 1946–1954 роках працював на Маріупольському
трубопрокатному заводі ім. Куйбишева старшим контролером
відділу технічного контролю.
Леонтій Кір'яков вів активну роботу з відродження
румейської літератури, продовжуючи справу свого вчителя і
наставника Георгія Костоправа. Він переклав грецькою
мовою шедеври світової літератури: «Слово о полку
Ігоревім», «Витязь у тигровій шкурі» Шота Руставелі, а
також твори О. Пушкіна, М. Лермонтова, Т. Шевченка, Лесі
Українки, М. Рильського, Д. Павличка.
Автор книг: «Малятам дошколятам» (1996), «Народні
пісні греків Приазов'я» (1994), співукладач збірки «Казки
греків Приазов'я», яку А. Андрєєва переклала на українську.
Засновник, упорядник і співавтор грецького літературномистецького альманаху «Пирнэшу астру» («Ранкова зірка», у
видавництві «Донбас» випущено чотири збірки – в 1988,
1989, 1991 і 1993 роках), в якому опубліковано твори
грецьких літераторів України. Закінчив Маріупольський
грецький педагогічний технікум та Маріупольський філіал
Донецького обласного університету робітничих і сільських
кореспондентів. Пише грецькою мовою. Автор поетичних
збірок у перекладі українською мовою «Завжди в дорозі»,
«Травнева пісня», російською «Пам'ять», «Слава тебя
найдет», «Конь мой златокрылый», грецькою «Амфора»,
«Арион», «Як би ви знали, паничі» (твори Т.Г.Шевченка в
перекладі грецькою мовою), «Доброта» (у 2-х т.).
Переклав грецькою мовою твори А. Пушкіна,
М. Лермонтова, Т. Шевченка. Л. Українки, П.Тичини,
М. Бажана, а також поетичний переклад грецькою мовою
«Слово о полку Игоревім».
Нагороджений орденами Вітчизняної війни I ступеня,
«За мужність», а також медалями; «За бойові заслуги», «За
Перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 років» та іншими ювілейними медалями. Лауреат премії
імені М. Рильського.
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Помер Л. Н. Кір'яков 11 серпня 2008 р..
Клоччя (Левитський) Андрій Васильович народився
23 жовтня 1905 р. у місті Суражі на Чернігівщині в родині
вчителя. Працював на буровугільних та фосфатних копальнях
Правобережної України. Учився в Харківському педінституті.
Працював у редакціях газет і журналів. Друкуватись почав у
1925 р.. Його перу належать збірки оповідань «Шахтарські»
(1928), «На 117-му сажені» (1930), «Героїка» (1931), критикобіографічні нариси «Павло Безпощадний» ( 1956) та «Ілля
Гонімов» (1960), збірка статей «Навколо свої люди» (1966).
До 150-річчя геніального українського Кобзаря
А. Клоччя разом з театрознавцем Г. Костинським видав
книжку «Т. Шевченко в театрах Донбасу».
Майже три десятиріччя Андрій Васильович прожив на
Донбасі. Працював у редакції обласної газети «Радянська
Донеччина» від дня її існування, а з 1964 р. – у альманасі
«Донбас», його головним редактором. До кінця днів своїх
Андрій Васильович був членом редколегії журналу «Донбас».
Заради зустрічі з цікавими авторами, робітниками чи
колгоспниками він міг залишити будь-які найважливіші і
найневідкладніші свої творчі справи.
У 30-ті роки в Харкові Клоччя разом з Байдебурою
керували роботою літературного об’єднання. У 1944 р.
Клоччя багато робив для відновлення Донецької
письменницької організації.
Про творчу діяльність Клоччі неодноразово згадували
його друзі Ю. Смолич, П. Байдебура.
Усе своє життя А. Клоччя серйозно працював у
літературі. Свідчення тому і його остання прижиттєва збірка
– «Навколо свої люди».
Був нагороджений знаком «Шахтарська слава» III
ступеня.
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Кондратьєв Володимир Вікторович народився 6
червня 1948 р. у м. Копейськ Челябінської області. Закінчив
Донецький політехнічний інститут (1972 р.). Працював
провідним конструктором енергозаводу (1975–1985 рр.);
начальник сектору ВНДІ «Стандартелектро» (1985–1992 рр.);
заступник голови редакції видавництва «Отечество»
(Донецьк, 1992–1997 рр.); старший викладач, завідувач
кафедрою журналістики Донецького інституту соціальної
освіти (1999–2003 рр.) .
Пише російською мовою. У творчості порушує
актуальні проблеми сьогодення, виявляє характери й
стосунки героїв у світлі моральності й гуманізму. Також
працює в жанрах детективу та пригодницької літератури.
Працював заступником голови Донецької письменницької
організації НСПУ. Лауреат премій імені В. Шутова та імені Г.
Кривди. Член НСПУ з 1996 р.
Творчий доробок прозаїка: «Надежная кровля».
Донецьк, 1986; «Стена». Кемерово, 1990; «Выстрел в упор».
Москва, 1991; «После дуэли». Донецьк, 1994; «Алиби для
всех». Москва, 1997; «Алиби для одного». Донецьк, 1998;
«Гонки на выживание». Москва, 2002; «К одиннадцати – туз».
Донецьк, 2002; «Избранные сочинения»: В 7 т. Донецьк.,
2008–2010.
Костиря Іван Сергійович народився у 1932 р. на
хуторі Федорівка (тепер село Федорівське) Межівського
району Дніпропетровської області, у родині сільського
вчителя. Дитинство і юність провів на Донбасі. Навчався у
Дніпропетровській фельдшерській школі, потім – у
Київському медичному інституті. Після закінчення інституту
повернувся на Донбас, з 1957 по 1965 р. працював у Горлівці
дитячим, шкільним лікарем, лікарем швидкої допомоги, а
потім – психіатром.
У 1967 р. він закінчив Вищі літературні курси при
Літературному інституті ім. М. Горького в Москві. Працював
у геологічній експедиції та на арктичному криголамі,
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літературним співробітником в газетах «Социалистический
Донбасс» і «Радянська Донеччина», завідуючим відділом
російської прози та поезії в журналі «Донбасс».
В останні роки життя мешкав у Донецьку. Наприкінці
1990-тих перейшов на українську мову у своїй творчості.
Його літературна діяльність була тісно пов’язана з
краєзнавством, з оспівуванням рідної землі, місцями, де він
народився, виріс і жив. Літературний спадок Івана Костирі
налічує біля 50 творів, 12 з яких він написав для дітей.
Іван Костиря написав ряд повістей і оповідань для дітей
і дорослих та кілька книг на краєзнавчу тематику: «Думи про
Донбас», «Думы о Диком Поле», «Думы о Донецком Кряже»,
дитячу науково-фантастичну повість «Сказка о солнечных
братьях» та ін.
Плідна
праця
донецького
письменника
була
нагороджена знаком «Шахтарська слава» ІІІ і ІІ ступені,
літературними преміями ім. В.Короленко і ім. В.Шутова,
заохочувальною премією і дипломом Фонду пам’яті Олекси
Тихого за кращу публікацію в періодиці матеріалів про
Український правозахисний рух в СРСР (стаття «Донбас —
колиска правозахисників і патріотів України»).
Помер 27 серпня 2003 р., похований на НовоІгнатьєвському кладовищі Донецька.
Кравченко Анатолій Іванович народився 19 квітня
1937 р. у м. Єнакієве на Донеччині. Виховувався у
дитбудинку. До призову на армійську службу працював на
шахті, після повернення з армії – в газеті «За метал»
Єнакіївського металургійного заводу.
У1965–1972рр. – на редакційній роботі у видавництві
«Донбас»; з 1972 р. – у редакції журналу Спілки
письменників України «Донбас»: відповідальним секретарем,
а з 1974 по 1984 р. – головним редактором цього часопису.
У 1984– 2000 рр. – головою Донецької обласної
письменницької організації, одночасно з 1991 по 1996р. –
секретар Ради Національної Спілки письменників України.
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Перший вірш надрукував 1 січня 1957 р. в газеті
рідного міста – «Енакиевский рабочий». Перша збірка
«Перед восхождением» вийшла у світ 1962 р., коли автор був
студентом Літературного інституту ім. О. М. Горького у
Москві. З того часу у творчому доробку письменника понад
двадцять поетичних збірок, він також автор книг прози та
публіцистики. На його вірші створені пісні відомими
композиторами Росії й України – Едуардом Колмановським,
Євгеном Зубцовим, Степаном Сабадашем та ін.
Пише російською і українською мовами. Вірші поета
перекладено кількома мовами народів світу. А. Кравченко –
лауреат літературних премій ім. М. Ушакова та Міжнародної
премії ім. Володимира Винниченка.
За активну громадську і творчу діяльність
нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
України, орденом «Знак Пошани», медалями.
Член Національної Спілки письменників України з
1967р.
Крат Анатолій Анатолійович народився 19 червня
1959 р. в м. Горлівка Донецької області. Закінчив Київський
державний інститут культури. Працював помічником
директора зі зв'язків із громадськістю та пресою Херсонської
філії ВАТ «Укртелеком».
Пише українською та російською мовами. Працює
головним редактором «Української газети» в Празі (Чехія).
Автор книжок «Громкий час», «Координати часу», «Me
quaero. Сповідь на самоті», «Очима трави», «Забавлянка для
Романка», «Брама у небо».
Кривда Григорій Феодосійович народився 17 серпня
1923 р. у с. Середівці Київської області. Після середньої
школи він – піонервожатий, учитель молодших класів. У
1946 р.
закінчив
Київський
технікум
залізничного
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транспорту. Працює техніком на ташкентській залізниці,
інженером в управлінні Донецької залізниці.
Останні п’ять років, починаючи з 1956 р., Григорій
Феодосійович обіймає посаду редактора видавництва
«Донбас», віддаючи цій справі свій багатий літературний
досвід, усі свої знання та уміння.
Григорій Феодосійович — автор численних поетичних
збірок: «Весняна повінь», «Любисток», «Донецькі будні»,
«Зоре моя», «Гомін землі», «Дорогами рідного краю»,
«Совість іде по землі», «Чистоводиця», «Щедрий світ», «За
відрогами літ» та ін. А ще сюди треба додати книжки гумори
та сатири, новели «Орисині жайвори» і, звичайно ж,
прекрасну повість «Не чужа мати».
Кривоніс Сергй Іванович народився 3 червня 1953 р.
у м. Сватове Ворошиловградщині (нині Луганська обл.) Член
НСПУ з 1998 р.. Закінчив Ворошиловградський педагогічний
інститут імені Т. Г. Шевченка (1978).
Від 1979 р. працював у редакції районної газети
«Ленінським шляхом» (нині «Новини Сватівщини»), з 1994 р.
– головний редактор названого часопису. Пише російською
мовою. Дебютував 1974 у рідній газеті. Поезія С. Кривоноса
сповнена гуманістичним змістом, любов’ю до Батьківщини,
народу й природи. Пише також для дітей: «У лягушки нет
подушки» (1992), «Снится солнышку рассвет» (1997; обидві –
Рубіжне).
Творчий доробок. «Живые голоса». Донецьк., 1988;
«Пусть любовь оживет». Луганськ., 1990; «Цветенье вишен».
Луганськ, 1992; «У чувств моих нежности есть два крыла».
Сватове, 1996; «Родниковая сила любви». Луганськ, 1998;
«Не добавляйте боли матерям». Луганськ, 2002;
«Возвращаются наши апрети». Луганськ, 2003; «Я принёс
тебе небо». Донецьк, 2006; «Спасибо, мир, за поле и цветы».
Луганськ, 2008; «Белое облако счастья». Луганськ, 2009.
Член НСПУ з 1998 р..
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Кундзіч Олексій Леонардович народився 9 (22 квітня)
1904 р. у с. Павлівці (тепер Калинівського району Вінницької
області) в селянській родині. Навчався на Вищих
педагогічних курсах у Вінниці, у 1921–1925 рр. – у
Кам'янець-Подільському інституті народної освіти. В 1926 р.
закінчив Харківський інститут народної освіти. Належав до
літературної
організації
«Молодняк».
Виступав
як
перекладач, публіцист, літературний критик, теоретик
художнього перекладу. Учасник німецько-радянської війни.
Багато років свого життя Олексій Кундзіч провів на
Донбасі. Він цікавиться життям шахтарів, металургів, сам
тривалий час працює на шахті.
У 30-х роках з’являється друком багато нарисів і
оповідань, зібраних потім в книгах «Шахтарі», «Фініш» та
інших, в яких оспівується героїчна праця шахтарів.
Часто бував О. Кундзіч в Краматорську. Він дуже
полюбив це заводське місто. Тут він написав нариси
«Начальник цеху», «Українська магнітка» і багато інших, які
складають книгу «Заводський зошит», що побачила світ у
1948 р.. В цей час письменник починає працювати над
романом «На світі коїться великий спір». Брав участь у
підготовці «Українсько-російського словника» (т. 1–6, 1953–
1963). Основні праці з питань мовної культури та
перекладознавства: «Діези в ключі!», «Переклад і літературна
мова», «Деякі питання перекладу творів Л. М. Толстого»,
«Питання залишається актуальними» та інші.
Переклав українською мовою роман «Війна і мир» Льва
Толстого, окремі твори М. Лєрмонтова, М. Горького,
Л. Леонова та інші.
Помер Олексій Леонардович 20 червня 1964 р.
Похований в Києві на Байковому кладовищі (ділянка № 1).
Пам'ятник на похованні встановлено 1965 р., скульптор
К. А. Кузнецов.
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Кущ Павло Вікторович народився 21 вересня 1962 р.,
у с. Андріївка Бердянського району Запорізької області.
Закінчив
факультет
журналістики
Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (1989 р.).
1989–1991 рр. – завідувач відділом районної газети
«Чигиринські вісті».
З вересня 1991 р. – власний кореспондент газети
«Україна молода» по Донецькій області.
У 1998–2000 рр. працював кореспондентом газети
«Голос України» в Луганській області.
З жовтня 2009 р. – власний кореспондент газети
«Урядовий кур'єр».
З червня 2007 р. – відповідальний секретар Донецької
організації НСПУ.
29 вересня 2011 р. обраний головою Донецької
організації НСПУ.
Автор збірок гумору та сатири, творів для дітей.
Член Національної спілки журналістів України з 1998 р.
Член Національної спілки письменників України з 2002 р.
Творчі набутки охоплюють збірки гумору та сатири:
«Вечори на хуторі без “Тропіканки”» (1999 р.); «Нові пригоди
Анжеліки» (1999 р.); «Комарські острови» (2003 р.);
«Вогняна Земля» (2006 р.); «Братани по розуму» (2011);
пригодницькі повісті для дітей: «Далі буде» (1999 р.), «Ревин
хутір» (2004 р.), «КотоВасія» (2006 р., 2007 р.), «Нявмуар-р-рри, або На третій від Сонця» (2011 р.).
Нагороди: Літературна премія імені Остапа Вишні
(2011 р.); Премія імені Павла Байдебури (2001 р.); Премія
імені
Григорія
Кривди
(2004 р.);
Лауреат
загальноукраїнського конкурсу політичної сатири «Золота
ратиця» (2003 р.); Лауреат всеукраїнського конкурсу на
найкращі твори для дітей «Золотий лелека» (2008 р.); Лауреат
конкурсу «Золоте перо Донбасу» (2003 р.); Лауреат
регіонального фестивалю-конкурсу «Книга Донбасу»
(2006 р., 2011 р.). Лауреат всеукраїнського конкурсу НСЖУ
«Золоте перо України» (2012 р.). Нагороджений також
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відзнакою «Золота медаль української журналістики»
(2013 р.).
Переможець
творчих
конкурсів
на
найкраще
гумористичне оповідання журналу «Перець» та газети
«Веселі вісті».
Лагода (Лагодзинський) Валентин Костянтинович
народився 27 травня 1913 р. у с. Степанці на Черкащині в
сім’ї службовця. Здобувши середню освіту (закінчив сільську
школу, Корсунський педагогічний технікум), з 1930 р.
працював у Донецьку кореспондентом газети «Молодий
робітник», друкувався на сторінках «Забою», у колективних
збірках систематично друкувалися його кореспонденції,
вірші, поеми. Був редактором радіомовлення, одночасно
навчаючись на літературному факультеті Дніпропетровського
університету. Свої перші вірші надрукував у 1930 – 1931 рр.
Коли почалася Велика Вітчизняна війна, попросився на
фронт добровольцем. Служив на Південному, Закавказькому,
Північно-Кавказькому та 1-му Українському фронтах.
Військову службу поєднував із літературною діяльністю:
писав вірші, заклики і звернення, саркастичні епіграми на
Гітлера, які друкувалися у фронтових газетах і листівках.
Повернувшись з армії, у 1953 р. видав першу книгу
поезій «Квітень». А в же у 1954 р. у Москві вийшла збірка
віршів «За нашими Карпатами» у перекладі російською
мовою. Паралельно працював над текстами для пісень на
музику композиторів Г. Верьовки, А. Філіпенка, В. Вірменича
та інших. Ним було написано близько чотирьох десятків
пісень. Одна з найвідоміших – «Побажання на прощання» у
виконанні славетного хору імені Григорія Верьовки.
У 1955 р. побачила світ збірка гумору і сатири «Що
посієш, те й пожнеш». За нею вийшли збірки: «Мокрим
рядном» (1958), «Натхнення» (1960), «Хоч круть, хоч верть»
(1962), «Бурхливий плин» (1963),»Хай буде гаразд»,»Деруни
й розтягаї» (1966), «Віддамо належне» (1967), «Гаряча
завивка»(1968), «Сатана у целофані» (1971), «Цвіт і тля»
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(1973), «Спасибі за увагу» (1976), «Вимушена посадка»
(1983), «Гумор, сатира, лірика» (1983) та ін. Вони були
написані у різних літературних формах: памфлети,
фейлетони, гуморески, байки, жарти, пародії, епіграми,
казки-небилиці.
Помер В. К. Лагода 10 січня 1991 р..
Ластовенко Борис Якович народився 25 червня
1946 р. у с. Старомайорськ Великоновосілківського району
Донецької області. Закінчив Літературний інститут
ім. О. М. Горького.
Працює редактором галузевої газети зв'язку «Депеша».
Пише російською мовою Автор поетичних книжок
«Осокоры», «Русла памяти», «Дозор», «На белом лугу»,
«Липы в шахтерском поселке», «Годовые кольца», книжки
оповідань «Снежница».
Лауреат премій імені М. Островського та імені Б.
Горбатова.
Летюк Євген Миколайович народився в 1920 р. у
хліборобській сім'ї в селі Романівна, що на мальовничій і
співучій Полтавщині. Навчався в Київському гірному
технікумі. Працював геологом на шахтах Донбасу. У 1954 р.
Закінчив філологічний факультет Київського університет ім.
Т. Шевченка.
Є. Летюк був поетом ліриком, поетом-публіцистом і
прозаїком. А ще – журналістом. Люди старшого покоління
пам'ятають його по газеті «Комсомолець Донбасса». А коли у
1973 р. повинна була з'явитись довгоочікувана газета
«Вечерний
Донецк»,
Євген
Летюк
був
обраний
відповідальним секретарем редакції. І був ним не тільки за
призначенням, але й за покликанням. А ще він був
секретарем Донецького відділення Спілки письменників
України, уходив до кладу журі різноманітних творчих
конкурсів, шукав і знаходив по всьому Донбасу молоді
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літературні таланти і відкривав для них дорогу на сторінках
своєї «Вечерки. І продовжувався писати вірші, прозові твори.
Перша збірка поезій вийшла у 1957 р. під назвою
«Завжди сімнадцять?» іІ була прихильно зустрінута читачами
та критикою. А далі були книги: «Хто там зорі ворушить?»
(1960), «Чолом собі, світе» (1962); «Я розплів твої коси»
(1965); «Третє весло» (1966); «Рівнодення» (1970); «З
повними відрами» (1978). На столі письменника залишилась
незакінчена повість «Незаміжній секретар», яку він
продовжував писати уже в лікарня.
За неповні два тисячоріччя Є. Летюк створив півтора
десятка книг поезій, прози, публіцистики, його чисельні
публікації друкувалися в журналах, альманахах, антологіях у
нас і за кордоном.
22 вересня 1976 р., у віці 47 років, він пішов із життя.
Два з половиною роки він не дожив до всього 50-річчя.
Остання книжка поета «З новими відрами» видана
посмертно.
Листопад (Нікітіна) Антоніна Іванівна народилася на
Волині, нині Рівненська область Демидівський район, село
Перекалі 8 жовтня 1941 р. в хуторянській родині
репресованих.
Закінчила Дубенське медичне училище. Працювала в
селі Заруддя в селищі Верба на Дубенщині. Закінчила ІваноФранківський медичний інститут. За фахом – лікарневропатолог. За покликанням – поет. З 1968 р. живе в
Краснодоні на Луганщині.
Член Національної спілки письменників України. Поет і
публіцист. Зараз – на творчій праці. Її твори друкуються в
українських часописах Канади, Америки, Австралії, Франції,
Англії, Польщі, Вірменії.
Її публіцистичні й поетичні виступи на Всесвітніх
Форумах Українців, на Шевченківських святах, на авторських
вечорах захоплюють серце кожного українця.
Лауреат премії імені Василя Стуса (1993 р.).
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Лауреат премії імені Олени Пчілки (1994 р.).
Лауреат Міжнародного Шашкевичівського конкурсу
(Вінніпег, Канада), друге місце за твір «Лицарська Голгота»
(1994 р.).
Лауреат Літературного Фонду Воляників-Швабінських
при Фундації Українського Вільного Університету в НьюЙорку (2001 р.), друге місце за книгу «Свячена вода».
Засновниця і ведуча Українського Культурного Центру
«Калина» в Краснодоні.
Литвинов Володимир Дмитрович народився 16 квітня
1936 р. у сел. Черкаське Слов’янського району Донецької
області. Після закінчення школи в селищі Черкаське
працював з 1952 по 1955 р. і з 1957 по 1958 р. у Краматорську
на Новокраматорському машинобудівному заводі токарем.
Володимир Дмитрович Литвинов закінчив факультет
іноземних мов Львівського університету (відділ класичної
філології). Протягом 1963–1980 рр. працював викладачем
Ніжинського державного інституту імені Миколи Гоголя.
Удостоєний звання «Відмінник народної освіти». Нині –
провідний науковий співробітник Інституту філософії імені
Григорія Сковороди НАН України, де працює від 1980 р..
Протягом 1991–2010 рр. вів курс лекцій з латинської мови в
НаУКМА.
Доктор філософських наук, професор. Член спілки
письменників України від 1987 р. Був номінантом на
Шевченківську премію 2011 р. за монографію «Україна в
пошуках ідентичності. Історико-філософський нарис». Автор
книжок «Ренесансний гуманізм в Україні» (Ідеї гуманізму
епохи Відродження в українській філософії ХV –
поч. ХVII ст.), «Католицька Русь» (історико-філософський
нарис). У перекладах Литвинова з’явилися твори Марка Тулія
Цицерона, Еразма Ротердамського, Баруха Спінози,
Станіслава Оріховського, Івана Домбровського. Переклав з
латини оригінальні тексти до видання – «Українські
гуманісти епохи Відродження» у 2-х томах, «Тисяча років
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суспільно-політичної думки України» в 9-ти томах, уклав
латинсько-український словник. Також перекладає з
німецької та польської мов.
Автор численних публікацій в різних часописах
України, таких, як «Літературна Україна», де вперше на
початку 2000-х років дав загальну характеристику творчості
Олега Максименка.
Лук'янчук Раїса Федорівна народилася 7-го вересня
1948 р. в селі Богданівці Летичевського району Хмельницької
області. З 1952 р. живе на Луганщині. Поетеса, журналіст,
громадський діяч. Після закінчення в 1974 р. будівельного
технікуму в м. Стаханові Луганської області до 1977 р.
працювала майстром, інженером, старшим інженером на
будівництві, 1977–1988 рр. – у редакціях газет
кореспондентом, редактором.
3 1986 по 1991 р. навчалася в Луганському
педагогічному інституті імені Тараса Шевченка на
філологічному факультеті, оволодіваючи фахом учителя
української мови та літератури.
У 1992 р. обрана головою Луганського обласного
об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», на цій
посаді працювала п'ять років. У лютому 1996 потрапила в
автомобільну катастрофу, отримала тяжкі травми. Після
річного лікування визнана інвалідом другої групи, але
продовжує брати активну участь як в літературному, так і в
громадському житті України.
Автор збірок «Освідчення», «Воскресіння», «Тіні на
зорі», «Час гончара», «Любов неземна».
Член НСПУ з 1990 р..
Лупейко Віктор Юхимович народився 7 лютого
1929 р. у с. Рубці Краснолиманського району Донецької
області в селянській сім'ї.
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У 1937–1941 роках навчався у початковій школі. У
1949 р. закінчив Червонооскільську середню школу
(Ізюмський район, Харківщина).
Навчався в Станіславському педінституті, історикофілологічний факультет якого закінчив у 1958 р.
У воєнні роки не відвідував школу – працював у
колгоспі на різних роботах.
У 1949–1953 роках перебував на військовій службі в
Радянській Армії.
Працював у школах Прикарпаття та Буковини, а також
перебував на журналістській роботі.
З 1964 р. проживав у селищі Тетерів Бородянського
району Київської області.
До виходу на пенсію вчителював у Тетерівській
середній школі, викладав рідну мову та літературу.
В. Ю. Лупейко — заслужений вчитель України, лауреат
Премії Василя Юхимовича, член Київської обласної
організації НСПУ з 1996 р..
Упродовж кількох десятиліть Віктор Лупейко виступав
у періодиці на педагогічні, літературознавчі та політологічні
теми. Його матеріали були надруковані, окрім райгазети, у
«Київській правді», «Радянській Україні», «Культурі і житті».
«Радянській Буковині», «Советской культуре», (Москва),
«Радянській освіті», «Вільній думці» (Австралія), «Свободі»
США, в газетах Литви, Азербайджану, Грузії, в журналах
«Дніпро», «Ленинград» Росія, альманахах тощо.
Особливо варто відзначити багаторічне співробітництво
Віктора Лупейка із тижневиком «Освіта» та газетою
«Народна армія», де були вміщені десятки вагомих матеріалів
письменника.
Ці
політологічні
публікації
і
нині
використовуються у школах та військових частинах
вчителями та офіцерами-гуманітаріями.
У 1961 р. у Чернівцях вийшла друком поетична
колективна збірка «Людина до сонця іде», де було вміщено
десять поезій Віктора Лупейка. 1986 р. у київському
видавництві «Радянський письменник» побачила світ збірка
«Ніжний кремінь», де було опубліковано понад 60 віршів
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письменника. У київському видавництві «Хрещатик» 1992 р.
було видано поетичну збірку письменника «Осягнення
сущого». 1996 р. теж приніс письменнику творчий успіх: у
видавництві «Школяр» (Київ) вийшла книжка поезії та прози
«Сиве кування зозулі». У наступні роки вийшли друком такі
політологічні книжки Віктора Лупейка: «Кайдашизм, або
Доки ж будемо самоїдами?» (1998), «У світі українських
інтелектуалів» (2004), «Світочі і лжепророки» (2004).
У 2004 р. письменник був удостоєний звання лауреата
Київської обласної літературної премії імені Григорія
Косинки.
У 2007 р. Віктор Лупейко видав книжку художньої
прози «На крутих роздоріжжях». Ця праця письменника теж
була відзначена престижною літературною премією
«Благовіст» (2008). У лютому 2009 р. виходить друком нова
політологічна книжка письменника «Витязі української
духовності». Ця праця теж рекомендована Міністерством
освіти і науки України як навчальний посібник для
викладачів та студентів вищих навчальних закладів, вчителів,
воїнів Українського війська та читачів інших категорій.
10 жовтня 2009 р. на Всеукраїнському літературномистецькому святі «Просто на Покрову» Віктор Лупейко став
лауреатом премії Василя Юхимовича.
Помер В. Ю. Лупейко 30 листопада 2010 р. Похований у
смт. Тетерів.
Максименко Олег Леонідович Народився 11 серпня
1963 р. в селищі Черкаське Слов'янського району Донецької
області.
Максименко Олег Леонідович закінчив ДДМА. Працює
на Краматорському заводі енергетичного машинобудування
заступником директора з виробництва.
Перший вірш був надрукований у 1988 р. в газеті
«Краматорський металург». Друкується в міських, а також
обласних газетах, журналі «Брідщина». Співавтор поетичних
збірок «Донецькі перлини», «Шидловські вогні», «Поезії
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Слов’янщини». Автор поетичних збірок «Вклоняюся рідній
землі», «Степные рассветы». Автор краєзнавчої книжки
«Крізь млу до світла».
За активну роботу в галузі краєзнавства ім’я Олега
Максименка ввійшло до довідника «Краєзнавці Донеччини».
Малахута Микола Данилович народився 23 лютого
1939 р. в м. Гадячі на Полтавщині в сім'ї хліборобів. Навчався
в Луганському педінституті і Литовському університеті.
Працював у колгоспі, на шахті, на заводі, на будові,
вантажником, у редакціях багатотиражних, районних,
міських, обласних, республіканських газет, у журналі
«Україна».
У березні 1970 р. був прийнятий до Спілки
письменників України.
Микола Малахута автор 4-х збірок віршів і поем:
«Зозулинці», «Балада про зустріч», «Мужня доброта»,
«Проводи травня»; 8-и повістей: «Стара дика груша», «Свято
червінькової осені», «Спомин про давній марш»,
«Оптимальний варіант», «Сонцедари», «Ага», «Сірі вовки»,
«Звичка-натура»; роману «Материнський хліб», книги
повістей та оповідань «До побачення, тишо», «Зустріч у
вечері», три повісті під назвою «Спомин про давній марш»
серії «Романи й повісті».
У творчому доробку митця сотні нарисів, літературнокритичних статей, літературознавчих розвідок, перекладів із
вітчизняних і зарубіжних літератур.
Микола Данилович засновник і головний редактор
видавництва «Книжковий світ», луганської газети «Рідний
край» та міжнародної «Літературної газети».
Міщенко Володимир Іванович народився 3 грудня
1937 р. у м. Слов’янську. Дитинство проходило в
довколишніх селах – Перелесному, Билбасівці. Виростав без
батька, який загинув 1942 р. на фронті. Мати вчителювала.
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З 1948 по 1954 р. навчався у Банківській середній
школі.
У 1959 р. В. І. Міщенко закінчив історико-філологічний
факультет Донецького педагогічного інституту, до речі,
навчався в одній групі з Василем Стусом. Деякий час
працював учителем поблизу м. Краматорськ (с. Дмитрівка).
З 1961 р. – на журналістській роботі. Був редактором
літературно-драматичних передач Донецького обласного
радіо, редактором видавництва «Донбас», кореспондентом
Дніпропетровської
студії
телебачення,
редактором
видавництва «Промінь» (м. Дніпропетровськ).
З 1986 по 1993 р. працював старшим редактором
видавництва «Український письменник».
Автор поетичних збірок «Таємниця осіннього листя»
(1972 р.), «Квітневі телеграми» (1979р.), «Незабутні адреси»
(1982 р.), «Березільні вітражі» (1990 р.), повісті «Не забудь
мене» (1985 р.).
Член Спілки письменників із 1982 р. Зараз живе у
Петриківці Дніпропетровської області.
Низовий Іван Данилович народився 3 січня 1942 р. на
хут. Рудка поблизу с. Марківки нині Білопільського району на
Сумщині. У роки війни лишився круглим сиротою. По
закінченні шостого класу працював у колгоспі, на будовах
Казахстану, Півночі, України. Відслужив трьохрічну строкову
службу в Радянській Армії. Після демобілізації працював
директором будинку піонерів, у редакціях районних газет,
одночасно навчаючись у вечірній школі, а згодом – на
заочному відділенні факультету журналістики Львівського
університету.
У Луганську – з 1966 р.; багато років відпрацював у
редакціях обласних газет і на телебаченні міста. Закінчив
Вищі літературні курси у Москві. Протягом шести років
очолював обласну організацію НСПУ.
Друкуватися почав із 1960 р.. Його творчий доробок
складає понад 100 збірок поезій, прози, публіцистики,
перекладів, творів для дітей. Член Національної спілки
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письменників України з 1972 р. Член Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Лауреат
премій імені Бориса Горбатова, імені Микити Чернявського,
імені братів Богдана і Левка Лепких, імені Олекси Гірника,
міжнародної премії за найкращий музичний твір – ораторію
«Лелече», який був покладений на музику тернопільським
композитором Богданом Климчуком і на всесвітньому
конкурсі ностальгійних пісень посів перше місце в номінації
«хорова композиція». Нагороджений медаллю «Будівничий
України».
Іван Низовий автор прозових та публіцистичних збірок:
«Опісля присмерку», «Зустрічі без прощань» (2003),
«Загублене відлуння», «Десь там, за соняшниками» (2004),
«Там, де я ніколи не плакав» (2006), «Давно вже не виходив з
берегів» (2007), «Сльоза сльозу не здоганяє» (2009), «Там, де
ми були, і є, і будемо» (2010).
Помер І. Д. Низовий 30 вересня 2011 р.
Новоринський Василь Миколайович народився 26
червня 1934 р. у с. Конюхи Бережанського повіту на
Тернопольщині. Навчаючись у 10 класі, 29 грудня 1952 р.
заарештований органами МГБ за зв’язки з ОУН-УПА. Вирок
Військового трибуналу МГБ Тернопільської області – 25
років концтаборів і 5 років позбавлення прав. На такий же
термін була засуджена його родина.
Звільнений під час політичної амністії у 1956 р.
Повернувся на Львівщину. Та під тиском „гебістів” у 1957 р.
змушений був залишити роботу на цегельному заводі і
навчання у 10 класі вечірньої школи м. Винники, куди
поступив після закінчення. Виїхав у Донбас.
У 1958 р. закінчив Слов’янську школу робітничої
молоді №2.
У 1960–1964 рр. був студентом Українського Заочного
політехнічного інституту. В 1966 р. закінчив Краматорський
індустріальний інститут.
За фахом – інженер-електромеханік.
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Активний діяч національно-демократичного руху
Донеччини.
В. М. Новоринський має публікації в міських, обласних,
республіканських газетах та журналах. Співавтор декількох
поетичних збірок.
Ночовний Микола (Микола Ночовний-Богарада)
народився 22 липня 1943 р. в селі Жовтневе Лубенського
району на Полтавщині. Закінчив художнє училище і
Київський держуніверситет. Працював в обласних газетах
Полтавщини і Чернігівщини. З 1971 р. живе і працює на
Луганщині. Є автором багатьох книг віршів, оповідань,
повістей та романів. Окремі його твори перекладалися й
видавалися в Росії, Киргизії, Білорусі та Болгарії.
Трудова біографія Миколи Ночовного досить розмаїта й
насичена яскравими фактами – вантажник, бетоняр, тесля,
художник, журналіст. За останнім фахом працював на
Полтавщині, Чернігівщині, з 1977 р. – на Луганщині. Був
редактором Сєвєродонецької місцевої газети, відповідальним
секретарем Луганського обласного відділення Спілки
письменників, редактором журналу «Бахмутський шлях»,
виконував інші відповідальні громадські доручення.
Перша збірка Миколи Ночовного була видана в
Донецьку 1978 р. і називалася «Робота». Нею поет заявив про
себе як людину, що навіки поріднилася з донецьким краєм,
полюбила його степову красу, індустріальну міць, нелегку
шахтарську працю.
Пройшло три роки, і знову в донецькому видавництві
«Донбас» з'явилася наступна збірка поезій Миколи
Ночовного «За веснами, за териконами». Йшов час.
Тематичні обрії його лірики розширилися.
Збірка «Хліб на рушнику» засвідчила, що поет став
пильніше вдивлятися в життя, його вірші – це вже не просто
узагальнення, типізація окремих фактів, це поезія якісно
іншого філософського рівня («До таїни начал», «Час
вишива», «Є закон у зграї лебединої»).
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«Пісня над бронзою» (1985) – це спроба
урізноманітнити
жанрову
палітру
творчості.
Тут
представлено близько 100 ліричних мініатюр, форми, яка
особливо є складною, оскільки вимагає на маленькому
словесному просторі висловити думки, настрої, почуття
ліричного героя таким чином, щоб розкрити його внутрішній
світ, красу й багатство душі, розум і силу. Знову тут яскраво
представлені урбанізовані донбаські реалії, долі мешканців
індустріального краю.
З середини 80-х років все частіше й частіше з-під пера
Миколи Ночовного виходять прозаїчні твори. Олексій
Неживий писав: «Чи було це несподіванкою? Мабуть, що ні,
адже як прозаїк Микола Ночовний формувався і в художньодокументальних повістях, а також у численних нарисах на
сторінках періодики».

Овчаренко Іван Микитович народився 21 квітня
1925 р. у с.Бараниківка Біловодського району на Луганщині у
селянській родині. Учасник Великої Вітчизняної війни: був
бійцем партизанського загону на Старобільщині, звільняв
Правобережну Україну, Румунію, отримав поранення під
селом Гола Долина Слов'янського району.
Після демобілізації в 1947 р. працював у рідному селі
вчителем, заочно закінчив Старобільське педагогічне
училище. У 1957 р. з відзнакою закінчив філологічний
факультет Слов'янського педінституту. З 1962 р. проживає у
Святогірську, де вже через два роки енергійного та
працьовитого вчителя української мови та літератури
призначають директором школи. У цій школі він працював до
осені 1989 р..
І. М. Овчаренко нагороджений орденами Вітчизняної
війни І ступеня, «Знак пошани», медалями; відмінник освіти
України; лауреат обласної літературної премії ім. В. Сосюри
(2000); член Національної Спілки журналістів України;
почесний громадянин міста Святогірська.
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Іван Микитович проводить велику краєзнавчопошукову роботу, залучаючи до неї учнів. Здійснив багато
екскурсій зі школярами по Україні, зокрема по Донеччині.
Він один із організаторів сосюринського свята «Солов'їні
пісні», започаткованого свого часу в Святогірську. Уклав
літературну карту Донбасу (1961), створив краєзнавчий музей
«Літературний Донбас» (1965), ініціював відкриття
меморіальних дощок М. Петренку, М. Островському,
М. Горькому у Слов'янську, В. Сосюрі, М. Цвєтаєвій,
А. Чехову, Л. Колесніковій у Святогірську. Надав активну
допомогу в створенні кімнати-музею М. Петренка в
педагогічному ліцеї м. Слов'янська.
Автор понад ста газетних та журнальних публікацій,
чотирьох книг.
Перебуваючи на пенсії, І. М. Овчаренко залишається
активним громадським кореспондентом місцевих газет
«Вісті» та «Сонет», часто дописує у всеукраїнську
«Літературну Україну». Іде назустріч проханням вчителів
місцевих шкіл та викладачів Слов'янського педагогічного
університету — для учнів та студентів проводить екскурсії на
тему «Літературне Святогір'я».
Оліфіренко Вадим Володимирович народився 8
жовтня 1948р. у м. Краматорську Донецької області. Закінчив
філологічний факультет Донецького державного університету
(1975). Працював учителем української мови і літератури у
Мічурінській середній школі і директором ГрековоОлександрівської середньої школи Тельманівського району
Донецької області (1975 – 1979); завідувачем кабінету
української мови і літератури Донецького обласного
інституту вдосконалення вчителів (1979 – 1990).
Кандидат педагогічних наук, доцент Донецького
національного університету, член Наукового товариства ім.
Т.Шевченка. З 1995 р. очолює Регіональну лабораторію
підручників
і
посібників
та
керує
програмою і
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Народознавство» Донецького Українського культурологічного
центру.
Предметом уваги В. Оліфіренка як літературного
критика є творчість українських письменників ХІХ–ХХ ст.,
зокрема донецьких постів М. Чернявського, В. Сосюри,
В. Голобородька,
С.
Жуковського, поетів
діаспори
Е. Андієвської, В. Біляєва та ін. Більшість його літературнокритичних
робіт
склали
зміст
сайту
про
творчість письменників Донбасу, який адресовано учням та
вчителям загальноосвітніх шкіл і студентам гуманітарних
факультетів вищих навчальних закладів.
Основні опубліковані праці: «Дума і пісня. Посібникхрестоматія з літератури рідного краю»; «Уроки правди і
добра. Посібник-хрестоматія з літератури рідного краю»;
«Таємниця духовного скарбу. Посібник з народознавства.
(Спецвипуски журналу «Донбас», 1994 – 1995 рр.); «Уроки
правди і добра. Поезія та проза; «Підручник з української
літератури: історія і теорія.
Нагороджений
почесною
відзнакою
товариства
«Україна-Світ» за вагомий внесок у розвиток співпраці
України
з
закордонним українством
(за
створення
навчального посібника з української літератури для школярів
Кубані «Козак Мамай»). Лауреат премії ім. В. Сосюри
Донецького обласного фонду культури.
Член Національної Спілки письменників України з
1997р.
В. Оліфіренко має багато публікацій в журналі
«Донбас», та інших журналах та газетах різного рівня з теми
літературного краєзнавства.
Омельченко Сергій Борисович народився 1 квітня
1971 р. в Ворошиловграді (нині м.Луганськ). Закінчивши
школу й не склавши іспити до Горьківського інституту
іноземних мов на перекладача-референта, діаметрально
змінив погляди на життя – пішов до кулінарного училища,
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яке успішно й закінчив. Потім – два роки «відпочинку й
змужніння» на радянсько-афганському кордоні.
Набравшись досвіду, вступив на історичний факультет
Луганського державного педагогічного інституту та закінчив
через довгі вісім років факультет української філології вже
педагогічного університету. У проміжку між навчанням на
різних факультетах працював бухгалтером, детективом
охорони (так записано в трудовій книжці), охоронцем,
відповідальним секретарем газети «Деловой вестник
Донбасса», одружився, народилася дитина, став працювати
головним редактором у видавництві «Осіріс».
Зараз працює головним редактором видавництва
«Шлях». Друкувався в газетах «Кам'яний Брід», «Наша
газета». Має наукові й навчально-методичні праці.

Орач (Комар) Олег Юхимович) народився 6 лютого
1940 р. у с. Благовіщенка на Запоріжжі у вчительській родині.
Дитинство провів на Донеччині, у степах Приазов’я.
Закінчив історико-філологічний факультет Донецького
педагогічного інституту, де навчався з українським поетом,
правозахисником Василем Стусом, про якого у 1993 р. видав
книжку спогадів. Закінчив Вищі літературні курси в Москві.
Служив у Радянській армії в Уссурійському краї, потім
працював журналістом у редакції районної газети «Авангард»
на Сіхоте-Аліні. Працював журналістом, зокрема, у газеті
«Донеччина». По переїзду до Києва обіймав посаду
директора республіканського Будинку літераторів. Його вірші
друкувались у журналах «Прапор», «Дніпро», «Дружба
народів» та в альманасі «Донбас».
У 1965 р. опублікував першу збірку поезій
«Подорожник», підписану псевдонімом Олег Орач.
Псевдонім Орач походить від назви села Червной Орач, де
працював по закінченні Донецького педінституту.
Автор багатьох збірок поезії та дитячих книжок.
Опублікував збірки якутських та алтайських народних казок
261

у перекладі українською мовою. Опублікував у пресі багато
біографічних матеріалів про Василя Стуса, з яким дружив
більше 30 років. Один із ініціаторів перепоховання Василя
Стуса в Україні.
Лауреат премій ім. Лесі Українки та ім. В. Сосюри.
Дружина – українська поетеса Галина Калюжна.
Падалка
Іван
Андрійович
народився
в
с. Новомиколаївці Запорізької області. За фахом – геолог. У
складі геологічних експедицій розвідував кольорові метали
на Забайкаллі, вугілля у Кузбасі на Кавказі й Донбасі.
Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений
орденами і медалями. Член КПРС.
Із нарисами і оповіданнями виступає в центральних і
обласних газетах, у журналах «Вітчизна», «Україна»,
«Дніпро», «Знание — сила», «Шахтер» та інших. У 1972 р. у
видавництві «Молодь» вийшла написана в співавторстві з
Іллею Бердником книга «Діаманти України» (науковопопулярний жанр).
«Глибина» – перший великий художній твір
І. А. Падалки.
Петренко Михайло Миколайович народився 1817 р. у
м. Слов'янську. Походив із дворян і служив у Слов'янській
міській ратуші,
пройшовши
кар’єрний
шлях
від
підканцеляристом до титулярного радника.
1836 р. Михайло Петренко вступив до Харківського
університету й закінчив його 1841року. Потім став працювати
по цивільному відомству.
Михайло Петренко – автор 19 поезій, надрукованих
протягом 1841 – 1848 років у харківських альманахах «Сніп»,
«Молодик», «Южный русский сборник». Є відомості, що він
написав п'єсу «Панська любов», але вона не збереглась.
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М. Петренко є автор відомої поезії «Недоля» («Дивлюсь
я на небо та й думку гадаю»). Помер у рідному Слов'янську
1864.
Половинко Григорій Григорович народився 7
листопада 1946 р. у с. Сахновщина на Харківщині. Після
закінчення в 1972 р. історико-філологічного факультету
Луганського педагогічного інституту ім. Т. Шевченка
викладав історію та суспільствознавство в середніх школах
на Луганщині й Харківщині. Деякий час був заступником
директора з навчально-виховної роботи ПТУ №50 м. Щастя.
Брав участь у роботі Кримської археологічної експедиції.
За творчим журналістським відрядженням перебував на
будівництві БАМу в селищах Алонка й Ургал (1976 р.) та в
зоні Чорнобиля (1986 р.).
Працював режисером Кремінського народного театру та
головним художником Харківського науково-дослідного
інституту Діпрококс.
У 1993 – 1995 роках очолював Сєвєродонецьку міську
організацію «Просвіта» і редагував газету «Сіверський край».
Керував літературною студією «Молодий Луг» при редакції
газети «Жизнь Луганска», викладав курс з історії рідного
краю в луганській СШ №13.
Літературною творчістю займається зі шкільних років.
Перші поетичні публікації з'явилися в обласній пресі 1966 р.
(газета «Прапор перемоги»). Крім поезії займається прозою,
драматургією, публіцистикою та перекладами з польської,
білоруської, болгарської, російської, іспанської та інших мов.
Григорій Половинко – автор 5 поетичних збірок.
У 2013 р. присвоєно сан диякона УПЦ КП.
Пустовіт Ганна Анатоліївна народилася 14 серпня
1977 р. у м. Ровеньки Луганської області в родині інженернотехнічних працівників.
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З 1984 по 1994 рр. навчалася у середній школі №4 імені
Миколи Трублаїні.
Із чотирнадцяти років почала друкуватися у міській
газеті «Вперед». Була членом літературного гуртка
«Родники».
З 1994 по 1999 рр. навчалася на історичному факультеті
Луганського державного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка, отримавши по закінченні диплом із
відзнакою за спеціальністю «Всесвітня історія».
У 1998 р. вірші Ганни Пустовіт увійшли до колективної
збірки членів літературного об'єднання міста Ровеньки
«Разговор при свечах».
Того ж 1998 р. у видавництві «Русь» вийшли дві
поетичні збірки Ганни Пустовіт «Приходит любовь» та
«Любов і вічність віч-на-віч», а у видавництві «Книжковий
світ» — збірка «Засніжені яри». У 1999 р. вийшла поетична
збірка «Щоденники смутку».
По закінченні університету у 1999 р. працювала
редактором відділу у міській газеті «Вперед». З 1999 по
2003 рр. була головним спеціалістом із гуманітарних питань
Ровеньківського міськвиконкому.
У 2003 р. перейшла на роботу до Ровеньківського
гірничого технікуму, де викладає політичну економію та
суспільні дисципліни.
Пучков Володимир Юрійович народився 15 березня
1950 р. у м. Слов'янськ Донецької області. Закінчив
Миколаївський державний педагогічний інститут та
відділення журналістики Вищої партійної школи. Заслужений
журналіст України. Працював у редакції миколаївської
обласної молодіжної газети «Ленінське плем'я», був
завідуючим відділом культури обласної газети »Південна
правда».
З 1994 р. – головний редактор міської газети «Вечірній
Миколаїв». Заснував першу в Миколаєві дитячу газету
«Мальок».
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Голова благодійного фонду »Миколаїв — 2000».
Пише російською мовою. Автор поетичних збірок
«Азбука музыки», «Парусный цех», «Видимо-невидимо»,
«Вечерний чай», «Штрафная роща»; перекладів з української
віршів
Д.Павличка,
П.
Осадчука,
Д.
Креміня,
В. Забаштанського, М. Лукова та ін. Лауреат премії імені
М.Ушакова.
Радьков (Радько) Дмитро Пилипович народився
27листопада 1924 р. у с. Новочервоному Троїцького району
Луганської області. У 1930 р. разом із розкуркуленими
батьками й усією родиною був засланий в Архангельську
область. Під час Другої світової війни знаходився на
окупованій території і в фашистських таборах смерті Вязьми,
Німеччини, Молдови, Румунії.
З серпня 1944 р. – у діючій Радянській Армії. Брав
участь у боях за Будапешт. Нагороджений орденом
Вітчизняної війни 2-го ступеня та медалями. Після
демобілізації працював у зернорадгоспі ім. Орджонікідзе в
Азербайджані.
У 1947–1949 рр. навчався на філологічному факультеті
Азербайджанського держуніверситету в Баку, потім перевівся
у Харківський університет, який закінчив у 1952р. Заочно
закінчив також факультет іноземних мов Ростовського
педінституту. Працював учителем російської мови і
літератури на Південному Уралі. Викладав також і німецьку
мову в школах та в політичному технікумі міста Єнакієве.
У 1938 р. у газеті «Колхозные ребята» було надруковано
його вірш «Победителям», присвячений поверненню героївпапанівців на дрейфуючій крижині з Північного полюсу на
материк.
Друкувався в республіканських і союзних газетах, у
журналі «Донбас», колективних збірках.
Окремими виданнями вийшли книжки віршів «Журавли
над копрами» (1979), «Встречая день» (1982), «Щепотка
земли» (1989), «Памятьполя» (1993). Українською мовою в
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донецьких видавництвах побачили світ збірки поезій
«Невисохла сльоза» (1998), «На розколі часу» (2001).
Член Національної Спілки письменників України з 1996
р.
Рибалко
Микола
Олександрович
народився
14 лютого 1922 р. у с. Орєхово-Василівка. У 1931 р. сім'я
переїхала до Краматорська, який став для Миколи рідним
містом. Тут він закінчив 10 класів середньої школи №1. Потім
став студентом Дніпропетровського державного університету.
Навчання на філологічному факультеті було перервано
початком Великої Вітчизняної війни. У числі інших Микола
Рибалко пішов на фронт добровольцем. Був прийнятий у
Барнаульське мінометне училище.
У червні 1942 р. лейтенант Рибалко прийняв перший
бій під Воронежем, тоді ж отримав перше поранення і першу
нагороду – орден Червоної Зірки.
Протитанкова батарея під його командуванням брала
участь у багатьох кровопролитних боях, серед яких –
найбільше танкова битва під Прохорівкою, на Курській дузі.
Визвольними боями в складі 38-ї армії Микола
Олександрович пройшов всю Україну — від Сум до Львова.
За форсування Дніпра південніше Києва він був удостоєний
ордена Червоного Прапора. 3годом були бої під КорсуньШевченківським, знову поранення і ще одна нагорода —
орден Червоної Зірки. Пройшов із визвольними боями
Польщу, дійшов до Одра. 1945р. зустрічав на німецькій землі.
У лютому 1945-го на Одерському плацдармі гвардії
капітан Рибалко був важко поранений. Пройшли довгі місяці
лікування в госпіталях, але медицина, на жаль, була безсила,
він назавжди втратив зір. Тоді йому було лише 23 роки. Але
для нього війна не закінчилася в сорок п'ятому, для нього
зброєю стало поетичне слово.
Перший вірш «Цветы» було опубліковано в 1954 р. в
«Літературній газеті». У 1956 р. вийшов перший збірник
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поета «Под солнцем Родины», а її автор був прийнятий у
члени спілки письменників СРСР.
У наступні роки з'являлися нові збірки. Микола
Олександрович Рибалко протягом всього свого життя видав
понад 25 книжок, серед яких «Глазами сердца» (1958), «Я
жил в такие времена» (1972), «Незакатная звезда» (1982),
«Незабудки на кургане» (1975) та багато інших, говорять не
тільки про важкі часи війни, але і про людську дружбу,
вірність і кохання.
У 1966 р. вийшов нарис Рибалко «Броня и пламя».
Творчість Миколи Рибалко відзначено безліччю
високих урядових нагород, серед яких орден Жовтневої
Революції і Дружби Народів. У 1968 р. за збірку «Дорога на
высоту» автор отримав звання лауреата республіканської
комсомольської премії ім. Миколи Островського. У 1985 р. за
збірку «Незакатная звезда» він був удостоєний звання
лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Пісня
Олександра Білаша на вірші Н. А. Рибалко «Я жил в такие
времена» стала лауреатом Всесоюзного телеконкурсу «Пісня75».
Широко відома громадська діяльність Миколи Рибалко.
Понад сорок років він очолював літературне об'єднання при
редакції газети «Краматорська правда», яке вважалося одним
із кращих в Україні. На базі цього об'єднання було виховано
чимало талановитих літераторів, серед яких Олег Плуталов,
Леонід Горовий, Віктор Пікалов, Анатолій Мироненко,
Анатолій Мірошниченко.
Помер М. О. Рибалко 8 липня 1995 р.
Романько Валерій Іванович народився 20 січня
1952 р. у с. Журавка Красноармійського району Донецької
області. Закінчив філологічний факультет Донецького
державного університету. Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри літератури Слов'янського державного
педагогічного університету.
267

І. Романько – Член Національної Спілки письменників
України з червня 2005 р. Відмінник освіти України. Член
Національної Спілки краєзнавців України. Пише українською
та російською мовами. Автор книжок «Література рідного
краю», «Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир
Сосюра і українська мова», «Пушкин и донецкий край:
реальность и вымысел», «Чехов и Донбас: личные и
творческие связи», «Сосюра у Слов'янську», «Освідчення в
любові Станіслава Жуковського», «Іван Костиря – дітям»,
«Краєзнавці Донеччини. Член правління Національної спілки
краєзнавців України».
Лауреат
регіональної
літературної
премії
ім. Володимира Сосюри, Премії імені академіка Петра
Тронька Національної спілки краєзнавців України (2014).
Член Донецького відділення НТШ з 2005 р. Член
Національної Спілки журналістів України.
В. І. Романько має багато публікацій краєзнавчого
напрямку в місцевій, обласній та всеукраїнській періодичній
пресі.
Савич (Лук'яненко) Іван Савич народився 19 січня
1914 р. в с. Савинки Корюківського району на Чернігівщині.
Закінчив Харківський інститут журналістики (1934) та
Київський університет (1940). Викладав українську
літературу в Кременецькому учительському інституті,
учителював на Донбасі. Учасник Великої Вітчизняної війни.
Нагороджений орденом Вітчизняної війни 2-го ст. та
медалями.
Уже в 1934 р. Іван Савич працює в робсількорівському
відділі республіканської газети «Пролетарська правда».
На початку 1935 р. він вступає на підготовчі курси
Київського державного університету, а з вересня стає
студентом філологічного факультету.
У 1948 р. викладач Старобільського учительського
інституту Іван Савич (Лук'яненко) був заарештований,
засуджений та ув'язнений на 25 років. Несправедливе
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покарання відбував до 1956року. Потім працював учителем
української мови та літератури в м. Старобільську, керував
літературним об'єднанням. Перша поетична збірка «З вічних
джерел» вийшла в 1957 р.. Потім видавалися численні збірки
поезій,
а
також
спогади.
Почесний
громадянин
м. Старобільська.
Окремі вірші перекладалися болгарською, угорською,
татарською мовами. Книжки «Вічні джерела» та
«Народження колоска» перекладені російською мовою.
Жив у м. Старобільську. Помер 28 листопада 2000 р.
Сиротенко
Валерій
Павлович
народився
в
м. Краматорську 30 травня 1953 р. У 1970 р. закінчив
середню школу № 7 і вступив до Донецького університету на
українське відділення філологічного факультету. Після
закінчення університету працював учителем української мови
та літератури в школі № 2 м. Краматорська, а з 1978 р.
розпочав науково-педагогічну діяльність у вищій школі. У
Слов’янському педагогічному інституті та Краматорському
економіко-гуманітарному
інституті
викладав
дитячу
літературу, історію української літератури, літературу рідного
краю, вступ до літературознавства. Зараз працює на посаді
доцента кафедри теорії і практики початкової освіти
Донбаського державного педагогічного університету.
У 1985 р. захистив дисертацію «Жанрово-стильові
особливості повістей А. Дімарова», за що одержав науковий
ступінь кандидата філологічних наук. Переважно займається
дослідженням проблемно-жанрових пошуків українських
прозаїків XX сторіччя, а також вивченням творчості
письменників Слобожанщини, зокрема північного регіону
Донецької
області.
Є
автором
понад
дев’яноста
літературознавчих
статей
та
літературно-методичних
посібників. Це праці, присвячені творчості М. Петренка,
Б. Грінченка, С. Васильченка, В. Підмогильного, В. Сосюри,
Л. Первомайського, А. Дімарова, Д. Павличка, А. Мироненка,
Ю. Доценка. У співавторстві (І. М. Казаков, Р. Ф. Суровцева)
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під грифом Міністерства освіти і науки України видав
посібники для студентів вищих навчальних закладів
«Практичні заняття з теорії літератури» та «Історія
української літератури XX сторіччя та методика її
викладання».
За педагогічну й наукову діяльність нагороджений
знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної
форми власності «За розбудову освіти», Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України та знаком Міністерства
освіти і науки України «Відмінник освіти України».
Є автором численних публікацій в пресі, як місцевій,
обласній так і в республіканській по відродженню традицій
української культури і мови.
Рибас Тарас Михайлович народився 14 березня
1919 р. у с. Старі Санжари Ново-Санжарського району
Полтавської області. У 1931 р. родина переїжджає в Донбас, у
Боково-Антрацит, де він закінчив школу-десятилітку. У
1937 р. Тарас Рибас надійшов на гідротехнічний факультет
Новочеркаського
інженерно-меліоративного
інституту.
Навчання в інституті довелося залишити через стан здоров'я,
перелом, а потім туберкульоз хребта.
На війну через інвалідність його не взяли.
Т. Рибас жив у цей час із матір'ю під степовим
містечком Старобільськом. Коли німці захопили місто, в
ньому була створена підпільна організація. Про те, що в ній
брав участь Тарас Рибас, достовірних даних немає. Але він
був заарештований і в числі військовополонених і
підпільників під посиленим конвоєм доставлений в обласний
центр. За містечком Щастя, Тарас Рибас із декількома
товаришами втік й через ліси й зарослі балки знову
пробрався до Старобільська. У 1943 р. містечко було
звільнено. Аж до 1944 р. він служив у частині
протиповітряної оборони.
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Чотирнадцять років Т. М. Рибас працював у редакції
обласної газети «Ворошиловградская правда» — роз'їзним
кореспондентом, потім завідувачем відділом.
Друкуватися почав дуже рано. Він автор нарису
«Зачаровані», збірок оповідань «Зустрічі» (1955), «Марійка»
(1959), повістей «Небо буде ясним» (1962), «Розпачлива»
(1966), «Весела гора» (1968), «Новосілля» (1969); романи
«Син загиблого» (1965), «Червоний сніг» (1971), «Голос
чистих джерел» (1977).
У 1953 р. заочно закінчив історико-філологічний
факультет Луганського педагогічного інституту імені Тараса
Шевченка. Трьома роками пізніше очолив обласне
літературне об'єднання, що через десять років переросло в
письменницьку організацію, на чолі якої був до самої своєї
кончини.
Поряд із напруженою творчою роботою багато сил і
енергії віддавав роботі з молоддю, суспільній діяльності,
допомагав письменникам-початківцям. Він був членом
правління Союзу письменників України, республіканського
Комітету захисту миру, Комітету по Державним преміям
України ім. Т. Г. Шевченка, редколегій всеукраїнських
журналів, багатьох обласних громадських організацій.
Тарас Михайлович перетворив Будиночок Даля в серце
літературного життя Луганської області. Цей будиночок
збирав своїми незабутніми літературними вечорами поетів,
письменників і журналістів.
Помер письменник 12 березня 1977 р. в поїзді, не
доживши добу до свого 58-річчя. Тарас Михайлович хотів
відсвяткувати свій день народження в Полтаві, але не встиг.
У його кабінеті, у Будиночку Даля, екскурсоводи донині
намагаються зберегти все ту ж творчу атмосферу. У фондах
Музею історії й культури міста Луганська зберігаються
документи з сімейного архіву родини письменника, передані
в дарунок музею Іриною Петрівною Рибас, удовою
письменника. Одна з вулиць міста Луганська гордо носить
ім'я Тараса Рибаса. На будинку, у якому жив письменник, за
адресою вул. Свердлова, 2, в 1979 р. встановлена
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меморіальна дошка з текстом: «У цьому будинку жив і
працював відомий радянський письменник Тарас Рибас. 1919
– 1977 р.»
Руденко Микола Данилович народився 19 грудня
1920 р. у сел. Юр'ївці (тепер Лутугинського району,
Луганської області). Там закінчив десятирічку, після чого
вступив на філологічний факультет Київського університету.
Але навчання перервалося призивом до армії (студентом він
пробув усього якийсь місяць). Потім – війна, блокадний
Ленінград, поранення, довге лікування в шпиталі, повернення
на фронт і демобілізація капітана Руденка аж у 1946р.
Після виходу збірки віршів «З походу» (1947)
прийнятий до Спілки письменників України. Працював
відповідальним секретарем видавництва «Радянський
письменник», а з 1947-го по 1950-й він – головний редактор
журналу «Дніпро», водночас секретар парторганізації Спілки
письменників України.
1970-ті роки – активно залучився до захисту прав
людини, в тому числі національних. Підтримує стосунки з
московськими дисидентами. Член Радянського відділення
«Міжнародної амністії».
1974 – виключений із лав КПРС за критику марксизму
та правозахисну діяльність.
1975 – виключений зі СПУ.
1975 – заарештований за «антирадянську пропаганду»,
але з нагоди 30-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній
війні амністований як учасник війни.
Був одним із трьох першозасновників і першим
головою Української Гельсінської Групи. Після консультацій з
П. Григоренком, О. Мешко, О. Бердником, Л. Лук'яненком, І.
Кандибою, О.Тихим, М. Матусевичем, М. Мариновичем, Н.
Строкатою 9 листопада 1976 р. М. Руденко провів на квартирі
А. Д. Сахарова в Москві прес-конференцію для іноземних
журналістів, де оголосив про створення УГС.
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5 лютого 1977 р. – заарештований у Києві й етапований
до Донецька, де було порушено справу проти нього і
О. Тихого. Суд відбувся 23 червня – 1 липня 1977 р. Руденка
засудили до 7 років таборів суворого режиму і 5 років
заслання за так звану «антирадянську агітацію й
пропаганду». Твори Руденка були кваліфіковані як «наклеп на
радянську владу». Рішенням Головліту (1978) всі його твори
були вилучені з продажу та з бібліотек СРСР.
1987 – під тиском громадськості звільнений. Емігрував
за кордон – спочатку до Німеччини, потім до США.
Працював на радіостанціях «Свобода», «Голос Америки».
1988 – позбавлений громадянства СРСР.
7 вересня 1990 – повернувся в Україну. Відновлений у
громадянстві, реабілітований.
1993 – за роман «Орлова балка» йому присуджено
Державну премію України імені Тараса Шевченка в галузі
літератури.
З 1997 р. – член Республіканської Християнської партії.
1998 – вийшли книги «Найбільше диво – життя.
Спогади» та «Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії».
За участь у радянсько-німецькій війні нагороджений
орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 1 ступеня, 6
бойовими медалями. Шевченківська премія з літератури
1993 р. була вручена М. Руденку за роман «Орлова балка». 9
листопада 1996 р. нагороджений Орденом «За заслуги» III
ступеня. Указом Президента України Л. Кучми від 19 грудня
2000 р. за № 1347/2000 Руденку Миколі Даниловичу «за
активне і послідовне відстоювання ідеї побудови незалежної
Української держави, багаторічну плідну правозахисну і
літературну діяльність» присвоєно звання Герой України з
врученням ордена Держави.
Після повернення в Україну мешкав у Києві в будинку
письменників «Роліті».
Помер 1 квітня 2004 р.. Похований у Києві на
Байковому кладовищі (ділянка № 49б).
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Ряст (Каверін) Юрій Валентинович народився 18
лютого 1945 р. у с. Іванопілля Костянтинівського району
Донецької області. Після закінчення філологічного
факультету Донецького державного університету вчителював
на Донбасі. Тривалий час працював журналістом і
редактором у засобах масової інформації та видавництвах
України. Упродовж багатьох років був одним з
найактивніших
студійців
літературного
об’єднання
«Радосинь».
Юрій Ряст – автор поетичних книжок: «Мати і сонях»,
«Многії літа», «Яворовий дощик», «Курай»; перекладів книг
А.Білецького «Міфи Далекого Сходу», М.Алекберлі
«Хотинська війна 1621 р.» (у співавторстві), Е.Асанової «Я
навчаюся читати» (поетична абетка кримськотатарською й
українською мовами); численних нарисів та літературнопубліцистичних статей у періодиці. Юрій Ряст був глибоким і
вимогливим публіцистом, уважним перекладачем і
редактором. Йому було притаманне точне смислове й
стилістичне відчуття слова.
Член НСПУ з 2004 р..
Помер Ю. Ряст 22 вересня 2014 р..
Світличний Іван Михайлович народився 7 серпня
1924 р. у с. Нещеретове Білокуракінського району на
Луганщині в сім’ї службовця. Закінчив Старобільський
учительський інститут (1945). Довго вчителював як викладач
математики, був відповідальним секретарем райгазети «Під
прапором Леніна», обіймав посаду першого секретаря
райкому комсомолу.
Автор багатьох поетичних збірок. Робітничі пейзажі,
славні люди легендарного краю Донеччини були і є для нього
джерелом натхнення, визначили його творче обличчя. Про це
свідчать поетичні збірки «Пісні над Айдаром» (1961), «Коли
згоряють метеорити», «Полум'яність», надруковані в
періодиці окремі твори, в яких поет оспівує людей праці, їх
духовну красу.
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Член НСПУ з травня 1967 р.
Силіна Валентина народилася на Донбасі на шахті
К. Маркса Єнакіївського району Донецької області. Раннє
дитинство – в селі Маячка Слов'янського району, зрілі роки –
у селищі Черкаське, закінчила СМУ (медучилище). Довгий
час працювала медсестрою в лікарнях міста Слов'янська та
району.
Вірші почала писати з 4–го класу, коли захворіла на
ревматизм. По-справжньому захопилася поезією під впливом
вчительки української мови та літератури. Член
літературного об'єднання «Світанок» із 1978 р., член
літоб’єднання імені В. Сосюри в Донецьку з 1985 по 1989 р..
Друкувалась: у газетах «Комуніст», «Комсомолець
Донбасса», «Радянська Донеччина», «Поиск» – колективний
збірник.
На її вірші пишуть музику, співають пісні Фольклорний
ансамбль «Слов'яночка» (м.Слов'янськ), народний ансамбль
«Червона калина» (Київська обл..), ансамбль бандуристів
«Донбас» (м. Слов'янськ).
З 1991 р. – телекореспондент компанії ІРТК «Тор»
м. Слов'янськ, а також автор і ведуча культурологічної
програми «Веста» (берегиня сімейного вогнища, дому та
держави), передачі та фільми котрої пройшли в ефірі
Донбасу, Києва та «Останкіно» – Росії, є дипломантами та
призерами міжнародних телефестивалів у Суздалі, Києві,
Луцьку. Головний напрямок передач та фільмів –
пропагування рідної української мови, відродження
духовності української нації.
Друкувалася в колективному збірнику поезій
«Шидловські вогні» (1999).
Сироватський Віктор народився 26 травня 1941 р. у
с. Никифорівка Ямського району Донецької області. Закінчив
філологічний факультет Черкаського педінституту та
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відділення журналістики Вищої партійної школи. Заслужений
працівник культури України. Перший заступник генерального
директора обласної державної телерадіокомпанії.
Автор книжок «Двоє в серпні», «Провесінь», «Потаємні
ручаї», «Росинки», «Вогонь останньої свічі».
Член НСПУ з січня 1999 р.
Помер В. М. Сироватський 6 лютого 2008 р.
Сиротенко
Валерій
Павлович
народився
в
м. Краматорську 30 травня 1953 р. У 1970 р. закінчив
середню школу № 7 і вступив до Донецького університету на
українське відділення філологічного факультету. Після
закінчення університету працював учителем української мови
та літератури в школі № 2 м. Краматорська, а з 1978 р.
розпочав науково-педагогічну діяльність у вищій школі. У
Слов’янському педагогічному інституті та Краматорському
економіко-гуманітарному
інституті
викладав
дитячу
літературу, історію української літератури, літературу рідного
краю, вступ до літературознавства. Зараз працює на посаді
доцента кафедри теорії і практики початкової освіти
Донбаського державного педагогічного університету.
У 1985 р. захистив дисертацію «Жанрово-стильові
особливості повістей А. Дімарова», за що одержав науковий
ступінь кандидата філологічних наук.
Переважно займається дослідженням проблемножанрових пошуків українських прозаїків XX сторіччя, а
також вивченням творчості письменників Слобожанщини,
зокрема північного регіону Донецької області. Є автором
понад дев’яноста літературознавчих статей та літературнометодичних посібників. Це праці, присвячені творчості
М. Петренка,
Б.
Грінченка,
С.
Васильченка,
В. Підмогильного, В. Сосюри, Л. Первомайського,
А. Дімарова, Д. Павличка, А. Мироненка, Ю. Доценка. У
співавторстві (І. М. Казаков, Р. Ф. Суровцева) під грифом
Міністерства освіти і науки України видав посібники для
студентів вищих навчальних закладів «Практичні заняття з
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теорії літератури» та «Історія української літератури XX
сторіччя та методика її викладання».
За педагогічну й наукову діяльність нагороджений
знаком Асоціації навчальних закладів України недержавної
форми власності «За розбудову освіти», Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України та знаком Міністерства
освіти і науки України «Відмінник освіти України».
Є автором численних публікацій в пресі, як місцевій,
обласній так і в республіканській по відродженню традицій
української культури і мови.
Сліпко Юрій Васильович народився 26 травня 1912 р.
у с. Винники Козельщинського району Полтавської області у
селянській родині. У 1928 р. закінчив Бреусівську семирічку,
а у 1930 – учительські курси в м. Кобеляки. Один р.
учителював, потім став секретарем редакції районної газети
«Розгорнутим фронтом» (Козельщинський район). З 1932 р. –
завідувачем сектором шкіл у редакції дніпропетровських
обласних газет «Зоря» та «Більшовицька зміна». З 1930 р.
почав друкуватись у журналах «Нова генерація», «Червоний
шлях», «Молодняк», «Зоря».
Для видавництва «Український робітник» він
підготував першу збірку «Радість», яка мала побачити світ у
1935 р., але того ж р. був репресований.
Відбув десятирічне несправедливе ув'язнення на
Далекому Сході. У 1947 р. повернувся в Україну, працював
каменеломом у Донецькій області. А в 1948 р. переїхав до м.
Кіровськ Луганської області, де був прохідником,
кріпильником на шахті № 6 – 7 – 16. З 1962 р. – на пенсії.
Помер 4 жовтня 1969 р..
Слющинський Богдан Васильович народився 1
квітня 1947р. у с. Стрептів Кам'янсько-Буського району
Львівської області. Навчався у Львівському державному
музичному училищі.
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Служив в армії. З 1970р. – студент вечірнього
відділення Львівського державного політехнічного інституту.
Працював концертмейстером хорових та танцювальних
колективів, викладачем та директором дитячої музичної
школи,
завідувачем
відділу
культури
Тимовського
райвиконкому (Сахалінська область).
У 1980 р. закінчив Хабаровський державний інститут
культури. З 1983 р. живе і працює в Маріуполі. Був
заступником директора Палацу культури металургів
комбінату імені Ілліча, директором музичної школи, а пізніше
завідувачем відділу культури Маріупольської міської ради. В
1995 р. закінчив Міжрегіональну академію управління
персоналом. Захистив магістерську, кандидатську та
докторську дисертації. Працював викладачем та заступником
декана гуманітарного факультету Приазовського державного
технічного університету.
У1998 р. заснував і був редактором літературнохудожнього альманаху «Маріуполь». У 2000р. став
дипломантом міжнародного фестивалю ліричної пісні
«Отчий дім» ім. Є. Мартинова.
Б. Слющинський – автор 5-ти поетичних збірок:
«Втомлена надія» (1997), «Відлуння» (1998), «В обіймах
часу» (1999), «Осінній вітряк» (1999), «Витоки» (2001).
Член Національної Спілки письменників України з
2002р.
Соколов Віктор Вікторович народився 17 квітня
1919 р. у с. Табурище (нині у складі міста Світловодськ
Кіровоградської
області).
Закінчив
Макіївський
металургійний
технікум,
працював
техніком–
сталеплавильником.
Через хворобу залишив посаду металурга, перейшов на
роботу до газети, друкуватися почав 1938 р.
У 1958–1966 рр. керував Донецькою обласною
письменницькою організацією, був головним редактором
журналу «Донбас». «Серед його творчого надбання – збірки
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«Весна» (1949), «Роботящими руками» (1955), «Тобі» (1958),
«Тривоги серця» (1965), «Сейсмічна станція душі» (1972),
поема-репортаж «Вогні в тайзі» (1974) тощо».
Відомо також, що Віктор Соколов створив перший в
історії літературного Донбасу роман у віршах «Моє серце в
Донбасі» (1960 р.). Такого великого твору в поетів Донеччини
ще не було. Особливо запам’ятовуються в ньому проникливі
ліричні відступи, філософські узагальнення, наповнені
роздумами про життя, країну, народ. Поет присвятив
Донбасові не тільки свій знаменитий роман у віршах. Крім
того В. Соколов написав поему, присвячену Краматорську.
Помер В. В. Соколов 24 квітня 2002 р..
Старун Василь Володимирович народився 13 жовтня
1953 р. у с. Первомайське Біловодського району Луганської
області. Закінчив Новодеркульську середню школу. Навчався
в Луганському педагогічному інституті імені Т. Г. Шевченка
(філологічний факультет).
Працював у колгоспі ковалем, механізатором, із 1986 р.
– кореспондент районної газети «Вісті Біловодщини».
Друкувався і друкується у багатьох літературних
часописах України: «Дзвін», «Березіль», «Кур'єр Кривбасу»,
«Терен», «Сова», «Кальміус», «Форма/р/т», «Бахмутський
шлях», «Перевал».
Стрельник Леонід Петрович народився 4 лютого
1947 р. у с. Оріховому Попаснянського району Луганської
області. Закінчив Московський літературний інститут.
Працював відповідальним секретарем багатотиражної газети
на шахті № 1-2 «Гірська», складачем поїздів на станції
Світланове Попаснянського відділку Донецької залізниці, на
різних посадах у редакціях газет міст Первомайська,
Луганська, Слов'яносербського, Новоайдарського районів, сім
років – редактором Білокуракінської райгазети.
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П'ять років був відповідальним за випуск райгазет у
Сумській області й одночасно керував обласною молодіжною
літстудією, десять відвідувачів якої стали письменниками.
Керував Луганською обласною організацією Спілки
письменників України, був одночасно відповідальним
секретарем літературно-художнього альманаху «Бахмутський
шлях» та редактором багатьох газет демократичного
спрямування. Відредагував сотні книг початківців, створив
літературні районні об'єднання в Слов'яносербську,
Новоайдарі та Білокуракіному.
Член Національної спілки письменників України.
Випустив 12 власних книжок, серед яких – «На видноті»,
«Дорога в квітень», «Борозна», «Любити й після себе»,
«Дивовид», «Летюча хатина», «Слово о полку Ігоревім» та ін.
Автор перекладів поезій із новогрецької, німецької,
вірменської та російської мов.
Зараз працює редактором відділу міжнародної газети
«Земля моя кормилиця» – курує її український варіант.
Стус Василь Семенович народився 6 січня 1938 р. на
Вінниччині. Дитинство і юність минули на Донбасі. У 1944–
1954 навчався у Донецькій міській середній школі № 265 і
закінчив її зі срібною медаллю. Василь вступив на істориколітературний факультет педагогічного інституту міста
Сталіно. У студентські роки Стус постійно й наполегливо
працював у бібліотеці, разом з Олегом Орачем, Володимиром
Міщенком, Анатолієм Лазаренком, Василем Захарченком,
Василем Голобородьком був членом літературного об'єднання
«Обрій».
Закінчивши у 1959 навчання в університеті з червоним
дипломом, три місяці працював учителем української мови й
літератури в селі Таужне Кіровоградської області, після чого
два роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби
став писати вірші. Тоді ж відкрив для себе німецьких поетів
Ґете і Рільке; переклав близько сотні їх віршів. Ці переклади
було згодом конфісковано і втрачено. 1959р. у «Літературній
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Україні» опублікував свої перші вірші з напутнім словом
Андрія Малишка.
Працював учителем української мови та літератури у
середній школі № 23 м. Горлівки. Згодом був підземним
плитовим на шахті «Октябрьська» в Донецьку.
З березня по жовтень 1963 – літературний редактор
газети «Социалистический Донбасс». Зокрема, працював в
україномовній частині редакції цієї газети (з квітня 1963 р. по
квітень 1965року у світ вийшло 509 номерів українського
«Соціалістичного Донбасу». Тобто виходив українською
мовою «Соціалістичний Донбас» за редагування В.Стуса
рівно два роки накладом кілька десятків тисяч примірників).
Власне Василь Стус був зарахований на посаду першого
літературного редактора газети, у підпорядкуванні якого було
чотири перекладача та дві друкарки. Працював сім місяців,
доки не поступив в аспірантуру і не поїхав до Києва на
навчання.
Вступив до аспірантури Інституту літератури
ім. Т. Шевченка Академії наук УРСР у Києві зі спеціальності
«Теорія літератури». За час перебування в аспірантурі
підготував і здав до видавництва першу збірку творів
«Круговерть», написав низку літературно-критичних статей,
надрукував кілька перекладів із Ґете, Рільке, Лорки. Належав
до Клубу творчої молоді, який очолював Лесь Танюк.
У вересні 1965 під час прем'єри фільму Сергія
Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» в
Києві взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном
Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом закликав
партійних керівників і населення столиці засудити арешти
української інтелігенції, що стало першим громадським
політичним протестом на масові політичні репресії в
Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції
його відраховано з аспірантури.
Роки
тимчасових
робіт
(1965–1972)
стали
найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу
у кінотеатрі за ним й слідкували агенти КДБ, він часто їздив
із друзями в подорожі, у ці роки він й знайшов свою кохану.
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Не можна також й оминути того великого значення,
якого набула для нього робота в архіві. Заробляв на життя,
працюючи у Центральному державному історичному архіві,
згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні, в
метро. З 1966–1972 – старший інженер у конструкторському
бюро Міністерства промисловості будматеріалів УРСР.
1965 одружився з Валентиною Василівною Попелюх. 15
листопада 1966 у них народився син – нині
літературознавець, дослідник творчості батька Дмитро Стус.
Пропозицію Стуса опублікувати 1965р. свою першу
збірку віршів «Круговерть» відхилило видавництво.
Незважаючи на позитивні відгуки рецензентів, було
відхилено і його другу збірку – «Зимові дерева». Однак її
опублікували в Самвидаві. У 1970р. книжка віршів поета
«Зимові дерева» потрапила до Бельгії і була видана в
Брюсселі.
У відкритих листах до Спілки письменників,
Центрального Комітету Компартії, Верховної Ради Стус
критикував панівну систему, що після «відлиги» стала
повертатися до тоталітаризму, відновлення культу особи та
порушення прав людини, протестував проти арештів у
середовищі своїх колег. На початку 1970-х приєднався до
групи захисту прав людини. Літературна діяльність поета,
його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти
порушення людських прав і критичними оцінками
тогочасного режиму спричинили арешт у січні 1972р. Саме
тоді було створено збірку «Час творчості».
Покарання відбував у мордовських і магаданських
таборах. Весь термін ув'язнення перебував у таборах
Мордовії. Більшість віршів, що Стус писав у таборі,
вилучалася і знищувалась, лише деякі потрапили на волю
через листи до дружини. По закінченню строку, Стуса 1977
вислали у селище Імені Матросова Магаданської області, де
він працював до 1979р. на золотих копальнях.
Повернувшись восени 1979 до Києва, приєднався до
гельсинської групи захисту прав людини. Попри те, що його
здоров'я було підірване, Стус заробляв на життя, працюючи
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робітником на заводі: спочатку, з жовтня 1979 до січня 1980,
формувальником II-го розряду ливарного цеху на заводі
ім. Паризької комуни, після цього і до арешту – працював в
цеху № 5 українського промислового об'єднання
«Укрвзуттєпром» фабрики взуття «Спорт» намажчиком
затяжної кромки на конвеєрі.
У травні 1980 був знову заарештований, визнаний
особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджений
на 10 років примусових робіт і 5 років заслання.
У листопаді 1989, завдяки клопотанням рідних і
однодумців, поета разом із побратимами Юрієм Литвином і
Олексою Тихим, що також загинули в таборі ВС-389/36
селища Кучино, перепоховали в Києві на Байковому
кладовищі (ділянка № 33).
У 1991 р. Стуса посмертно відзначено Державною
премією ім. Т. Шевченка за збірку поезій «Дорога болю»
(1990).
26 листопада 2005 Стусу посмертно присвоєно звання
Герой України з удостоєнням ордена Держави.
На Донбасі працює Донбаський історико-літературний
музей Василя Стуса.
Тесленко Кость Макарович народився 22 травня
1917 р. у м. Мачухи на Полтавщині. У 1938 р. Кость
Макарович закінчив поліграфічний технікум, у 1946 р. –
Харківський державний університет і стає вчителем
української мови та літератури в Донецьку, а з 1959 р. працює
в редакції двомісячника «Донбас». Може, саме праця з дітьми
позначилася на лагідності тональності у творчості Костя
Тесленка.
Завжди брав активну участь у громадському житті
Донецької письменницької організації, зокрема неодноразово
вибирався в її керівні органи. Нині член ревізійної комісії.
Після війни працював вчителем української мови та
літератури в Донецьку, завідувачем відділу журналу
«Донбас». Письменник написав повісті: «На морі слідів не
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лишається», «День починається серед ночі», «Гілка полину»,
«Зимовий грім».
Кость Тесленко у співавторстві з Марією Лісовською (з
нею написано більшість творів) у газеті «Радянська
Донеччина» опублікували своє перше оповідання «Кульбаба»
у 1956 р..
До найбільш помітних їхніх спільних здобутків можна
віднести повість «Богучари» (1982).
Крім уже названих творів перу Костя Тесленка
належить ціла низка й інших оповідань та повістей. Це такі,
як «Скільки житиму – любитиму» (1959), «Крізь громовицю»
(1961), «Знайдені крила» (1962), «Різноцвіття» (1966),
«Відлуння серця» (1972), «Збратнені буки» (1975) та інші.
Тесленко Олександр Костянтинович народився
1 січня 1949 у Донецьку. Український письменник-фантаст,
журналіст, укладач збірників. Із 1979 р. – член Спілки
письменників України Після закінчення середньої школи
працював на деревообробному заводі, а потім санітаром у
хірургічній клініці. Після закінчення в 1975 р. Київського
медичного інституту став лікарем-анестезіологом у клініці
серцевої хірургії. В 1979 р., після виходу його першої книги
«Дозвольте народитися», був прийнятий до Спілки
письменників України.
Писати початків будучи студентом, а перше своє
оповідання опублікував у 1971 р., хоча його творчий шлях
все-таки почався з поезії. Вірші писав ще в школі, а
дебютував ліричною добіркою в альманасі «Вітрила». Потім
надовго замовк. У цей час багато працював, знімав
аматорські фільми, навіть намагався екранізувати власні
повісті. Вмів слюсарювати, столярувати, ремонтував старі
швейні машинки (і сам шив), розбирався в усіх електричних
приладах, лагодив праски, телевізори, каміни, учив угорську
мову, перекладав твори московських письменників-фантастів.
З 1978 р. працював старшим редактором відділу прози
журналу «Дніпро», з 1985-го – на творчій роботі. Був
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секретарем Комісії Спілки письменників України з
пригодницької й науково-фантастичної літератури. Учасник
Всесоюзної зустрічі КЛФ (1988, Київ), III Всесоюзного
семінару ВТО МПФ «Борисфен-88» (1988, Дніпропетровськ).
У 1986 р. в перші дні брав участь у ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, через що через три роки помер. Після
смерті письменника залишився незакінченим роман із
символічною назвою «Як зустрітися з Богом?».
Титов Микола Порфирович народився 1929 р. у
с. Духанівка Буринського району Сумської області. В 1949 р.
переїхав до Горлівки, вчився в школі ФЗН, працював
електрослюсарем
на
шахті
«Кочегарка»,
закінчив
Рубіжанський індустріальний технікум. З 1950 р. – на
журналістській роботі.
Перші вірші були надруковані в газеті «Кочегарка» в
1050 р.. Згодом вийшли його книги «У нас попереду життя»,
«У краю донецькім», «Вівсяна дієта». Всі вони позначені
любов'ю до людей донецького краю, яким він присвятив свої
кращі твори.
В останні роки свого життя, вже тяжко хворий, поет
створив багато мужніх, життєстверджуючих поезій.
Саме таким – мужнім, трудолюбивим і щирим –
назавжди він і залишиться в наших серцях.
Тихий Олекса Іванович
Олексій Іванович Тихий народився 27 січня 1927 р. на
хут. Іжевці поблизу м. Дружківки що на Донеччині. Успішно
філософський факультет Московського університету.
У 1948р. вперше засуджений військовим трибуналом
Сталінської (тепер Донецької) області за критику кандидата в
депутати на 5 років позбавлення волі, але військовий
трибунал МВС Українського округу замінив покарання на
умовне.
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З 1950 працював учителем біології у НовоКостянтинівській школі (тепер Приазовського району
Запорізької області). З 1953 мешкав у селі Рубцове (тепер
Краснолиманського району Донецької області), викладав у
школі. З 1954 – вчитель історії у рідному селі.
Заарештований у лютому 1956 за листа, надісланого до
ЦК КПРС із протестом проти введення військ Варшавського
договору в Угорщину. 18 квітня 1957 на закритому засіданні
Сталінського обласного суду (м. Донецьк) на підставі ст. 5410 ч. 1 Карного кодексу УРСР «за антирадянську агітацію та
пропаганду» засуджений на 7 років таборів і 5 років
позбавлення громадянських прав. Термін покарання відбував
у Володимирській тюрмі та Дубовлагу.
Після звільнення 15 лютого 1964 Тихий, не маючи
можливості влаштуватись на роботу за фахом, працював
вантажником,
слюсарем-механіком,
операторомдефектоскопістом, пожежником. Водночас проводив велику
роботу з укладання словника української мови, розробив
«метод навчання без школи» (за домашніми завданнями). У
своїх публіцистичних творах виступав за відродження
української мови та національної культури на Донеччині.
У січні 1972р. Тихий надіслав до редакції газети
«Радянська Донеччина» статтю «Роздуми про українську
мову та культуру в Донецькій області», а на початку 1973р. –
до Президії Верховної Ради УРСР листа під назвою «Думки
про рідний донецький край» (у квітні листа було відправлено
на адресу Голови Президії Верховної Ради УРСР І.
Грушецького). У 1974р. написав нарис «Сільські проблеми»
та роздуми «Ви і ми», в яких виступив проти процесу
русифікації та на захист української мови. У листопаді 1976
Тихий разом із М. Руденком, О. Мешко, П.Григоренком, Л.
Лук'яненком, О. Бердником та іншими виступив членомзасновником однієї з найперших правозахисних асоціацій –
Української громадської групи сприяння виконанню
Гельсінських угод і підписав перші документи УГГ –
«Декларацію Української громадської групи сприяння
виконанню Гельсінських угод» та «Меморандум № 1».
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Літературна і правозахисна діяльність Тихого стала
причиною його другого арешту на початку лютого 1977р.
Справу Тихого було об'єднано зі справою колишнього
секретаря парткому Спілки письменників України М.
Руденка. У червні-липні 1977 під час судового процесу
(«процес по справі Руденка-Тихого») в Дружківці (Донецької
області) звинувачено у «антирадянській агітації і пропаганді»
та у «незаконному зберіганні зброї» (було підкинуто
гвинтівку). 21 липня 1977р оголошено вирок: за ст. 62 ч.2 КК
УРСР Тихого було позбавлено волі на 10 років із засланням
на 5 років та за ст. 222 ч. І – на 3 роки; остаточно – 10 років
позбавлення волі у виправно-трудовій колонії особливого
режиму з засланням на 5 років. Визнаний судом «виключно
небезпечним рецидивістом». Місцем покарання був
визначений табір особливого режиму ЖХ-385/1, с. Сосновка
в Мордовії, звідки він був етапований до лікарні в м. Нижній
Тагіл.
На захист Тихого виступили визначні правозахисники
Петро Григоренко, Андрій Сахаров, Левко Лук'яненко,
Олександр Подрабінек та інші.
Автор самвидавних праць «Мова народу – народ», есеїв
«Роздуми про українську мову і культуру в Донецькій
області» і «Думи про рідний Донецький край», що стали,
участі у Гельсінкській групі, причиною обвинувачення в
«антисовітській пропаганді».
Готував словник слів-покручів в українській мові.
У 1982 р. у США вийшла книжка: Олекса Тихий.
«Роздуми»
У березні 1980 переведений у табір особливого режиму
для політв'язнів у с. Кучино (Чусовський район Пермської
області, Росія). Кілька разів оголошував голодування
(найдовша – 52 дні). З 1981 тяжко хворів. Помер 6 травня
1984 у тюремній лікарні у Пермі.
Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 7
грудня 1990 вироки щодо Тихого скасовано і справу закрито
«за відсутністю складу злочину».
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19 листопада 1989 р. його прах перепохований на
Байковому кладовищі в Києві поряд із прахом Василя Стуса
та Юрія Литвина.
Тищенко Станіслав Дмитрович
Народився 20 вересня 1937 р. у м. Краматорську в
родині металурга. У 1956 р. закінчив українську середню
школу-десятирічку. Того ж р. влаштувався на Краматорський
металургійний завод імені Куйбишева помічником машиніста
паровозу транспортного цеху.
З 1965-го по 1969 р. був літературним працівником
багатотиражної газети «Строительная газета» тресту
«Донмашбуд», із 1969-го по 1973 р. – редактором
багатотиражної газети «Станкостроитель Краматорска».
У 1973 р. після закінчення заочного навчання в
Ростовському державному університеті (м.Ростов-на-Дону
Російської Федерації), де вчився на відділенні журналістики
філологічного факультету, був переведений рішенням
Донецького обкому КПУ в Донецьк, в обласну українську
газету «Радянська Донеччина» на посаду завідуючого
відділом промисловості. У 1983 р. перейшов на таку ж
посаду в російськомовну газету «Социалистический
Донбасс» як оглядач з громадсько-політичних питань.
Державні нагороди: Грамота Президії Верховної Ради
Української РСР (Указ Президії Верховної Ради УРСР від 6
грудня 1982 р.); Почесне звання «Заслужений журналіст
України» (Указ Президента України від 3 червня 2002 р.).
Лауреат багатьох творчих журналістських конкурсів у
масштабах СРСР, СНД, України і Донецької області. Зокрема:
«Золоте перо України» – 1995 р. (конкурс Національної
спілки журналістів України); «Журналіст р.» – 1996 р.
(Міжнародний фестиваль журналістів, що відбувся в ІваноФранківській області); – Диплом і срібна медаль «Несторлітописець» – 2000 (Всеукраїнський конкурс «Економіка
очима журналіста»); – Диплом переможця Міжнародного
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конкурсу країн СНД «Вопреки» імені Лариси Юдіної –
2002 р..
Помер С. Д. Тищенко 6 вересня 2008 р..
Тютюнник Микола Григорович народився 1 червня
1949 р. у напівукраїномовному с. Банкіне Білгородської
області. У п'ятирічному віці переїхав із родиною до
Первомайська Ворошиловградської (нині Луганської) області.
Навчався в СШ № 2 та Стахановському гірничому технікумі.
З 15-ти років, до служби в армії, працював у шахті. Після
служби в Казахстані, на озері Балхаш, 14 років працював на
шахті імені Менжинського – прохідником, гірничим
майстром. З успіхами в літературі перейшов на
письменницьку та літературну діяльність. З середини 2000-х
працює переважно в Луганську, хоч продовжує позиціонувати
себе як первомаєць.
Перші творчі спроби припадають на шкільні роки.
Вперше земляки побачили твори Тютюнника у газетних
публікаціях, а з 1980-х років почали виходити і книги його
авторства. Пише Микола Григорович і українською і
російською мовами, як прозу, так і поезію. У 1982 р. вийшла
перша книжка оповідань «Біля річки Лугані», у 1987 р. –
«Случай на Северной». Після виходу другої відразу був
прийнятий до Спілки письменників СРСР. У 1988 р. його
приймають до Спілки письменників України. Створив та
очолив первомайсько-попаснянське літературне товариство
ім. Горбатова.
Визнання отримує історична поема у віршах «Маруся
Богуславка», яку було видано у 2006-му р.. За неї Тютюнник
став лауреатом премій ім. Миколи Гоголя та у 2009 р.
лауреатом премії «Берег надії» імені Василя Симоненка.
2013 р. стає лауреатом міжнародної премії з поезії ім. Миколи
Рубцова «Звезда полей». Тютюнник є повним кавалером
«Шахтарської слави», за твори про фронтовиків
нагороджений медаллю «Маршал Жуков».
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У 90-ті працював головним редактором первомайської
газети «Шахтёрский край». У подальшому працює у
виданнях «Вести региона» (Луганськ, у перші місяці –
Первомайськ, очолював редакцію), «Сбойка» (Луганськ,
шахтарське видання), «Ильичевец»(Маріуполь).
Упеник Микола Олександрович народився у 1914 р. у
сл. Платово-Іванівка Ростовської області. Навчався у ФЗУ при
заводі в Луганську. У 1938 р. закінчив Літературний інститут
імені О.М. Горького, 1940р. – Ворошиловградський
педагогічний інститут. Журналістську діяльність розпочав у
газеті «Луганская правда».
Перша збірка віршів «Лірика» вийшла в 1935 р.. Автор
низки книг, присвячених шахтарській праці й звеличенню
радянського життя: «Поезії» (1946), «Краснодонський зошит»
(1947), «Слово про вічну дружбу» (1949), «Українська поема»
(1950), «Вітчизна миру» (1951), «Поезії» (1967), «Багряне
листя» (1974) та ін. Писав також для дітей.
Автор сценаріїв документальних фільмів: «Серця
молодих» (1957) й «Україна 1960» (1960, у співавт. з
М.Руденко).
Нагороджений орденом Вітчизняної війни II ст.,
медалями.
Був членом Спілки письменників України.
Помер М.О. Упеник 11 вересня 1994 р..
Федь Анатолій Михайлович народився 15 лютого
1935 р. у с. Миколаївка Костянтинівського району Донецької
області в сім'ї колгоспників. Після закінчення Миколаївської
семирічки Федь А. М. вступив до одного з Харківських
технікумів та був виключений як такий, що не надавав вчасно
довідку про причину місячного пропуску занять. У 1953 р.
закінчив
Старченковську
державну
однорічну
сільськогосподарську школу (Володарський район Донецької
області). Працював ветеринарним фельдшером у колгоспі
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«Червоний партизан» Костянтинівського району Донецької
області. (Про цей період життя надруковані розлогі спогади
А. М. Федя «Село в Радянській Україні» (Донеччина, 16
червня 2010 р.).
У 1954–1958 рр. – навчання в Макіївському
педагогічному училищі фізичного виховання. Працював після
закінчення
училища
в
Івано-Франківській
області
(с. Микуличин). Уходив до збірної області з класичної
(французької) боротьби.
У 1961 р. переїхав на батьківщину. Продовжував заочне
навчання в Донецькому університеті за спеціальністю
«російська мова та історія», працював тренером, вчителем
фізкультури, вчителем історії, директором Клинівської
восьмирічної школи, інструктором Артемівського райкому
партії, директором школи № 9 м. Артемівська.
Одночасно співпрацював із часописами «Донбас»,
«Прапор»,
«Радянська
школа»,
«Радянське
літературознавство», друкуючи статті з актуальних питань
теорії та історії української літератури. У 1973 р. захистив
кандидатську дисертацію з теорії літератури «Революційногуманістичний пафос сучасної української радянської прози
(60-ті р.р.)». У цей час починає друкуватись у міськрайонній
газеті «Вперед», (Артемівськ), перша публікація 1963 р. –
новела «Троянда».
У 60-х почалася плідна робота з журналом «Донбас».
Був виключений із рядів КПРС («За зберігання і
розповсюдження антирадянської літератури»).
Глибоко зацікавлюється сучасними проблемами
філософії, чому сприяла і робота у Слов'янському
педагогічному інституті.
Анатолій Михайлович Федь приходить в естетичну
науку саме тоді, коли закладалися основи некласичної
естетики. Як наслідок глибокого дослідження проблем
естетики, згодом виходять у світ його статті і книги, які
демонструють нове спрямування науки – естетика на відстані
простягнутої руки («Эстетика поведения и быта
школьников», Київ, 1981, «Воспитание прекрасным»,
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Москва, 1984). Особливої уваги заслуговує підготовлена
московським видавництвом «Мысль» праця, яка згодом
побачила світ у Донецьку, про естетику спілкування («И
душа с душою говорит»). З проблем некласичної естетики
захищена докторська дисертація у Московському державному
університеті (1987), видано дві книги в Китаї та прочитано
курс лекцій у Магдебурзькій вищій педагогічній школі.
Федь надрукував також художні книги: «Кентавр»
(п'єса), «Тіні з минулого» (кіноповість) та два есеї – «Сто
одна хвилина з Олесем Гончаром», «Нотатки на полях
ненаписаного етюду».
Наукову діяльність учений поєднує з лекційною
роботою, керівництвом аспірантами й кафедрою естетики,
історії та культури, членством у спеціалізованій раді з
захисту
кандидатських
і
докторських
дисертацій
(Східноукраїнський
національний
університет
імені
Володимира Даля).
Цеков Юрій Іванович – критик, публіцист,
літературознавець. Народився 22 вересня 1937р. у
м. Артемівськ Донецької області. Закінчив Вінницький
педагогічний
інститут
та
Київський
університет
ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат філологічних наук.
Нині – головний редактор науково-популярного
журналу-ревю «Науковий світ».
Автор художньо-документальних повістей: «Сонячна
теорема»,
«Зоряний
колос»;
монографій:
«Степан
Руданський», «Остап Вишня», «Український сатирикон».
Черкаський Юрій Аронович народився 13 вересня
1912 р. у м. Луганську. Підлітком пішов працювати на
паравозо-будівельнний
завод.
Там
майбутній
поет
познайомився і зблизився з людьми, які пізніше стали
героями його кращих творів. Сталевари й гірники, старі
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досвідчені майстри та молоді робітники, будівельники,
учасники безсонних ночей Луганбуду.
Творчий шлях Юрія Черкаського розпочався рано. Про
це говорить рукописна книжечка його віршів «Пісенним
трактом», датована 1925 роком. А перші вірші поета були
опубліковані в «Піонерській правді» за псевдонімом Юнком.
Потім вони друкувалися в газетах «Луганська правда» й
«Диктатура».
У 1928 р. на сторінках журналу «Забой» з'явилася
написана Луганським слюсарем «Пісня про пісню».
Брав активну участь молодий поет у роботі
літературного об'єднання «Забой».
У творах довоєнних років поет оспівав героїчні справи
трудівників «Луганстроя», натхненну працю гірників,
соціалістичні перетворення рідного краю.
У передвоєнні роки вийшло п’ять книжок поета. Перша
з них – у Москві в 1933 р. за редакцією відомого поета
Василя Казина. Вона носила сувору робітничу назву –
«Крокви». Наступні книги поета «Відвага», «Спрага»,
«Лірика», «Міст».
Після 1935 р. вихід нових книг талановитого
луганського поета припинився, у цей час Ю. Черкаський
змушений займатися журналістикою.
У цей час творчість Ю.Черкаського була порівняно
високо оцінювана читачами та літературною критикою.
На поч. 40-х рр. Юрій Черкаський переїжджає з
Ворошиловграду до Артемівська, де працює в журналі
«Забой», а потім у Донецьк, де співпрацює в газеті
«Комсомолець Донбасу».
За активну пропаганду творчості Т. Г. Шевченко Юрій
Черкаський нагороджений у 1939 р. бронзовою медаллю.
У період Великої Вітчизняної війни пішов
добровольцем на фронт. У 1942 – 1944 роках надруковані
військові вірші: «Посмішка», «Повернення», «Супутниці».
Усі вірші, листи поета, написані у військові роки, сповнені
незгасимої любові до Батьківщини і твердої віри в перемогу.
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Під Вітебськом, біля села Гори, 8 лютого 1944 р. загинув
поет-воїн під Вітебськом.
У 1946 р. Сталінське обласне книжково-ілюстративне
газетне видавництво випустило книгу «Обраних віршів»
Ю.Черкаського, майже через три роки після загибелі автора.
Ім'я Юрія Черкаського висічено золотими літерами на
меморіальній дошці в київському Будинку літераторів, серед
імен інших письменників України, які віддали свої життя в
боях за Батьківщину.
До 70-річчя поета один із провулків міста став носити
ім'я Черкаського. Провулок знаходиться в Артемівському
районі між вулицями Макаренко і Мадридською (селище
Тельмана).
Чернявський Микита Антонович народився 15
вересня 1920 р. у с. Смолянинове Новоайдарського району
Луганської області в селянській родині. Закінчив
Старобільську
медично-фельдшерську
школу
(1939).
Учасник Великої Вітчизняної війни, організатор підпільного
госпіталю.
У 1945 р. в альманасі «Донецькі вогні» були
надруковані перші вірші молодого поета Микити
Чернявського.
Працював завідуючим медпунктом у рідному селі, у
редакціях газет «Луганская правда» і «Прапор перемоги»,
керував Луганським обласним літературним об'єднанням, був
відповідальним секретарем Луганської обласної організації
СПУ з 1977 по 1983 р.. Нагороджений орденом Вітчизняної
війни 2-го ступеня, медалями та почесною Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР.
Автор багатьох поетичних та прозових книг. У різні
роки окремими виданнями виходять книги Микити
Чернявського «Зерна щастя», «Поезії», «Голуби на площах»,
«Думи про Донець», «На тихій Лугані», «Земна могуть»,
«Народжується день» і багато інших.
На сторінках журналу «Донбас», а потім і окремими
виданнями побачили світ його романи «Людям важче»,
«Тиждень Івана Лободи», «Іван Катруха».
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Збірки поем, балад, лірики Микити Чернявського
видавалися в Донбасі, в Києві, в Москві. Окремі твори та
цикли віршів перекладалися на латиську, білоруську,
башкирську, казахську, татарську та інші мови. З особливою
теплотою зустрінуті були шанувальниками красного
письменства книги «На тихій Лугані», «Мирослава», «Щоб
небо не падало», «З глибин доріг», «Порад мені поле»,
«Земна могуть», «Злети».
На протязі всього творчого життя поет не цурався і
прози. В обласній та республіканській періодиці нерідко
друкувалися його нариси, репортажі, зарисовки з місця подій.
Зокрема, у журналі «Донбас» у 1962 р. було подано записки
про поїздку до Греції, Італії, Франції, Бельгії, Швеції.
У 1971 р. з'явилася друком перша прозова книга поета
«Червоні світанки» – документальна повість та нариси про
комуністів – героїв Жовтня, громадянської війни та перших
років становлення Радянської влади на Ворошиловградщині.
Лауреат обласної премії імені «Молодої гвардії»
1968 р..
Помер Микита Чернявський 9 липня 1993 р.
Чернявський Микола Федорович народився 3 січня
1868 р. (22 грудня 18676 р. за старим стилем) у с. Торській
Олексіївці
(Шаховій),
Бахмутського
повіту,
Катеринославської губерні, в родині сільського диякона.
Незабаром батько його висвятився на священика і одержав
приход у селі Новобожедарівці Слав'яносербського повіту.
Закінчивши Митякінську трьохрічну початкову школу,
юнак півроку вчиться в Луганській приватній школі. Батько
згодом віддає його до Бахмутської духовної школи. Після
закінчення духовної школи Чернявський вступає до
Катеринославської духовної семинарії, яку закінчує в 1889 р..
У 1901 р. Микола Чернявський переїздить до Чернігова
на посаду земського статистика.
У 1903 р. Микола Чернявський приїздить до Херсону,
де й осідає на постійне місце проживання. Там він із 1903 р.
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до 1919 р. працює в губернському земстві, учителює, а
пізніше живе з літературної праці.
Перша збірка поета під назваю «Пісні кохання» вийшла
в 1895 р. в Харкові, друга – «Донецькі сонети» – в 1898 р. в
Бахмуті, третя – «Зорі» – 1903 р. в Києві. Крім того, Микола
Чернявський, так само як і інші письменники того часу,
друкував свої твори переважно в галицьких виданнях, а
також майже в усіх альманахах, що друкувались на Україні
початку ХХ століття.
І лише за радянської влади, в 1927 р., підсумовуючи
свій сорокорічний шлях (перші вірші поета датовані 1887
роком), Микола Чернявський здійснив десятитомне видання
своїх творів.
У 1937 р. за підлим наклепом ворогів народу Миколу
Чернявського заарештовують. У 1946 р., вже досить літній,
знесиленний хворобами поет помер у засланні.
Шаповал (Сріблянський) Микита Юхимович
народився 8 червня 1882 р. в родині шахтаря-мірошника в
с. Серебрянка Бахмутського повіту.
Навчався в місцевій церковно-приходській школі. Під
зиму 1896 р. хлопця відвозять на навчання до слободи
Камишеваха (за сорок верст від Серебрянки) в двокласну
школу. У 1898 р. Микита закінчує школу з похвальним
листом і його направляють на навчання до Ново-Глухівської
державної лісової школи. І цей навчальний заклад у 1900 р.
закінчено з відзнакою – юнак отримує звання лісовода.
У 1904 р. М. Шаповал витримав конкурс до Чугуївської
юнкерської школи. Весною 1906року його в званні старшини
відправлено в жовнірський полк до Польщі. Після звільнення
із Варшавської тюрми (1907) переїздить до Харкова, де
навчається на філологічному факультеті університету.
Член РУП (з 1901), видавець і співредактор журналу
«Українська Хата» (1909 – 1914), один з організаторів і
лідерів УПСР і член її ЦК; голова Всеукраїнської Лісової
Спілки, член Центральної і Малої Рад (1917 – 18), міністр
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пошти і телеграфу в уряді В. Винниченка (після 3
Універсалу), співавтор 4 Універсалу, комісар Київського
повіту, генеральний секретар, згодом голова Українського
національного союзу (14. 11. 1918 – січень 1919),
співорганізатор протигетьманського повстання (1918),
міністр земельних справ в уряді В. Чехівського за Директорії
(грудень 1918 – лютий 1919); з лютого 1919 у Галичині, де
уряд ЗУНР за його соціалістичну демагогію та підбурювання
до державного перевороту не дав йому дозволу на
перебування.
Згодом у еміграції, секретар дипломатичної місії УНР у
Будапешті (1919 – 20), потім у Празі, де, користуючися
підтримкою Т. Масарика, розвинув жваву громадськополітичну і культурну діяльність: голова Українського
Громадського Комітету (1921 – 1925), співтворець
українських вищих шкіл у Празі, Української Господарської
Академії в Подєбрадах, Українського Високого Педагогічного
Інституту ім. М. Драгоманова, організатор Всеукраїнського
Робітничого Союзу в Чехословаччині, голова Українського
Соціологічного Інституту в Празі; видавець і редактор
місячника «Нова Україна» (1922 – 28). З середини серпня
1922 очолив філіал Ліги Націй у Каліші. Після 4 з'їзду УПСР
(12. 5. 1918) належав до фракції «центральної течії», в
еміграції очолював УПСР і засуджував діяльність її
«закордонної делегації» у Відні; був в опозиції і гостро
поборював Уряд Української Народної Республіки.
Микита Юхимович – поет. Відомі його поетичні збірки
«Сини віри» (1918), «Самотність» (1910), «Лісові ритми»
(1917), «Листи з лісу» (1917).
Микита Юхимович – палкий публіцист: ним написані
сотні статей: «Більшовизм і Україна» (1918), «Село і місто»
(1926), «Масарик як соціолог» (також німецькою і чеською
мовами), «Стара і нова Україна» (1926), «Міжнаціональне
становище українського народу» (1934), «Ляхоманія» (1931),
«Щоденник» (2 частини 1958), «Схема життєпису» (1956),
«Гетьманщина і Директорія» (1958). Як письменник (під
псевдонімом М. Сріблянський і М. Бутенко) опублікував
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збірку поезій: «Сни віри» (1908), «Самотність» (1910),
нариси «Жертви громадської байдужості» (1910), «Шевченко
і самостійність України» (1917), «Листки з лісу» (1918), а
також книга «Велика революція й українська визвольна
програма»,
Микита Юхимович – викладач, автор підручників «Про
ліс» (1909), «Лісова справа в Україні» (1912) та декілька
підручників із соціології («Загальна соціологія» (1996)
Помер М. Ю. Шаповал у лютому 1932 р.

Шевченко Олександр народився 16 квітня 1936 р. у
с. Охрімівка Вовчанського району на Харківщині.
Закінчив місцеву середню школу, Гадяцьке культосвітнє
училище і Луганський педінститут.
Працював у «таких солідних» часописах, як
«Социалистическая родина» (Краснодон), «Знамя труда»
(Успенка) і навіть в ефірі – «Говорить Луганськ! Здрастуйте, я
ваш дядя. «Ну і т. д., і т. п., і т. ін» .
Видав три книжки: «Повість про смаленого вовка»,
«Вибрані твори про вовків» і «Пан Шура».
Член Спілки журналістів і Спілки письменників
України. Лауреат журналістської премії імені Б. Горбатова.
Пише про нестандартних людей у нестандартних
ситуаціях. Його письмо – це жартівлива проза, не без
іронічно-саркастичного підтексту, з елементами народної
(казкової) фантасмагорії.
Шевченко (Біливода) Петро Миколайович народився
2 серпня 1954 р. в с. Біловодськ Луганської області. У 1971 р.
закінчив Біловодську середню школу, один р. був
літературним працівником Біловодської районної газети.
У 1976 р. закінчив Луганський державний педагогічний
інститут ім. Тараса Шевченка, за фахом учитель російської
мови та літератури. Учителював, викладав на кафедрі
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російської мови Луганського педінституту. У 1978 р.
перейшов до редакції обласної газети «Молодогвардієць», де
працював
перекладачем,
старшим
кореспондентом,
завідуючим відділом, потім власним кореспондентом газет
«Независимость», «Взгляд», «Киевские ведомости».
Автор збірки поезій «Ось така мені випала доля»
(1998); один із авторів поетичних книжок «Трилисник» (1990)
та «Декалуг» (1994), публікацій в альманахах, часописах.
Трагічно загинув 13 березня 1997 р. Посмертно
прийнятий в НСП України в 1999 р.
Шевченко Сергій Володимирович народився 4 серпня
1960 р. у м. Краматорську. Там же закінчив у 1977 р. середню
школу № 17. Здобув вищу освіту на факультеті журналістики
Київського державного університету імені Тараса Шевченка
(1982 р.).
Працював у пресі на Київщині. Служив в органах
державної безпеки (1985–2010 роки). У період служби
очолював прес-центр Управління СБУ в м. Київ та Київській
області (1992–1999 роки), був відповідальним редактором
науково-практичних видань СБУ, керував науковою
лабораторією Інституту дослідження проблем державної
безпеки. Полковник запасу, ветеран військової служби.
З листопада 2010 р. по серпень 2012-го – на державній
службі: начальник відділу, заступник начальника управління
– начальник відділу Державної служби України з контролю за
наркотиками (напрями діяльності – міжнародні зв’язки,
консультації з громадськістю, взаємодія зі ЗМІ). Державний
службовець 8-го рангу (2011 р.).
Шевченко С. В. – член редколегії 3-томного науководокументального видання «Остання адреса. До 60-річчя
соловецької трагедії».
З 1997-го по 1999 р. очолював документознавчі
пошукові експедиції, що працювали в архівах Російської
Федерації – в Архангельську, на Соловках, у Республіці
Карелії. Виявлені там унікальні матеріали лягли в основу
наукових і публіцистичних видань, радіо- і телерепортажів
(Перший національний, ТІА «Вікна», СТБ), нарисів і статей у
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періодиці («Молодь України», «Робітнича газета», «Факты и
комментарии», «День», «Дзеркало тижня», «Столиця»,
«Українська доля», у журналах «Україна», «Комітет»,
«Світогляд» та інші), в альманахах «Історичний календар»,
«Київський журналіст». Як публіцистові йому притаманні
державницька позиція, об’єктивність і точність у викладенні
фактів, стилістична вправність.
Автор збірок публіцистики і творів, уміщених у
науково-документальних, літературно-художніх та інших
виданнях переважно історичної тематики:
«Українські Соловки» (К.: ЕксОб, 2001) – збірник
нарисів, статей (співавтор – історик Дмитро Вєдєнєєв). За
газетні статті, що ввійшли до цієї книжки, С. Шевченка
визнано переможцем у конкурсі професійної майстерності
Національної спілки журналістів України в номінації
«Журналістська акція» (2004 р.).
«Архіпелаг особливого призначення» (К.: Фенікс, 2006)
– автора цієї збірки публіцистики відзначено Літературною
премією імені Івана Франка (2007 р.).
Стаття «Жнива скорботи на Київщині (нотатки за
архівними матеріалами ГПУ – НКВС)» у багатотомному
виданні «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–
1933 років в Україні: Київська область» / Український
інститут національної пам’яті, Київська обласна державна
адміністрація. Упорядник – Гай А. І. – Біла Церква: Буква,
2008.
«Розвіяні міфи. Історичні нариси і статті» (К.: Фенікс,
2010). Ця книжка, написана у співавторстві з Дмитром
Вєдєнєєвим, унікальна: її вперше видано за фінансової
підтримки тільки однофамільців – учасників доброчинної
культурної акції «Толока Шевченків» (ініціатор акції
Шевченко С. В., інформаційну підтримку «Толоці...»,
проведеній у підтримку вітчизняних традицій меценатства,
надали Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська
ініціатива» і Клуб славетних Шевченків). Співавторів
збірника
відзначено
Міжнародною
премією
імені
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Володимира Винниченка (2011 р.), яку заснував Український
фонд культури.
«Золоте перо. Людмила Мех» (К.: ВПК «ЕкспресПоліграф», 2012) – автор-упорядник збірника статей,
спогадів, світлин про життя і творчість Людмили Мех,
української журналістки і громадської діячки, засновниці й
президента
Всеукраїнського
благодійного
фонду
«Журналістська ініціатива», президента Всеукраїнського
автомобільного клубу журналістів.
«Соловецький реквієм» (К.: ВПК «Експрес-Поліграф»,
2013) – збірка публіцистики про українське «розстріляне
відродження».
Шевченко Сергій Володимирович – член авторських
колективів ювілейних видань «На сторожі незалежності
держави. 10 років Службі безпеки України» (2002 р.),
«Служба безпеки України: становлення, досвід, пріоритети
діяльності» (2007 р.), «Біла книга – 2008. Служба безпеки
України» (2009 р., перекладена англійською мовою).
Упорядник, редактор, автор післяслова книжки Василя
Горбатюка «Позиція. Публікації, документи, спогади»
(2005 р.). Член редколегії книжок «Органи державної безпеки
Київщини (1917–2006 роки) у фотографіях та документах»
(2006 р.), «Органи державної безпеки Київщини (1917–2008
роки) у фотографіях та документах» (2008 р.). Співупорядник
і один із авторів художньо-публіцистичного збірника «Слово
– зброя?» (2009 р.).
Член Національної спілки журналістів України з
1994 р.. Член Національної спілки журналістів України з
1994року. Член Національної спілки письменників України з
2011року.
Нагороди і відзнаки. Почесне звання «Заслужений
журналіст України» (2007 р.). Міжнародна премія імені
Володимира Винниченка (2011 р.). Премія ім. І. Франка в
галузі
інформаційної
діяльності
(2007 р.).
Премія
Національної спілки журналістів України (2004 р.). Премія
Служби безпеки України (1996 р.). Лауреат ІХ Відкритого
творчого конкурсу журналістів «Срібне перо – 2006» у
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номінації «Найкраща газетна публікація». Неодноразовий
переможець у творчих конкурсах на найкраще висвітлення
міжнародних журналістських автопробігів «Дорога до
Криму: проблеми та перспективи» (2004–2008 рр.) і
Всеукраїнського автопробігу «Схід – Захід: разом назавжди»
(2005 р.). Медалі (відомчі заохочувальні відзнаки) державних
структур: «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 р.); «10
років Службі безпеки України» (2002 р.); «15 років Службі
безпеки України» (2007 р.); «Хрест доблесті» ІІ ст. (2010 р.);
«За відзнаку в службі» (ІІІ, ІІ, І ст.).
Медаль Національної спілки журналістів України:
«Золота медаль української журналістики» (2009 р.).
Сертифікат вдячності Державної служби України з
контролю за наркотиками (2013 р.) – за видатний внесок у
розробку Стратегії державної політики України щодо
наркотиків на період до 2020 р..
Шкурай Іван Васильович народився 19 серпня 1938 р.
на хут. Шкураївці Коропського району Чернігівської області у
багатодітній сім'ї колгоспників. Після закінчення середньої
школи поїхав на будівництво комсомольських шахт Донбасу.
Працював на шахтах міста Свердловська на Луганщині, в
редакціях газет, служив у лавах Радянської армії.
Закінчив факультет журналістики Московського
державного університету, Вищу партійну школу у Києві,
відділення преси, радіо і телебачення. Чверть віку був
головним редактором міської газети у Ровеньках Луганської
області.
Член НСПУ з червня 1995 р..
Помер І.В. Шкурай у 2014 р..
Щепенко Микола Назарович народився 25 травня
1915 р. у с. Гришине Красноармійського району Донецької
області в родині шахтаря. До війни закінчив Краматорський
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будівельний технікум і працював у різних районах на
Луганщині.
У складі окремого мінбатальйону брав участь у Великій
Вітчизняній війні на Волховській дільниці фронту, де був
тяжко поранений.
Тривалий час працював у газетах – «Правда Украины»,
луганській обласній «Прапор перемоги», тринадцять років –
у сватівській районній «Ленінським шляхом».
Один із засновників Сватівської літературної студії
«Світанок».
Автор книг оповідань та повістей: «Людина іде до
сонця», «Знахідка» (1958), «Земля пахне» (1963), «Два
постріли» (1973), «Вибір» (1974), «Люди добрі» (1995),
«Батькові руки» (1989).
До 1948 р. журнал «Дніпро» видрукував його повість
«Людина йде до сонця», котра була піддана нищівній критиці
як твір, що «викривлює радянську дійсність»
15 липня 1948 р. «Радянська Україна» опублікувала
статтю О. Килимника і Л. Речмедіна «Фальшива і шкідлива
повість». Засуджена повість М. Щепенка «Людина іде до
сонця», надрукована в журналі «Дніпро». Відмічено, що
автор у «кривому дзеркалі» подав партійних і безпартійних
більшовиків. І на довгі-довгі роки перед автором зачинилися
двері часописів і видавництв.
Але письменник не зламався духовно. Наполегливо
працював, писав п'єси, новели, повісті, оповідання. Нарешті,
клопотаннями поетів і прозаїків Олеся Гончара, Миколи
Руденка та інших, Миколу Назаровича було «реабілітовано» і
прийнято до Спілки письменників України. А за п'єсу
«Совість» він завойовує заохочувальну премію на
республіканському конкурсі
Член Національної спілки письменників України з
1989 р..
Помер М.Н. Щепенко у листопаді 1995 р..
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Яковенко Григорій Прокопович народився 19
листопада 1895 р. у с. Катеринівка, нині Дніпропетровської
області. Помітний автор журналу «Донбас», активний
учасник громадянської війни і радянського будівництва. Він
автор чималої низки оповідань, повістей і романів, виданих
окремими книжками. Яковенко (літературний псевдонім
Вікторов) працював і в Українській редакції «Історії фабрик і
заводів».
Належав до літературної організації «Плуг».
Г.П. Яковенко – автор багатьох творів, у тому числі тих,
що входили до шкільних хрестоматій – «Прапорщик
Голобузенко» (1925), «Вербівчани» (1928), «Три елементи»
(1930) і роману про колективізацію «Боротьба триває» (1931).
У своєму романі «Боротьба триває» письменник змальовує
гостру класову боротьбу і художньо відтворює складні
випадки з життя перших років Радянської влади. Серед творів
на донбаську тему відомий його нарис (російською мовою)
про дореволюційне минуле Кадіївської шахти імені Ілліча.
Одним із найкращих творів Г.П. Яковенка є повість
«Три елементи». Повісті й оповідання цього автора були
позитивно відзначені такими видатними діячами української
літератури, як Ю.Смолич, П. Панч, В. Минко...
Г. Яковенко товаришував із П. Безпощадним, добре знав
інших донецьких письменників.
Помер Г.П. Яковенко 27 квітня 1940 р..
Яременко (Єременко) Михайло Тадейович народився
27 червня 1923 р. у с. Валер'янівка Донецької області. Після
закінчення семирічки вступив до Великоанадольського
лісотехнікому.
Війна ввірвалася у його життя на п'ятий день після того,
як він разом зі своїми друзями-другокурсниками
Великоанадольського
лісотехінікуму
на
Донеччині
скромненько відзначив своє 18-річчя. Батько його,
колгоспний полевод села Валер'янівки під Волновахою,
Тадей Єременко пішов на фронт одразу (до слова – пішов
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назавжди), а Михайло візьме в руки гвинтівку рівно через р.,
у 19 літ, по закінченню 3-го курсу технікуму. І стане він
рядовим кулеметної роти 13-го полку 3-ї гвардійської дивізії.
Михайло Єременко після першого поранення й контузії
потрапив у польовий госпіталь. Лікувався недовго – і знову
на фронт. У травні 44-го р. йому довелося брати участь у
штурмі Малахового кургану та звільненні міста-героя
Севастополя. А вже через 2 місяці кулеметник–сержант
Єременко зі своєю військовою частиною визволяє від
фашистів інше місто-герой – славну столицю братньої
Білорусії – Мінськ.
Ось чому тема Вітчизняної війни на все життя стане
провідною в його майбутній творчості. Це ж були найбільш
вразливі роки юності, а на них ще випали найбільш вразливі,
найбільш страшні випробування.
По війні працював рахівником колгоспу, секретарем
сільради, журналістом.
Лише з 1947 р. в газетах «Радянська Донеччина»,
«Молодь України», в альманасі «Літературний Донбас», в
журналах «Вітчизна», «Прапор» та інших виданнях почали
з’являтися твори Михайла Яременка.
Були то балади, оповіді, яскраві замальовки бойових
епізодів.
Вони
були
позначені
безпосередністю
світосприйняття, теплим ліризмом, свіжістю барв, хоч не
завжди сягали бажаної довершеності. Та Михайло Яременко
працював наполегливо і плідно. Широким ставало коло тем,
поглиблювалася думка. Поезії завойовували все більше
шанувальників.
Перша збірка віршів «Весняні мелодії» побачила світ
у1955 р. Автор поетичних книжок «Весняні мелодії»,
«Яблуневий цвіт», «Сонцем повняться літа», «Вишнева
заметіль», «Видзвони над нивами», документального нарису
«Дмитро Рудь» та ін.
Декілька
років
очолював
Ворошиловградський
обласний держархів. У 1962 р. заочно закінчив Літературний
інститут ім. О.М. Горького.
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У 1964 р. М. Т. Яременко був прийнятий до Спілки
письменників України.
М. Т. Яременко удостоєний урядових нагород.
Помер М. Т. Яременко 5 березня 1988 р. у м. Луганську.
Зібрав матеріал О. Л. Максименко
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ВИБРАНІ ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТЕКСТИ СХОДУ
УКРАЇНИ кін. ХІХ – ХХ ст.
(упорядкувала К. М. Ульянова)
З метою збереження оригінальності мовленнєвої
організації представлених творів, подаємо їх мовою
першоджерела.
Матеріали довідкових видань Луганщини перших
десятиліть ХХ ст.
Предисловие
Славяносербская Уездная Земская управа, находя
желательным приступить, в целях ознакомления местного
населения с деятельностью Земства, к изданию календаряежегодника, вошло 26 марта 1913 года в экстренное Земское
Собрание с докладом по этому вопросу, в котором, между
прочим, она указала следующие: «деятельность Земства с
каждым годом растет, расширяется выполнение прежних
задач земской работы и выдвигаются все нове. Деятельность
Земства – вначале мало заметная и мало интересная для
жителей узда – многочисленными гранями соприкасается с
его жизнью.
Если сравнить прежнюю и настоящую постановку
отделов врачебного, народного образования, технического
ветеринарного и др. и обратить внимание на масштаб работы
нових отделов – агрономического и кассы мелкого кредита,
то станет ясно, что возможное детальное знакомство с тем,
«что и как делает Земство» является для населения не только
интересным, но и необходимым. Особенно необходимо это
плательщику земских налогов, так как рост земской
деятельности вызывает праллельный рост земского
обложения, которые в некоторых случаях становятся даже
обременительными.
И не смотря на указанную важность осведомления
широких слоев населения о работе земства – им в этом
отношении ничего не предпринимается. Издаются, конечно,
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ежегодные отчеты, журналы и постановления Собраний, но
они в виду своей громоздкости и отсутствия внутренней
связи между собою доступны и интересны лишь ближайшим
учасникам земской работы; издаваемая же Управой
«Известия Славяносербского Земства», хотя и общедоступны,
но ресследуют другие цели, главным образом популяризацию
сельскохозяйственных знаний и по форме своей –
периодического издания – не разрешают поставленню задачу.
Ныне Управа, признав неотложною необходимостью
заполнить указанный пробел и остановилась на мысли
ежегодного выпуска издания справочного зарактера, а от
части и исторического, посвященного земской жизни
Славяносербского уезда. К обсуждению этого вопроса Управа
привлекла представителей всех отделов, встретила их полное
сочувствие и результатом этого коллективного совещания,
явилось избрание редакционного комитета для сосотавления
Ежегодника за текущий год, по плану, в главных чертах
разработанному этим совещанием.
План этот, излагая его кратко, таков.
1-й отдел. Краткий историко-географический с
некоторыми
статистическими
сведениями
очерк
Славяносербского уезда с приложением карты уезда малого
формата.
2-й отдел. Справочные сведения по всем отделам. Здесь
будут помещены: условия пользования Губернским и
Уездным
земскими
учреждениями:
врачебными,
агрономическими, ветеринарными и т. д. и т. д. и уставы,
издание Земств для своих учреждений и т. п.
3-й отдел. Сведения о деятельности Земства по всем его
отделам.
Изложение начинается с отдела Бухгалтерии, который
включает бюджет истекшего года и в главных цифрах смету
текущего
года
с
хронологической
справкой
о
последовательном росте бюджета, указаним главнейших
моментов этого роста и необходимыми для понимания этого
процесса разъяснениями. Затем следуют все другие отделы, в
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порядке их внутренней связи, нынешнее их положение и
краткий очерк их возникновения и развития.
Ежегодник в изложенной программе будет крайне
полезен, как справочник для всех причастных к земской
работе лиц, но главным образом, повторяем, необходим он
для каждого плательщика земского налога, помогая ему
быстро ориентироваться в производимой за его счет земской
работе и давая ему эту возможность через своих избранных –
гласных, или даже путем общественного мнения принять
моральное участие в земской работе и оказывать
сознательное влияние на ся направление в интересах
«действительного большинства».
Собрание принципиально согласилось с докладом и
предложило Управе разработать подробнее программу,
внести этот вопрос, как связанный с ассигновкой, в очередное
Собрание текущего гада. Очередное собрание утвердило и
ассигновало нужные средства.
Управа, получив санкцию Собрания, организовала
редакционный комитет, в который, под председательсвом
Председателя Управы, вошли все Члены Управы и служащие
Земства и заведующие отделами; обязанности секретаря
были возложены на Секретаря Управы А. К. Борткевича;
редакционный комитет распределил работу составления
ежегодника между своими сочленами и затем в общих своих
собраниях редактировал представляемые сотрудниками
статьи.
Предпринятый труд – ныне закончен; как по своему
содержанию, так и по форме он значительно уклонился от
предположенного плана.
Размер его, вместо 10 листов, значительно увеличился.
Произошло это ввиду обилия материала, как по справочному
отделу, так и по отделу обзора деятельности нашего Земства
за прошлое время. Опасение сделать издание еще более
громоздким понудило редакцию опустить некоторые отделы.
Отсутствует
деятельность
и
бюджет
Екатеринославского Губернского Земства и роли его в
земской жизни нашего уезда; очень краток статистический
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отдел и мало места уделено вопросам текущей земской
деятельности.
Эти пробелы Редакция надеется пополнить в
последующих изданиях. Ближайшее издание желательно
выпустить в декабре текущего года, чтобы Ежегодник не
потерял своего значения, как календарь на 1915 год. Объем
его будет значительно уменьшен, а содержание его, главным
образом, будет составлять обзор текущей земской и вообще
уездной жизни и ряд популярных статей по разным отделам
земской деятельности.
26-го Апреля 1914 года.
Редакция
// Ежегодник-Справочник Славяносербского уездного
земства в 3-х отделах. – Луганск: Типо-Литография
С. М. Гаммерштейн, 1914. – С. 37.
Краткий историко-географический очерк
Славяносербского уезда
(Содержание главным образом извлечено из сборника
статистических сведений по Екатеринославской губ. уезд.
1888 г.; некоторые подробности заимствованы из других
справочных изданий)
І
Славяносербский уезд занимает восточный угол
Екатеринославской губернии находится между 48˚9ʹ и 48˚46ʹ
Северной широті и 9˚28ʹ восточной долготі (от Пулкова) и
граничит: с севера со Старобельским уездом Харьковской
губернии, отделяется от него рекой Северским Донцом, с
востока и юга с Областью Войска Донского и с запада с
Бахмутским уездом Екатеринославской губернии. По
размерам своей территории и по численности населения он
являеся наименьшим из восьми уездов, входящих в состав
губернии. Вся Екатеринославская губернія занимает площадь
равную 55705 кв. верст с населением (без городов) обоего
пола 2633 тасячи; поверхность Славяносербскаго уезда
составляет 7,5% всей площади Губернии и равна 4473 кв.
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версты (466 тысяч десятин), с населением обоего пола в уезде
около 230 тысяч и в городе Луганске (по сведениям 1911
года) 61400 жителей.
Поверхность уезда в большей части изрезана рядами
гор и холмов, составляющих первую часть Донецкой
возвышенности; наиболее высокая точка в 173 сажени над
уровнем моря находится вблизи села Красного Кута в гряде,
называемом «Иваново-Дебальцевский кряж».
Геологически уезд делится на две неравные части; в
северо-восточной части, составляющей приблизительно 1 / 3
уезда, выступает меловая формация, в остальной же части
уезда каменно-угольная.
Климат уезда степной, мало благоприятный для
полевых культур, с сильными ветрами северными, северовосточными и с недостаточной влажностью ( в среднем в год
выпадает 394,8 мм., норма же 426 мм.); средняя годовая
температура +7,7 гр. Орошается уезд (кроме верховья Миуса)
водами С. -Донца 140 верст, Лугань 94 вер., Белая 78 вер.,
Лозовая 42 вер., Ольховая 43 версты и Луганчик 65 верст.
В половине 18-го века большая часть нынешней
Екатеринославской гбернии была заселена запорожцами.
Славяносербский уезд был заселен позднее других частей
Губернии, но сведения об отдельных поселениях запорожцев
же относится еще к 17-му веку.
С 1600 года через местность нынешних сел. Чернухино
и Красного Кута пролегал «секретный казацкий шлях» из
Сечи Запорожской на Дон и Кагальник; при речке Чернухино
и Поповом Яру была одна из главных попутных станций с
запасами продовольствия для приходящих казаков; здесь же
по расписанию Коша Запорожского находилась икона
святителя Николая Чудотворца и при ней священник. В
Красном Куте при горе Сокол находился зимовник
знаменитого отшельника казака-грамотея Петра Довгаля, к
которому для духовных бесед отовсюду стекались казаки.
Тогда же известно было и урочище Шелковой Проток, а
с конца 17-го века и окрестность нынешней ЛозовоПавловки, напр. Яр Гриценков.
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В 1650 году запорожские пикеты стояли уже в
местности села Суходола, а в 1660 году часть этого пикета, по
распоряжению Коша, была переведена в местность села
Макарова Яра, откуда с 1690 года жильцы «байрака
Тертишнего и оврага Скелеватого» доставляли всякие
хозяйственные продукты в Бахмутскую крепость. Около 1738
года поселился здесь престарелый запорожець Макар
Безродный, устроил обширный зимовник, вел общее
хазяйство и дал свое имя этому поселению.
До половины 18-го века колонизация нашого узда
проходила медленно; к запорожцам присоединились беглецы
из России и Польши. Сливались с ними или селились
отдельно; планомерное же заселение края началось при
Императрице Елизавете Петровне выходцами из Австрийской
Империи – сербами.
Первым выходцем был Хорват, получивший от
Императрицы генерал-майорский чин и обширные земли,
наименованные Новой Сербией около Днепра для заселения.
Вскоре после него прибыли Шевич и Райко (Родион)
Депрерадович – полковник Славянского Гусарского полка.
Оба они не хотели подчиняться Хорвату и селиться на его
землях и после долгих ходатайств перед Русским Двором им
были отведены земли в юго-восточной стороне Бахмутской
провинции между реками С. Донцом и Луганью. Шевич и
Депрерадович вывели сюда свои полки, разделили их на роты
и расселили отдельно; последние эти остались под
распоряжением военной коллегии. Вся местность, занятая
обоими полками, получила название Славяно-Сербия.
Задачей этих военных поселений было отражение
набегов турков и Крымских татар и борьба с запорожскими
казаками.
Первоначальный состав Гусарских полков состоял из
сербов, молдован и валахов, затем пополнялся малороссами и
великороссами.
В 1784 году земли Хорвата, Шевича и Депрерадовича
вошли в состав Екатеринославского наместничества и
восточная
половина
его
получила
название
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Екатеринославской губернии, а западная Вознесенской; наш
же уезд получил название Донецкого; вскоре же Славяно
Сербия была вновь переименована в Екатерининскую
провинцию Новороссийской губернии, а затем была
отчислена к Азовской губернии.
Военный характер поселений начал сглаживаться уже
после уничтожения Запорожской Сечи, что произошло в 1775
году.
По умиротворению Края колонизация особенно
усилилась; переселялись литвины из Черниговской губернии,
малороссы из Харьковской, великороссы из Курской и
Смоленской; колонизация эта особенно усилилась при
Екатерине ІІ и Александре І, в виду раздачи земель частными
лицами в «рангове дачи» (т. е. связанные с известными
должностями) с обязательством заселения их крестьянами.
Этим
путем
возникло
большинство
ныне
существующих б. помещичьих селений нашего уезда, причем
часть их заселялась крестьянами из других губерний, а часть
крестьянами из других селений нашей же губернии и даже
нашего уезда.
Селения же б. Государственных крестян образовались
двумя путями. Селения северной части уезда , так наз.
«роты» возникли из первоначальных сербских поселений, а
селения южной части уезда возникли главным образом путем
переселения, по распоряжению Новороссийской Губернской
Канцелярии, из выходцев Курской, Черниговской, Орловской
и Каменец-Подольской губерний.
Кроме того, некоторые селения были заселены
«набродом», «вольницей», напр. Шелковой Проток,
Волнухино, Церковное и др.
В виду указанных разнообразных способов заселения
нашего уезда, население его неоднородно, но преобладает
малорусское племя.
Административным центром нашего уезда в конце
18-го века было нынешнее селение Каменный Брод, время
возникновения коего точно неизвестно и именовалось оно
тогда уездным городом Старым Славяносербском; нынешний
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же уездный наш город Луганск, слившийся в настоящее
время с Каменным Бродом, возник гораздо позднее под
наименованием села Луганского и развитие его началось
лишь после постройки Луганского Литейного Завода.
Постройка этого завода вызвана была необходимостью
снабжения орудиями и снарядами Черноморского флота во
время войны с Турцией. Бахмутский уезд и наш, имеющий
железную руду и каменный уголь, представляли удобный и
сравнительно близкий к театру войны пункт для постройки
такого завода, причем инициатор постройки завода, генералфельдцехмейстер князь Платон Александрович Зубок дал
приказ Директору Олонецкого и С. -Петербургского заводов
Гаскоину обследовать эти уезды и выбрать удобное для той
цели место; обследование произвел Надворный Советник
Аврамов и выбор его пал на село Луганское.
Высочайшее соизволение на открытие завода
последовало 14-го Ноября 1795 г., а в следующем году
Гаскоин приступил к его постройке; для производства
земляных работ он получил пехотную роту, а для работы на
заводе были переселены 100 семей с Александровского
завода и 300 с Липецкого. Для производства письменных дел
по заводу была учреждена при Екатеринославской Казенной
Палате Горная Экспедиция, но в виду расширения дела
вместо нее в 1798 году было открыто при самом заводе
Горное Правление.
В дальнейшем во главе завода поставлен был Горный
Начальник с подчинением Правления ему, а с 1828 г. Комитет
Министров, в целях приведения завода в лучшее состояние
обратил Горное Правление в Главную Контору.
В 1887 году Литейный Завод был закрыт и вновь
открыт в 1895 году, но уже, как Патронный, каковым
существует и поныне.
Вскоре по открытии завода уездный город был
перенесен в нынешний заштатный город Славяносербск на
Донце и уезд был наименован Славяносербском.
В 1882 году последовало высочайшее повеление:
«Луганский Завод вместе с прилегающим к нему селением
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Каменный Брод вознести на степень уездного города с
переводом в него на счет местных обывателей, согласно их
приговорам, из г. Славяносербска, оставляемого безуездным
городом, подлежащих уездных учреждений». Открытие и
дальнейшее существование Литейного завода имело большое
экономическое значение для уезда и усилило роль пришлого
населения. Но особенно начал заселяться и широко, и
всесторонне развиваться наш уезд в последние три
десятилетия.
Способствовало
этому
учреждение
Крестьянских Поземельных банков, а в дальнейшем
Землеустроительной Комиссии и, главным образом,
постройка б. Донецкой ныне Екатерининской ж. д.,
вызвавшей
жизнь
угольной
и
металлургической
промышленности.
Деятельность
Крестьянского
Банка
и
Землеустороительной комиссии содействовала обеспечению
землей местного крестьянского населения и создала
многочисленные новые поселения пришлых земледельцев.
Широкое же развитие горной промышленности создало
в уезде три металлургических завода: Успенский, Юрьевский
и Кадиевский и ряд крупных рудников с многочисленными
при них поселениями почти городского типа; в городе ж
Луганске создались огромные паровозостроительные заводы
Гартмана и несколько мелких заводов.
О размерах нашей горной промышленности можно
судить по количеству добычи угля и по числу горных
рабочих; в 1913 году было добыто 379316 миллионов пудов
угля и рабочих на рудниках числилось 41 тысяча.
Открытая в 1912 году Северо-Донецкая ж. д. и
строющая ее линия Родаково – Лихая, а также проектируемая
Правительством новая ж. д., которая прорежет уезд по линии
Луганск – Штеровка еще более облегчат сбыт угля и дадут
новый импульс развитию горного дела, а неизменно
прогрессирующий спрос на уголь и чугун создает устойчивое
его положение.
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Эти ланные дают основания с надеждой смотреть на
экономическое и тесно с ним связанное культурное будущее
нашего уезда.
Отдел первый
Редакция
// Ежегодник-Справочник Славяносербского уездного
земства в 3-х отделах. – Луганск: Типо-Литография
С. М. Гаммерштейн, 1914. – С. 1 – 6.
Издательская деятельность
1) «Листок Объявленийй Славяносербского Земства»
начал издаваться с 1903 года. Расход на издание выражается
суммой в 1000 р. Издается в количестве 850-ти экземпляров.
Плата сотрудникам ведется в размре 850-ти экземпляров.
Плата сотрудникам ведется в размере 2 к. за строчку. «Листок
Объявлений» высылается бесплатно: земским гласным,
земским начальникам, с. -х. и потреб. об-вам, кредитным
товарищ., волостным, полицейским и сельским управлениям,
учителям земских школ, врачам, ветеринарам, агрономам и
прочим земским служащим по их заявлению. Подписка и
заявления принимаются в Агрономическом Отделе
Славяносербского Земства.
Все прочие, желающие получить газету, уплачивают 50
к. в год за пересылку.
Все рукописи, пересылаемые в Редакцию, подлежат
исправлению и сокращению по ее усмотрению. Рукописи,
принятые к печатанию, хранятся в течении месяца и
возвращаются лищь по заявлению автора.
Плата за объявления: за строку или ее место в одном
столбце в первый раз по 4 коп., в следующие по 3 коп. за
строку. На первой странице плата вдойне.
Рукописи
и
объявления
принимаются
в
Агрономическом отделе Славяносербского Земства.
Листок Объявлений издается Славяносербской Уездной
Земской управой и выходит два раза в месяц, по следующей
программе: 1) Общий отдел, 2) Отделы: а) агрономический;
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б) ветеринарный; в) санитарный; г) народного образования и
д) прочие отделы. 3) Земская жизнь. 4) Корреспонденции и
разные известия. 5) Вопросы и ответы (почтовый отдел).
С 1914 года издаваемая Земством газета переименована
в «Известия Славяносербского Земства», что более
соответствует вышеприведенной программе.
2) Помимо периодического органа, Земством в течении
последних четырех лет издается «Обзор экономических
мероприятий Славяносербского Земства» и, как читатель
видит, в него входят: труды совещаний, отчеты агрономов
специалистов и описание всех экономических мероприятий
Земства. Кроме этого в 1912 году был издан отчет о конкурсе
сеялок, устроенном Земством. В 1913 году предположено
издан отчет о конкурсах для взрослых крестьян. В 1914 году
предположено издать свод постановлений Славяносербских
Земских Собраний по экономическим мероприятиям с 1866
по 1911 г.
3) Добровольные корреспонденты. Имеется 55
корреспондентов, ими посылаются сведения об урожае в
уезде по снятии такового. В вознаграждение за труд, им
высылается с.-х журнал Екатеринославского губернского
земства и местная земская газета «Листок Объявлений».
Помимо добровольных корреспондентов собираются
сведения через волостные правления для представления
г. Губернатору, как материал к Всеподданнейшему отчету о
состоянии сельского хозяйства в губернии. Сведения эти
касаются толко урожая и землевладения. Разрабатывается
материал в Агрономическом Отделе Управы. Еще в 1905 году
Управа вносила на рассмотрение земского собрания
следующий доклад: «Об организации собирания сведений о
состоянии сельского хозяйства в течении года и о
привлечении частных корреспондентов к подаче этих
сведений».
Редакция
// Ежегодник-Справочник Славяносербского уездного
земства в 3-х отделах. – Луганск: Типо-Литография
С. М. Гаммерштейн, 1914. – С. 107 – 108.
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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Выпуская в свет настоящий справочник, «Весь Луганск
в кармане», издатели руководствовались, главным образом,
теми соображениями, что город и его районы за последнее
время значительно выросли и продолжают расти, что
подробное знакомство с ними, которое позволяло бы
ориентироваться в торгово-промышленных и официальных
учреждениях, возможно только при содействии особого
издания с правильной систематизацией справочных сведений.
«Весь Луганск в кармане» должен ответить этим
основным задачам. Насколько удачно сделана работа по
приведению в надлежащий порядок справочных сведений и
насколько они полны и точны мы предлагаем судить
читателям, — лично же мы уверены, что наш справочник, как
и всякое первое издание, не лишен ряда промахов и дефектов.
Издатели будут очень благодарны тем читателям, которые не
сочтут за труд сообщить обо всем, касающемся улучшения и
полноты их издания.
В конце книги читатели найдут «Положение о выборах
в Государственную Думу». Сделано это по той причине, что
надвигающиеся выборы в Государственную Думу должны
будут вызвать и вызовут естественный интерес к
«Положению».
// Весь Луганск в кармане. Адрес-календарь и
справочная книга города и окрестностей на 1912 год. 1-й
год издания. – Ред. Штирлин М., Кулашкин Е. – Луганск,
1912. – С. 71.
МЕСТНЫЙ ОТДЕЛ
Город Луганск
Городом Луганск стал недавно: всего тридцать лет. До
этого времени он именовался Луганским заводом.
Переименование в город имело место в 1882 году в сентябре
месяце.
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Решено было Луганский Завод, вместе с селением
Каменным-Бродом, возвести в степень уездного города под
именем Луганска с переводом в него, за счет местных
обывателей, из г. Славяносербска подлежащих уездных
учреждений. Сделано это было по настойчивому ходатайству
купеческих и других сословий. Но тут запротестовали
сельские обыватели, не пожелавшие присоединиться к
городскому сословию. Луганское и Каменно-Бродское
сельские общества начали составлять приговоры об
оставлении Луганска в его первоначальном виде. В
приговорах указывалось, что переименование в город
состоялась без согласия коренных жителей – сельских
обывателей, интересы которых не были приняты во
внимание. Вместе с этим сельские общества отказывались
выбирать депутатов в городскую оценочную комиссию и
возбудили целый ряд ходатайств о сложении, с них городских
повинностей. Так тянулось несколько лет. Сельские общества
не щадили денег и посылали ходоков в Екатеринославль и
Петербург, но всюду безрезультатно: Луганск остался
городом… Первые годы его существования были крайне
тягостны: недоверие широкой массы к городскому
самоуправлению, пустая касса, отсутствие интеллигентных и
энергичных работников. Но город рос. В районе, в
местностях, тяготеющих к Луганску, кипела своя жизнь.
Сооружались заводы, фабрики, возникали новые рудники,
шахты. Вполне понятно, что все это создавало потребность в
торговом и культурном пункте. И таким пунктом, в силу
естественного хода вещей, являлся Луганск. Не последнюю
роль в этом сыграло, конечно, и то обстоятельство, что
Луганск превратился в уездный город, в котором имели
пребывание все уездные административные учреждения. Как
бы там ни было, но город сумел распространить свое влияние
на район, в котором кипела фабрично-заводская и
промышленная жизнь и в свою очередь почувствовать
влияние этого богатейшего района. Город начал
отстраиваться, появились крупные торговые фирмы,
представительства, конторы. 15-20 лет и – горд стал
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неузнаваем. Почувствовалось также некоторое оживление и в
городском самоуправлении. Городская касса, хотя и пустеет,
но уже не так. В результате все слышнее становятся речи об
упорядочении города. В свое время городской глава
Вербовский много сделал в этом направлении. Большинство
городских улиц
замощены только благодаря его
настойчивости и энергии, с какой изыскивались средства.
В настоящее время Луганск – город, который
продолжает расти с каждым годом. Растет население, число
домовладений и торговые обороты города; растет точно
также и его культурное значение – увеличивается число
учебных заведений, поговаривают об открытии новых,
интенсивнее стала работа разных общественных культурнопросветительных организаций; город начинает притягивать
все новые и новые интеллигентные силы – врачей, адвокатов,
инженеров и пр. и пр.
О том, что город растет, говорит и беспристрастная
статистика. Так, например, за последние 6-7 лет, начиная с
1905 года, число домовладений возросло на 14,8% общего
количества: в одном только 1910 году гор. управа выдала
свыше 150 разрешений на постройки.
Город охвачен строительной горячкой. Воздвигаются
колоссальные постройки, которыми мог бы похвастаться не
один крупный провинциальный город. Характерно, между
прочим, то обстоятельство, что каждый строящийся
домовладелец старается приспособить нижний этаж своего
дома под магазины. И, как оказывается, не напрасно:
постройка дома еще далеко не закончена, а магазин уже снят
и в нем уже идет торговля…
Население города растет с такой быстротой, что порою
не хочется верить самим цифрам… А цифры эти
необыкновенно красноречивы. Вот пример: в 1910 году в
январе месяце коренных и пришлых жителей числилось
42,687 чел., а в 1911 году того же месяца – 61,400! Таким
образом, по официальным сведениям, за один год количество
населения возросло на 18,713чел. Конечно, такой рост
населения надо отнести почти исключительно за счет
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пришлого элемента. Но каково должно быть будущее того
города, который растет (и как растет!) в счет пришлых
жителей?!
Не кажется ли это показателем жизненности и
устойчивости города? Если в Луганск переселяются,
увеличивается число домовладений, растут торговые фирмы,
культурные и просветительные учреждения, – не значит ли
это, город будет расти не только сейчас, но и в будущем?
Для нас это неоспоримо. Славяно-Сербский уезд один
из тех уголков нашей промышленной губернии, которые
создают потребность в больших и торговых пунктах. Луганск
уже стал этим пунктом, и не только для своего уезда,
который, к слову сказать, очень велик, но и для некоторых
частей других смежных уездов. Дальнейшее его развитие
будет идти наравне с развитием того района, который питает
его и которому он обязан своим теперешним ростом.
В заключение нам хотелось бы отметить значение и всю
важность Северо-Донецкой железной дороги, которая
прорезала в некоторых местах и приблизила почти на
половину к Харькову. Учесть важность этого обстоятельства
– значит подойти к правильной оценке совокупности
экономических фактов, влияющих на ход развития
современного города и раз навсегда отказаться от боязни
«больших центров».
Не следует забывать и того, что узловая станция
Северо-Донецкой железной дороги – Родаково находится от
Луганска на расстоянии всего одного часа езды. Это не менее
важно, чем и то, что мы приближаемся к «большим
центрам»…
// Весь Луганск в кармане. Адрес-календарь и
справочная книга города и окрестностей на 1912 год. 1-й
год издания. – Ред. Штирлин М., Кулашкин Е. – Луганск,
1912. – С. 71 – 74.
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ПУБЛІЦИСТИКА К. Є. ВОРОШИЛОВА
Автобиография
Родился в 1881 г. в с. Верхнее Екатеринославской
губернии. Отец служил сторожем на железной дороге, а мать
работала поденщицей. Отец – солдат николаевской службы,
был человеком вольнодумным и весьма своеобразным.
Работал на самых тяжелых работах в помещичьих экономиях,
рудниках и на железной дороге, он часто менял места службы
вследствии скандалов с хозяевами и администрацией.
Поэтому с раннего детства пришлось познакомиться с самой
горькой нуждой. В один из периодов безработицы отца ходил
с сестрой «по миру» просить хлеба.
С 6-7 лет пошел на работу выбирать колчедан на
шахтах, за что получал по 10 коп. в день.
К 10 годам вместе с отцом пас помещечий скот.
˂…˃ В одну из очередных голодух нашей семьи (отец
исчез в поисках работы) меня взял к себе «в гости» дядя, брат
отца, живший в деревне очень богато. Вместо гостя меня
обратили в батрака и подвергали в течении года дикой
эксплуатации. Затем я снова на рудниках, уже мальчиком, в
мастерских. В этот период меня зверски избили работавшие
поденно крестьяне соседнего села, придравшись к какой-то
глупости, а по сути, за то, что меня приняли в мастерские,
отказав одному из крестьян. Случай избиения меня-ребенка
целой артелью взрослых парней остался больным
воспоминанием на всю жизнь.
Рос я неграмотным, и это весьма сокрушало мою мать,
поставившую целью своей жизни сделать настолько
«образованным», чтобы я мог так же читать псалтырь и
часослов, как и ее отец (мой дед). К несчастью, в местах, где
мы жили, не было школ. В 1893 г. в с. Васильевка
Славяносербского уезда открылась земская школа, куда я был
принят. Учился две зимы и успешно закончил весь «курс
наук».
За два года сменилось 3 учителя, последний из них
С. М. Рыжков, оказался прекрасным учителем и
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воспитателем. Меня С. М. искренне полюбил, и я в семье
учителя стал своим, близким. С. М. Рыжков, впоследствии
член І Государственной думы и второй секретарь (трудовик),
был умным, честным, жизнерадостным и с высоко развитым
общественным инстинктом человек.
˂…˃ В 1896 г. я поступил на завод при станции
Алчевская. Работая на заводе, я не переставал читать
классиков и книжки («по естественно-научным вопросам»), а
обучение с учителем довольно быстро давало ростки – я
умственно и культурно рос.
Однажды, кажется в 1897 или 1898 г. на завод был
назначен полицейский пристав. Отсюда начинается моя
политическая работа. Сей полиции пристав Греков приехал к
почтмейстеру, мимо которого проходили мы, подростки,
человек 10-15. Все поздоровались с приставом, кроме меня.
Пристав был ретив и глуп. Соскочив со скамьи, где он сидел в
обществе «дам», бросился ко мне с кулаками и требованием
объяснить, почему я не поклонился. Я рассмеялся в лицо
«начальству» и оно с гневом вцепилось в мою рубашку, а я в
свою очередь запустил руки за галстук озверевшего сатропа.
Почтмейстер и все мои товарищи исчезли, а я с легкими,
правда, тумаками был водворен катаклажку. На второй день я
был
освобожден,
но
преследования
начались
систематические и настойчивые. Сначала за мной следили
«тайно», а затем стали ходить по пятам агенты пристава.
Преследования сделали свое дело: я не только открыто повел
разговоры с учителем на политические темы, но уже завел
знакомство и на заводе среди учительства.
В 1899 г. в чугунно-литейном цехе под моим
руководством забастовали крановщики. Через некоторое
время у меня обыск и кратковременный арест. Вместе со
мной подвергся обыску и мой учитель. С. М. Рыжкова
вызвали в Питер, кажется в министерство просвещения, и
требовали прекращения отношений с Ворошиловым.
В течении 3 лет я без работы. Все заводы и рудники
Донбасса отказывают в работе, я значусь в черных списках. В
1903 г. поступаю в Луганске на заводе Гартмана, но через 2-3
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дня меня с полицией выдворяют из Луганска. В это же время
я официально вступаю в партию и окончательно делаюсь
большевиком, вхожу в Луганский комитет.
Летом 1903 г. удается поступить через Рыжкова на
Гартманский завод. В феврале, затем в июне 1905 г. руковожу
на заводе забастовками. Тогда же выбираюсь председателем
совета депутатов на заводе.
В июне во время забастовки арестуюсь и, до
полусмерти избитый, сажусь до декабря в тюрьму. В декабре
по требованию тысячи рабочих, подошедших к тюрме,
освобождаюсь под залог. Вскоре я скрылся от нахлынувшей
волны революции.
В начале 1906 г. делегатом еду на Стокгольмский съезд
и впервые встречаюсь с цветом нашей партии – видаюсь с
Ильичем.
По возвращению из Стокгольма усиленно готовим
организацию к боевым действиям. Я дважды еду в
Финляндию и привожу большие партии оружия,
закупленного у финансовых революционеров. Луганская
организация имела лучшие боевые отряды и прекрасную
лабораторию, изготовлявшую в неограниченном количестве
бомбы. Оставаясь председателем депутатского собрания, я
был избран председателем вновь организованного профсоюза
рабочих завода Гартмана. Управление заводом фактически
перешло в руки рабочих, и директор завода управлял
номинально.
В октябре меня и других должны были судить выездной
сессией Харьковской судебной палаты, но общая забастовка
робочих Луганска сорвала суд.
Весной 1907 г. палатой был отправлен и тогда же
поехал на Лондонский партийный съезд, делегатом от
Луганской организации. Перед этим был делегирован на
первую
Всероссийскую
конференцию
профсоюзов
металлистов в Москву.
В июле 1907 г. был арестован и в октябре того же года
выслан в Архангельскую губернию на 3 года.
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В декабре 1907 г. бежал из ссылки и был направлен ЦК
для работы в Баку. Здесь вместе с т. т. Свердловым,
Шаумяном, Джапаридзе, Сосновским и др. проработал до
осени 1908 г. и уехал в Питер. В Питере был арестован в
сентябре и снова отправлен в Архангельскую губернию. В
ссылке в Холмогорах, в январе 1911 г. был арестован и
просидел в архангельской тюрьме до ноября, а затем выслан
в Мезенский уезд. Освободившись из ссылки, в 1912 г. я
поступил служить в кооператив робочих на заводе «ДЮМО»,
но через 3-4 месяца был арестован и выслан в Чердынский
край. Из Чердыни освободился в 1914 г. и устроился на
Царицынском орудейном заводе. В Царицыне собираю
рассеянных по заводам и предприятиям старых большевиков,
но вскоре должен был уехать в Питер, спасаясь от царской
армии. В Питере снова обыски и слежка.
С первых дней февральской революции я – член
питерского Совета рабочих депутатов и член бюро нашей
фракции. В марте я в Донбассе. В апреле участвую на
партконференции делегатом, а затем делегатом же на 6 съезде
партии. В Луганске, где я работал в 1917 г.,
председательствовал в Совете Городской думы и комитета
партии. Был делегатом на Демократическом совещании, а
затем был избран от Екатеринославской губернии членом
учредительного собрания. Военную работу начал с отряда,
организованного в 1918 г. в марте под моим командованием,
сражавшегося с оккупационными немецкими войсками.
Вскоре был назначен командиром 5 украинской армии, а
затем командовал отрядами, отходившими под напором
немецких войск с Украины на Волгу и к Царицыну. На
станции Лихая произошло большое сражение. Наши отряды в
панике бежали в направлении на Белую, встретив восставших
козаков и их пули.
Десятки тысяч демобилизированных, изнуренных,
ободранных людей и тысячи рабочих со скарбом и их
семьями нужно было провести через бушевавший казачий
Дон. Целых три месяца окруженные со всех сторон
генералами Мамонтовым, Фицхелауровым, Денисовым и др.
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пробивались мои отряды, восстанавливая железнодорожное
полотно, на десятки верст снесенное и сожженное, строя
заново мосты и возводя насыпи и плотины. Через три месяца
«группа войск Ворошилова» пробилась к Царицыну и здесь
из нее и других частей была образована 10-я красная армия,
которой мне было поручено командовать.
В 1918 г. вхожу в состав правительства Украины, затем
назначен командующим войсками Харьковского округа.
После этого командовал 14 аримией и внутренним
украинским фронтом.
В конце 1919 – член РВС и Конной армии, а в 1921 г. –
член ЦК РКП(б), командующим Северокавказским военным
округом и член РВС Союза ССР, а 1924 – член его
президиума. С мая 1924 г. назначаюсь командующим
войсками московского военного округа и в настоящее время
состою членом бюро МК РКП, членом президиума
Моссовета,
председателем
Московского
Авиахима,
заместителем
председателя
Авиахима
РСФСР
и
особоуполномоченным РВС СССР при совнаркоме РСФСР.
За боевые заслуги награжден двумя орденами Красного
знамени и почетным оружием.
Общественный материал о деятельности
К. Е. Ворошилова в Луганске (февраль ― октябрь 1917 г.).
/ ГАЛО. ― Ф — 2. — Оп. 9. ― Д. 212. — С. 3-4.
Копії листів К. Є. Ворошилова в ЦК РСДРП за
1917 р.
***
Дорогие товарищи!
Пользуюсь случаем, чтобы сообщить Вам вкратце о
положении вашей организации и вообще в Донецком
Бассейне, поскольку мне, заваленому по горло работой,
известно. В нашей Луганской организации членов около 21
тысячи. Публика наполовину определенно сознательно
революционно-социал-демократическая. Остальные вполне
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сочувствующие с. д., но нуждающиеся в самой натуральной
обработке. Кроме нашого комитета, есть и ликвидаторскодурацкая организация, в которую входят и начальники
заводов, и местные фабриканты, и товарищи прокуроры, и
недавние черносотенцы и пр. и пр. Значения эта организация,
конечно, никакого в рабочей массе не имеет, если не считать
ту «положительную работу» травли большевиков, которая
ведется не за страх, а за совесть. Есть организация с. р.
интернационалистов, которая пробралась в заводы и
вследствии того, что на заводах у нас мало деятельных
работников, имеют некоторый успех. Вообще же мнение в
г. Луганске на рабочие массы определенно наше. Травят нас
здесь не меньше и не хуже, чем Вас, дорогие товарищи, там в
Питере. У нас началась предвыборная компания в Городскую
І Думу. Мы ни с кем не блокируемся. С. р. и еврейские
социалисты (серповцы) сблокировались.
Положение в уезде в смысле партийной работы
оставляет желать многого. Есть возможность создать сеть
наших организаций по заводам и рудникам, но вследствии
отсутствия работников и на местах, и у нас в городе. Мы
мало успеваем.
Положение рабочих в Донецком Бассейне ужасное.
Заработная плата безобразно низка. Чернорабочие получают
от 1,50 коп. Женщины еще и теперь получают по 1,20. Теперь
приняли подачку промышленников и заработок несколько
увеличился. Рабочие настроены настолько возмущенно, что
мне часто приходиться заниматься дурацким делом, —
убеждать товарищей подождать еще немного, но чего?! На
некоторых рудниках промышленники уже бегут, оставляя
рабочих без денег, продуктов.
Доверие к комиссии, которую создали специально для
Донецкого Бассейна, никакого.
Если Временное Правительство будет и дальше идти
той же дорогой в вопросе расстройства промышленности,
можно сказать с уверенностью, что здесь в самом недалеком
будущем можно ожидать самых неожиданных вспышек и
выступлений. Желательно бы знать, товарищи, Ваше мнение
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по вопросу о забастовках и вообще о выступлениях в данное
время рабочих.
13. 06. 1917 г.
***
Только
теперь,
несколько
освободившись
от
избирательной кампании, можем сообщить Вам о положении
дел у нас в Луганске и уезде. В городе дела у нас хорошие.
Организация у нас большая и влиятельная. Совет наш,
Городская дума в наших руках. Власть в руках Совета была
всегда, теперь же официально это признано. Есть
революционный комитет, в котором представлены все партии,
кроме меньшевиков, которые пробыв три дня, ушли. В
Совете меньшевики остаются, но за то ушли из него с. -р.,
после принятия резолюции о переходе власти к Советам и
признания Народных Комиссаров.
Кроме всех этих дезертиров, создающих мелкие
неприятности в переживаемое время у нас еще и другая
крупная непрятность с нашими украинцами.
Мы
волею
судьбы
проживаем
в
пределах
«Катеринославщины», которую наше вильне козацтво
объявило принадлежностью Украинской Республики. Отсюда
наши доморощенные украинизаторы делают такие
практические выводы, от которых нашим товарищам
приходится круто. Так, например, они на некоторых рудниках
потребовали роспуска Советов и создания их на новых
условиях с 70% украинцев и 30% национальностей. Не беда,
что в этих Советах избрание на основе всеобщего
избирательного принципа не оказалось ни одного украинца,
их у нас теперь думают фабриковать. Вообще эта волна
шовинизма, которая пока, к счастью, охватила только верхи
населения, дает себя больно чувствовать. Нам уже
навязывают Раду и запрещают признавать Петроградское
Правительство. Конечно, пока мы плюем на всю эту шумиху,
но в ближайшем будущем предстоят большие неприятности.
До 17 ноября мы работаем с украинцами вместе. Как
только признали власть Советов в центре и на местах, в том
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числе и на Украине, сейчас же украинцы нас отделили, как не
признающих Центральной Рады.
В Луганске выборы дали следующие результаты:
голосовало всего 23500 чел. из 36 тыс. За нас подано 11345
чел., за к. д. – 3300, за меков 1710, за с.-р. – 2003, за
украинцев 2122. Другие голоса раздались между
националистическими группами, еврейскими и др.
обывательскими группами.
В уезде подсчет голосов еще не закончен, но уже теперь
по тем данным, которые поступили к нам можно сказать, что
мы получили не меньше 40 – 50% голосов. В уезде борется
наш список с украинским. С-ры идут на третьем месте и
меньшевики только на четвертом. Эта тоже партия у нас
совсем не имеет никакого влияния, как и всюду в стране. Мы
надеемся, что по Екатеринославской губернии нам удастся
провести не менее 6-7 депутатов в У. С. Одна наша беда –
страшно мало работников на местах. Мы в нашем Луганске,
разогнав милицию и изгнав комиссара, должны были около 2х недель обходиться без всяких комиссаров и начальников
милиции – все было на руках у красногвардейцев.
/ ГАЛО. – Ф-2. – Оп. 1. – Св. 6. – Д. 133.
Копії публікацій «старих більшовиків», уміщених в
газету «Донецкий пролетарий» 1917 р.
Поход продолжается
˂…˃ Рабочие газеты закрываются только за то, что они
защищают классовые интересы пролетариата, только потому,
что им дороги завоевания революции, только потому, что
пролетариат, как никто другой, верно учитывает ту
обстановку нашей, международной и общественнополитической жизни, откуда делает правильные выводы и
дает те необходимые лозунги, которые пролетариат, усвоив,
проводит их в недрах всей революционной демократии. И
наши газеты, организации и все завоевания революции будут
душиться до тех пор, пока сам пролетариат, в единении с
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деревенской беднотой, в борьбе с контрреволюцией не
вырвет власть у закусившей удила буржуазии и не возьмем ее
в свои руки для того, чтобы провести в жизнь те начала,
которые гарантируют народным массам и рабочему классу в
первую голову.
К. В.
// Донецкий пролетарий. – 1917. – 28 августа (№53)
Наступать ли?
˂…˃ По всему тылу идет стон буржуазии, ее прессы,
обывателей, просто обывателей, именующих себя социалдемократами, меньшевиками о необходимости наступления
армий. И эти же «герои тыла», опьянены театральными
министрами «социалиста Керенского» и совершенно не
замечают тех расслоений, которые создались в армии ˂…˃
Мы требуем, чтобы внутри страны была организована
подлинная народная власть Советов Рабочих, Советских и
Крестьянских депутатов, облегчая доверием трудящихся
масс.
// Донецкий пролетарий. – 1917. – 17 июля (№4). –
С. 1-3.
Посягательство на свободу печати
После того, как было уничтожено Главное Управление
по делам печати, где «ковались» полицейские ограничения
против печатного слова, я уверен был, что Россия уже не
вернется к цензурным решеткам, не будет иметь
действительную свободу печати.
К глубокому сожалению, я думаю, всех свободных
граждан, на свободу печати Временным Правительством
было сделано явное посягательство как раз в периоде
революции. Дело в следующем. Третьего дня ко мне, как к
члену редакционной комиссии нашей газеты явился
председатель
нашего
милицейского
управления
гр. Глядковский и просил дать подписку о постоянном
доставлении начальнику милиции нескольких экземпляров
газеты.
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Как видно было из «ордера» гр. Глядковский
действовал на основании общего распоряжения Временного
Правительства. Что же это значит: возвращение к временам
исправников и благодетельной опеки свободных граждан
предупредительным начальством?
Ведь дело не в том, чтобы посылать несколько
экземпляров газеты, а в том, что мы обязаны это сделать. В
этом видна попытка восстановить хотя бы маленькую
цензуру и т. о. печатное слово до совершения самим фактом
обязательной присылки останется под подозрением.
По поручению редакционной комиссии.
А. Червяков
// Донецкий пролетарий. – 1917. – 20 июля (№ 6). – С. 2
/ ДАЛО. – П-2. – Оп. 1. – Д. 138)
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Публікації газети «Краматорська домна»
Почнемо ж
У день преси необхідно поставити питання про
посилення українізації серед наших суспільних організацій, а
насамперед роботу робітничого клубу зі всіма клубними
гуртками. Треба організувати гуртки українознавства. Цю
роботу повинен взяти на себе український літгурток. У нашій
бібліотеці виявити, скільки наявно укрлітератури і наперед
дбати про те, щоб бібліотека поповнювалася українською
літературою.
Необхідно також провести кампанію передплати на
газети «Комуніст» та «Робітничу газету Пролетарій», бо так
залишатись надалі неможливо.
Байдужість до українізації треба вирядити з наших лав.
Виконуємо ж директиви партії та Радвлади.
Шарабан
// Краматорська домна. –1929. – №10 (12).
Они за Украину, но против языка
На пленуме Осоавиахима докладчику ˂…˃ запретили
говорить на украинском языке, котрому пришлось в силу
необходимости, хорошо зная украинский язык, делать доклад
на русском.
Обойти Украину мимо
За Украины стенами
Райсовет Осоавиахима –
Выдумал на пленуме:
Те, что против языка
Значит ˂…˃ узкий,
Но докладчик – дуй пока
Этот раз по-русски
Пуля
// Краматорська домна. –1929. – №10 (12).
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Українська газета і культпохід
Треба сказати одверто про те, що, маючи деякий зріст
тиражу українських газет, особливого досягнення в цьому ми
не помічаємо.
Цехкульторганізації ставляться до цього питання дуже
неуважно. А пройшла уже майже перша половина місячника
української культури.
Правда, у прокатному цеху тираж «Комуніста» з червня
по липень виріс на 43 примірника, в транспортному – на 51 і
в ОРЗ – на 42 примірника. В решті цехів – тиша.
Зараз уповноваженням української преси газет-вузла
виділяються добровольці для проведення передплати. Ці
добровольці провадять бесіди про значення українських газет
і журналів, заглиблюючи тим самим в маси українську
культуру.
Необхідно, щоб завком і цехком взяли більш активну
участь в організації добровільних бригад для охоплення всіх
робітників БДМЗ українськими газетами та журналами.
А. Г.
// Краматорська Домна. –1929. – №18. – С. 2.
Тут на директиви не чекають
Культбригадир завкому металістів, не чекаючи на
директиви відповідних організацій, зразу почав роботу по
підготовці до культпоходу на підставі директиви партії.
Наслідки роботи щодо українізації мають певне місце в
роботі культбригади.
Культбригадир заздалегідь склав план роботи, скликав
нараду цехових культбригадирів, на якій цей план буде
пророблено.
Після наради приступили зразу до виконання постанов
партії щодо переведення української культури та просунення
її в маси.
Крім того, культробітникам разом із робкорами
«Домни» розповсюджено 300 примірників українських газет.
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По цехах проведено 186 бесід, якими охоплено 5306
чоловік.
Використано також було франківців, які зробили майже
по всіх цехах доповіді про українську культуру та зробили
художні вистави.
Робкор
// Краматорська Домна. –1929. – №18. – С. 2.
Провідники культпоходу
Бібліотека робітничого клубу ім Артема проробила
величезну роботу по проведенню культпоходу, вивченню
української культури, та розповсюдженні її в робітничі маси.
Насамперед вона скликала семінар, на якому були
присутні робітники цехів та центральної бібліотеки.
На цьому семінарі опрацьовано питання по вивченню
української культури та просуванню її в робітничі маси. Крім
того, була зроблена доповідь українських письменників про
СВУ та про значення української культури, проведено дві
голосних читки поміж дорослих та дві поміж підлітків.
Крім того, проведено вечірку в пам'ять Коцюбинського,
а також розповсюджено українську літературу по цехах.
Кепсько лише те, що комсомольці не звернули ніякої уваги на
прозьбу бібліотеки про виділення книгонош.
Читач
// Краматорська Домна. –1929. – №18. – С. 2.
Сельбуди сплять – райполітосвіта допомагає
Не дивлячись на директиви партійних та політосвітніх
установ про переведення культпоходу та популяризацію
української культури, ні сільбуди, ні політосвіта не проводять
ніякої роботи в цій галузі.
За весь час культпоходу райполітосвіта обмежилась
лише тим, що провела перевірку української мови.
Сидір
// Краматорська Домна.1929. – №18. – С. 2.
334

Публіцистика В. Іваніва-Краматорського
Малоросійські шалапути
Ох, і брешуть коли ото кажуть, що у нас є Українська
Республіка.
Брешуть. Правда, може воно й є Українська Республіка
СРСР у Дружківці, Харкові, Києві, Костянтинівці, у
Слов'янському, але те тільки там, а у нас немає. Немає, бо й
справді ми її не визнаємо своєю Краматорівською селищною
радою.
Ось бо подивіться, які наші шалапути із селищної ради
проголосили у цій же саме Краматоровці Малоросію на
самісінькому порозі обшарпаної хатини, на якій вони
причепили отаку табличку: «МАЛОРОСІЙСЬКА ВУЛИЦЯ».
От так, «малороси», от так утяли, от так репнули…
// Краматорська Домна. – 1929. – 13 січня (№21), С. 4.
Як читають книжки
За часи царату, взяти хоча б наприклад бібліотеку в нас
у Краматорській, робітники та нижчі службовці не мали
змоги користуватися нею. Бібліотека була лише для так
званих «вибраних» людей, тобто людей «вищої класи», яка
існувала на заводі.
З революцією, усю оцю «вищу класу» було анульовано
й її місце заступив господар – пролетаріят, який і святкує
сьогодні річницю дня своєї преси.
Тисячі читачів користуються бібліотекою, щодня
одержують книги й щодня потребують нових книг.
Але, коли подивимось, як же саме читаються ці книжки,
яку користь одержує з них наш читач?
Треба сказати, наш читач читає книжки не завжди так,
як їх було б треба читати.
У своїй більшості, наш читач читає (виключаючи
наукові) книжки, не цікавлячись тією метою, яку завдав собі
автор книжки для читача.
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Читач бере книжку й зараз же зацікавлюється її
героями, стежить за ними, але сам не розуміє, що його
приваблює до цих героїв роману?
Він ніскільки не цікавиться тим, яку мету провадить
автор героями роману, чи повісті й навіщо автор бере такого
чи іншого героя. Читач просто бажає успіху героєві й сам
переживає його горе чи радощі.
Таке читання — витрата часу, таке читання є лише
процес самого читання й нічого не дасть читачеві.
Книгу треба читати зрозуміло. Треба насамперед взяти
на увагу, куди саме й до чого веде автор тієї чи іншої книги й
що він саме хоче прищепити читачеві.
І тоді тільки, тоді тільки саме книга принесе користь.
Книгу треба читати, а не плестись за автором і даремно не
співчувати його героєві іноді й не варто того, щоб йому
співчували.
Не варте тому, що він як є провадить ідею, яка не
відповідає ні часу, ні почуттям самого читача.
Треба щось вжити, щоб навчити правильно й корисно
читати книжки.
// Краматорська Домна. – 1929 – №18, С. 2.

Притулок безпритульних
Оце ледве сядеш до столу пообідати отут і починається.
Зараз тобі до тарілки ручка безпритульного простягається і
починає вимазувати підлівку, макарони і гнилу кашу, яку ото
готують виключно гнилою для смаку в нархарчі.
І не одна ручка, а цілий десяток ручок обліплюють
столи і смачно обідають.
Воно нічого безумовно, коли ручки обідають, вони теж
хотять їсти. Але вже коли оті рученятка та в тарілку лізуть,
якось, воно пропадає весь апетит навіть і до гнилої каші.
Так і здається, що не в Нарпиті ото їси, а в якійсь
богадільні.
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А що вже на ганку сидить ціла юрма безпритульних,
краще й не кажи, а то таку тобі каменюку шпурнуть, що й
десятому замовиш. Іди ото краще мовчки й сиди й дожидай
за столом поки ручки повимазують та вимацають стіл,
тарілку, виделку, ніж і тебе, а тоді й пообідай і знову проходь
собі повз безпритульних. Та тихесенько, та мовчки, та так
щоб і не вимарався об них.
Отоді й ти будеш заспокоєний і безпритульні наїдяться,
і тарілок не треба мити, бо безпритульні їх самі повилизують.
// Краматорська Домна. – 1929. – №18, С. 2.

Як глибше в маси українську культуру
Виконуючи
заповіт
Володимира
Ілліча
про
самовизначення націй на основі інтернаціонального їх
виховання, ми мусимо визнати, що до справи української
культури ставимося дуже й дуже недбайливо.
На досвіді минулого ми переконалися в тому, що справа
такого великого значення, як заглиблення в маси української
культури, проходила досить мляво, коли не сказати гірше.
Справа українізації в низці підприємств та установ
Краматорщини — це нібито справа другорядна, не така
важлива, як інші справи.
Отже, майже закінчуючи проведення місячника
укркультури, на цей раз ми мусимо остаточно підсумувати
його наслідки, й ті недоліки, що ми маємо, негайно
виправити.
Наша пропозиція: використати місячник повністю,
поглибити роботу і взяти курс не на казенне до цього
ставлення, а на живу й доцільну роботу.
Насамперед слід піти на посилення самої роботи;
провести
клубними
гуртками
вистави,
присвячені
місячникові; утворити навколо української книжки та газети
громадську думку, чим саме буде підсилено їх
розповсюдження.
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Для цього треба завкомові та цехкомам через культ
робітників та клубні гуртки прочитати лекції на теми про
значення національної політики, про українізацію, зокрема
про історію революційної боротьби на Україні, про
українську пролетарську літературу тощо.
Слід також перевірити в установах вжиття української
мови, та не лише технічними робітниками, а й
відповідальними; бо технічні робітники здебільшого до цього
часу вживають українську мову, не маючи собі прикладу з
боку відповідальних,
які,
посилаючись
на
свою
відповідальність, досить безвідповідально ставились до
української мови.
Лише за правильно взятою роботою в справі
проведення української культури, за живим керівництвом
місячником ми запровадимо в життя ще один з великих
заповітів Леніна — національну культуру переможної
робітничої кляси.
// Краматорська Домна. – 2918. – №18. – С. 2.
Что читают Краматоровцы?
Интерес к украинской книге среди работающих на
КГМЗ за последнее время значительно возрос и большая
читательская масса подписчиков библиотеки клуба
металлистов в 4168 человек с каждым днём всё более и более
предъявляет спрос на украинскую книгу.
К сожалению этот интерес к украинской книге
библиотека металлистов не может удовлетворить полностью
и поэтому, читателю приходится записываться в очередь на
получение той или иной украинской книги, ожидая её по
несколько дней.
Особенно этот возрастающий с каждым днём спрос,
относится к Остапу Вишне и Коцюбинскому, книги которых
всегда почти на руках.
Наряду с указанными авторами не безинтересно также
отметить спрос читателя и на других авторов.
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Так, в первую очередь читаются — Вовчок, Гринченко,
Винниченко, Франко.
Из современных писателей Досвитный, Панч, Сосюра и
последним П. Тычина.
Удовлетворение украинской книжкой Краматорской
читающей массы не весьма удовлетворительно, если принять
во внимание то небольшое количество украинской
литературы в 771 экземпляре, которое имеется в библиотеке
по сравнению с 22964 экземплярами русских и до 2000
экземпляров на иностранных языках.
Также мал процент и выписываемых украинских
журналов. Всего навсего библиотекой выписывается только
один украинский журнал, да и тот для архива.
Правда, неудовлетворение библиотекой потребности
читателя нельзя поставить в вину самой библиотеке, эту вину
следует снести за счёт райкома металлистов, урезавшего в
этом году смету по библиотеке, которому до урезывания
сметы необходимо было бы более реально учесть
потребность читателей и удовлетворить их запросы, и
особенно удовлетворить запросы на украинскую книгу в
первую, и в первую очередь.
В. К.
// Краматорська Домна. – 1929. – №18. – С. 2.
Смішні нотатки «Домни»
Так от товариші, починаємо огляд усього того, що дуже
потребує до себе серйозної уваги.
Так ось воно.
1. Те що трапилось 26 липня біжучого року
Ще нічого, коли одну вип'єш, а вже як ото вип'єш дві,
або більше двох, то чорти б його батька взяли. Підеш тоді вже
співати, та таких веселих, як от «Ой, од пива болить спина, а
од меду голова».
А чи ви чули, як оцієї співали на нашій пошті 29 липня
біжучого
року
помічник
начальника
пошти,
профуповноважений тієї ж саме пошти та два листоноші? Не
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чули? Так як же так? Це ж було в приміщенні пошти 29
липня, коли оце саме оці персони пили пиво.
Дивно, що ви не бачили, бо вони напились так, що
навіть посильна пошти розводила їх по хатах.
От ми тільки не знаємо, чи потрапили вони додому
після цього, бо посильна й сама не певна того. Посильна ж бо
людина малоосвічена, а їй таки довелось відряджати ці
персони замість почесної варти.
Ото ж таке й трапилось на пошті 29 липня біжучого
року.
2. А оце №2. Це саме:
«Культробота»
«Дєло» таке й справді поставлене на «ять». Написали б
оце й ми цю літеру, але її зараз бракує, а тому ми й будемо
поясняти.
Так ось.
Поставлене «єто дєло» на «ять» і «йдьот оно». Та також
швидко, наче трамвай.
Клубне «єто дєло», бо яке ж «дєло» може йти так
швидко.
Ось дивіться:
Платить клуб керівникові хорового гуртку. Співуче
платить 150 крб.
Платить клуб щомісячно й драмгурткові. Драматично
платить 150 крб.
Платить клуб ще й деяким іншим прихвостам, які ні
чим не керують. Платить їм за те, що вони ні чим не керують
і щоб не керували.
І ось: драмгурток — не драматургує.
Хоргурток не виспівує.
Ті, що так собі гроші одержують нічого не роблять.
Гатить клуб гроші. Аж тріщить і нікому немає до того діла,
щоб хоч трохи припинити, хоч на годину припинити
«культроботу».
Отже за весь літній сезон (за малим винятком) от так і
йшла культробота. Поверещать собі ці скуки в клубі якихось
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верещучих пісень. Помахають руками, подивляться
зляканими очима навколо, на тому «дєло» й скінчується.
Воно безумовно, дуже страшно, коли людина верещить
і витріщає очі, але про те «мороз не берьоть», а тільки
грошики йдуть, та на такі величезні грошики, що за них
можна було б, щось зробити більш-менш корисне, але, як
кажуть без «культроботи» не можна. Та воно інакше й не
може бути. Але ж гатити в прірву тисячі карбованців для
«удовольствія» теж не можна.
Так от, хоч би хоч раз, хоч один разок взяти кого за чуба
та так смиконути, щоб аж очі повилазили.
Оце б, здається, була б справжня культробота, а то що
за культробота без цього.
Смиконіть же, будь ласка.
3. «Кабаре»
Насилу таки й до нас приїхало «кабаре». Діждались,
слава богові. Своїх було мало, так оце ще приїхало нове
«кабаре» й оселилось в саду транспортовиків. А до того ж
ще, куди там нашому ЦРК, в якого пивниці так собі
третьорозрядні, — грає на музиці «Сільва ти мене не
любиш».
В пивницях нашого ЦРК сидять та лаються, а отут іноді
такої жалісливої «вречуть», або такої веселої, що замість
одної пляшки пива, як ото в пивницях ЦРК — дванадцять
вип'єш «награють» значить.
Товариш А. Н. надіслав до нас допису, в якому він
здивовано пише: «Ви просите пару пива, дальше більш… і
трудів ні гроші йдуть до кишені підприємця».
Так воно, так товаришу А. Н. — йдуть грошики.
Йдуть грошики, а п'яниці ще й б'ються після пива.
Б'ються й не тільки у приватника, а й в пивницях ЦРК.
Скрізь б'ються, бо воно ж досягнення в Краматоровці,
тому й б'ються.
Одне слово: і те й друге «гарне», аж нікуди.
4. Зі смаком
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Зі смаком та ще й зі страшенним смаком п'є воду в
сніданок Тертишний Василь з відділочної вальцювального
(прокатного) цеху.
Та воно б ще й нічого, коли б ото людина пила зі смаком
тільки одну воду. Ніж, цього людині мало, вона ще й лається,
напившись. Чи горлянку ж ото прочищає Тертишний, коли
лається, напившись води. Мабуть так.
А може б йому отому Тертишному дьогтю б налити,
щоб підмаслити горлянку, й тоді б він лаявся куди краще ніж
зараз, а то ще тільки матюкається на жінок та й годі.
5. Глухе лікування
І оце я прийшов значить до медпункту й кажу лікарці:
«Будь ласка, зміряй мені температуру може в мене голова
хворіє на сказ або ще на яку неприємну хворобу».
Кажу й чекаю.
Кажу ще раз — мовчать.
Може в мене, кажу, що в голові не того, так ви
подивіться.
Мовчать.
Дивлюсь оце: й жінка – лікарка здається, людина гарна,
а мовчить.
Голова, кажу в мене, осатаніла з позавчора, що мені
робити.
Мовчить і тільки щось дише собі, нахилившись.
І щоб ви думали?
Потім, коли я одужав, тоді тільки довідався, що лікарка
дійсно глуха. Глуха, як оті усі глухі, що нічогісінько не
чують.
Воно може й краще, що в нас глуха лікарка, а проте хто
зна.
Я ж не знаю, бо в мене тоді щось і голова хворіла на
сказ і я мовчки пішов від лікарки й вона мені теж, мовчки
нічого не відповіла, бо вона ж таки справді глуха.
// Краматорська Домна. – 1929. – №10 (12).
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Подяка Державній опері
Велике привітання дістала від Краматорських
робітників Харківська Держопера за свої художньо
оформлені вистави, та за своє певно мистецьке виконання.
Проваджуючи з Краматорської, робітники КДМЗ не
даремно вручили їй адресу на знак подяки, не даремно вітали
її на останній виставі і не даремно послали привітальну
телеграму Наркомосвіті, агітпропові ЦК КП(б)У та
Укркомові ВСРМ.
У своїй телеграмі робітники Краматорської висловили
усе своє привітання за те, що вони побачили на виставах, за
те що дала їм опера дійсно мистецького.
Трудящі Краматорської певні того, що не халтурники,
не різними випадковими «гастрольорами» ми підемо шляхом
культурного розвитку, а лише дійсно художнім мистецтвом
поруч із нашим соціалістичним будуванням нового життя.
Краматорські трудящі також певні й того, що
перебування в Краматорській Держопери не є останній крок в
проведенні культурної революції, на що Наркомосвіта, ЦК
агітпропу та Укрком ВСРМ ще не раз надішлють до
трудящих й інших певно художніх провідників культурної
революції, частиною яких і була на цей раз Харківська
Державна Академічна опера.
// Краматорська Домна». – 1929. – №10 (12).
Де ми?
Фейлетон
Отже дуже настирлива тема.
Тема, яку щодня повторюємо й до якої вже цілком
звикли.
До всього людина звикає, так само й до цієї теми.
І чортова ж тема. І така набридлива. І коли ми вже цю
тему зліквідуємо.
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А ліквідувати треба. Треба зліквідувати оцю саме тему.
Зліквідувати хоча б отакими запитаннями керівникам, та
провідникам, та й тим, що так собі сидять байдуже до всього.
А запитання такі:
– А скажіть, – де ми живемо?
У республіці.
А в якій саме республіці?
У соціалістичній.
– Та ні, я не про те… Я про те — чи в
Азербайджанській, чи в Татарській, чи…
– Та звісно, – в Українській, – відповістять та й
запнуться, наче ковтнуть, чогось такого, чого не витягнеш
зрота.
І питаєте далі. Отак саме, може в двадцятий, а може в
стонадцятий раз:
–
А чому це ви, товариші, у день Першого травня,
майже всі прапори та гасла, які несли в КДМЗ робітники
понамальовували російською мовою, а не татарською, чи
якою іншою, всі ж бо республіки братні і рівні.
– Чому ж не винесли всі гасла та прапори мовами цих
республік? Винесли ж ви дві чи три дошки українською
мовою, для більшості українського населення, а решту і
велику решту російською.
Чому б не зробити навпаки: винести українською
мовою три дошки, а решту татарською. Навіщо ото обходити
всі республіки і давати переважність російській мові?
Оце така тема. Оце вона така самісінька, про яку щодня
балакають і запитують: і відповідальних, і професійних, і
інших громадських робітників у Краматоровці.
І на цю тему вони завжди відповідають і підсмикують
носа.
Бо вони майже й самі не розуміють – чому це так само?
В. К.
// Краматорська Домна. – 1929. – №10 (12).
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Те, що дає літгурток
Багато деяких товаришів із виробництва дуже
цікавляться літературою і зокрема літературною творчістю.
Особливо ця зацікавленість стосується з боку товаришів, які
працюють у стінгазетах.
Починаючи писати ту чи іншу нотатку, вірша аби тим
самим освіжити газету милозвучністю, ці товариші не знають
як приступити до цього. Такі товариші беруть папірця, але не
знаючи техніки письма пишуть так саме, як би вони робили
на виробництві без молотка або метра.
Багато деяких товаришів, маючи хист, змогли б з
умовою
вивчання
техніки
письма,
знайомства
з
письменницькими прийомами, з творами видатних
письменників досить гарно написати ту чи іншу літературну
річ, будь то нотатка, вірш, оповідання.
Речі, написані зі знанням літературних прийомів,
робили б на читача гарне враження і більш його зацікавили.
Отже, цю справу й провадить літгурток при нашому клубові.
Товариші, які відвідують літгурток вивчають техніку
письма, а так саме поезії і прозу. Ці товариші також
знайомляться з творчістю кращих письменників, як
українських, російських, а також чужоземних.
До цього часу літгуртківці частково ознайомились з
творчістю Пушкіна (Скупой рыцарь), Горького (Двадцать
шесть и одна), з творчістю П. Тичини (Мета і завдання
пролетлітератури) і іншими.
Проходячи техніку, вивчаючи ролю і завдання
пролетлітератури, гуртківці щодалі, краще починають писати.
Внаслідок вивчення усього цього, в нашій Краматорській
газеті «Домна» друкують літгуртківці вже досить вдалі вірші
і нотатки.
Вивчаючи завдання пролетлітератури, вивчаючи те, що
мистецтва немає для мистецтва, а мистецтво є могутня справа
в руках пролетаріята, гуртківці на цьому грунті пишуть свої
твори.
Отже, всім товаришам, особливо робкорам і товаришам
які беруть активну участь у стінгазетах, є чому повчитись у
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літгуртку. Цим товаришам необхідно записатись у клубі на
відвідування гуртка і вчитись, вчитись не тільки писати, але і
вдало прочитувати книжки, прочитувати так, щоб вони
приносили користь читачам з яких складається вся наша
суспільність.
// Краматорська Домна. – 1929. – №10 (12).
Збудуємо парк культури
Поруч із розвитком індустріялізації країни нашим
невідкладним завданням в соціялістичному будівництві
повинно бути піднесення її не лише на вищий щабель
західної техніки, а й перевищення цієї техніки.
Для виконання цих завдань, для розвитку культурного
рівня робітничої кляси, необхідні також і нові побутові умови
робітництва.
Ряд садів, культурно-освітніх закладів, соціялістичні
міста, що ми зараз утворюємо, є кращий доказ тому, що ми
переходимо від дореволюційної відсталої техніки до
удосконаленої соціялістичної, до дійсно культурних
побутових умов.
Краматорська теж не відстає.
З розвитком промисловості, з утворенням інституту,
шкіл, з закінченням побудови клубу-театру тощо, ми повинні
приділити також увагу й насадженню парків, садів,
розплідників
деревини.
Кількість
працюючих
у
Краматорській все збільшується, за умов будівництва, що
проводиться, той сад, що ми зараз маємо, вже не може
задовольнити потреб трудящих.
Сад імені Леніна, колишній директорський, з якого «пан
директор» вивозив на базар продавати фрукти, й який за
влади пролетаріяту обернувся на місце відпочинку, зараз вже
занадто малий.
Заводоуправління цього року заклало великий
деревинний розплідник поруч із садом, про який ми писали в
«Домні», це дасть можливість поширити сад настільки, що
його можна буде майже обернути на парк культури.
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Отже, цілком підтримуючи думку заводоуправи, ми, з
свого боку здіймаємо питання про дальше поширення так
саме розпліднику, як і саду.
Поруч із садом на 12 гектарах знаходиться поле, що
належить петровській сільраді. Частина цієї землі припадає з
одного боку до Торця, з другого — щільно до саду.
Цю ділянку цілком можна приєднати до саду, відвівши
петрівцям інший клапоть землі для засіву, а саму ділянку
засадити деревами й прилучити до саду.
Ми гадаємо, що заводоуправа КДМЗ, йдучи шляхом
утворення культурного побуту, не може не погодитись з
нашою пропозицією.
До того ж деревонасадження обійдеться недорого.
В розпліднику є дерева. Їх можна вже пересаджувати на
цю ділянку землі.
Отже, заводоуправі залишається лише дати чоловіка 6
-7 чорноробів та обнести дротом ділянку.
Цієї осені вже можна було б і засадити частку саду, а
повесні й решту.
У Краматорську мав би бути прекрасний парк. Парк,
який до деякої міри міг би багатьом замінити курорти.
До того ж у східній частині саду, поруч із розплідником,
лежить два гектари пустопорожнього місця, яке поросло
бур'янами. Воно лежить кілька років, і ним ніби користується
диспансер.
Ці бур'яни слід знищити, а саму частину прилучити до
саду.
Ми певні того, що заводоуправа, яка добре поставилася
до утворення розплідника, підтримає нашу думку. Й
Краматорськ матиме прекрасне місце відпочинку — дійсний
парк культури імені Леніна.
// Краматорська Домна» . – 1929. – №10 (12).
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Смішні нотатки «Домни»
Неправильно
У день Преси треба сказати про те, що —
«неправильно».
А саме, це «неправильно» — ось яке:
Сидить маленький редактор у редакції великої
заводської газети «Домни» й слухає:
Не-пр-р-р-р-р-а-виль-н-но оце про мене надрукували,
не ідеологічно підійшли до справи. Воно, правда, факти хоч і
є, але ж не можна так видруковувати, До суду я тебе притягну.
А друге:
Н-е-ппп-р-авильно висвітлено факти, (досягнень не
видно і тих збочень), щоб ти луснув окаяний, щоб тебе чорти
з кишками з'їли, щоб твоїм дітям так легко було, як оце мені
з-за нотатки. Ну лаялись на виробництві, ну вдарив один
одного…
А так це ти встругнув таку річ… Добре. Добре, потовариськи нічого сказати…
І сидить редактор у колишньому клозеті, а тепер кімнаті
для «Домни» і чухає вуха, а само таке маленьке, маленьке, ну
як хлопчик.
Малий, а добре зна що робить.
Ох, і добре зна…
Тільки, щось йому тяжко одному працювати. Ох, як же
й тяжко іноді до слів тяжко, хоч і всміхається.
Здається й нічого робити редакторові, як тільки
огризатися на «неправильно», а як подивишся, то й у самого
очі вилізуть, як на нитці.
А все ж «воно» робить велику роботу.
А все ж «воно» провадить різні наради.
А все ж «воно» висвітлює наші досягнення.
Об'єднує навколо «Домни» всю робкорію нашого
району, і лається, лається, лається.
Та і як не лаятись, коли отаке буває, як наприклад:
Винахід інженера Лепле
В той час, коли є винаходи інженера Термена, що
винайшов «Терменвокс», якого він зараз демонструє по
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Америці, розкладення та вивчення атомної енергії, що
провадить в Англії наш молодий вчений КОПИЦЯ, або, що
саме найстрашніше це те, що витіває інженер Федоров, який
гадає плигнути на місяць, пробити місяць, образити бозіньку,
який утворив цей місяць на четвертий день «творіння» і
звелів йому світити, а не на те, щоб ото на нього плигала
людина.
А все ж про те, хоча ці винахідники і йдуть проти отого
бозіньки, що без всяких винаходів «утворив» світ, цих
винахідників усі шанують і всі їм вклоняються, так як вони
от, от замінять бозіньку.
А от оці «всі» та й не знають, що не тільки в нас
маються Термени, Копиці, Федорови, а ще й мається Лепле з
ливарної. А Лепле теж треба знати, бо Лепле теж інженер і не
простий собі інженер, а винахідник. Правда, інженер Лепле
винайшов не машини й не атоми, а підошву…
Інженер Лепле винайшов, як він сам не однораз про те
заявляв, підошву, галасуючи на робітників отак:
– Я з вас всіх поздираю шкіру на підошву.
Воно, правда, цей винахід нібито трохи й не того… ну,
якби то… й не зовсім того… але вже коли його винайшли, він
мабуть має значний попит на ринку.
Дивно тільки, що інтелігентна людина, а не боїться
закаляти собі руки, воно ж бо, так мовляв, робота й брудна та
й не без паху. А про те хто його зна. Це патент самого
винахідника, може винахідник і винайшов якось іншого
засобу здирати шкіру, щоб без паху?
От на жаль нам не доведеться послухати лекцію одного
винахідника, як він це буде провадити, так як театра буде в
той день зайнято під виставу «Я умер».
А там, хто зна, гадати трудно що буде. Ми тільки й
сподіваємось про дальше взнати цю «штуку» з листа самого
винахідника до редакції «Домни» з яким він звернеться і буде
настирливо доказувати, що факти з цього винаходу
висвітлено «неправильно».
А ось «другий номер, щоб ти помер».
З христос воскресом.
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Цей день дуже таки мельходний день для мельходних
людей, що ото з попами шльондраються й «христосовоскресяться».
Сяде сьогодні оце мельходна людина за стіл, з'їсть
пасочки, поведе душоспасательну бесіду, а потім, як
налимониться «хлібного вина» і піде ревти волом.
А серце йому тільки йок… йок… «налимонився»?
«нахристосо-воскресничав»,
щоб
тебе
чорти
ще
воскресничали, бидло ти попівське. І піде йому серце
розмовляти отак: іроди, прокляті іроди, до якого ж часу вони
ще будуть наганяти на тебе мару, до якого часу вони будуть
ще знущатися з тебе, як з пролетарської людини, волочити
тебе п'яного вулицями, топтати тебе збитого на вулиці,
висиджувати тебе в міліції? До якого часу?
А жінці твоїй серце буде казати отак:
Дурепа, навіщо ото віднесла попам крашанки, навіщо
витратила гроші на свічку, навіщо цілувала ото плащаницю,
до якої торкався сифілітик? Га?
Ех, ти ж жінко нерозумна, не обстругана, запаморочена
ти людина, бо тебе попи з дитинства звихнули, ти ніяк не
відцураєшся від них.
Покинь бо ото пасочки, схаменись і стань громадянкою,
а не попівською придухою. Покинь, скаже серце, бо все одно
попів не буде, здихаємося попів, а з попами здихаємося і
Ісусів, якими вони тебе дурять.
Отак скаже серце, а само зайокає з болю йок… йок…
йок…
// Краматорська Домна. – 1929. – №10 (12).
«Гучномовець»
І навіщо оте радіо, коли бригадир відділочної
прокатного цеху Чолов'ян сам собі за гучномовця.
Чолов'ян так лається, що чорти та різні матері самі собі
вискакують у нього з роту, а як де кому не до вподобиться
гучномовність Чолов'яна то він того відряджає на брудну
роботу.
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А отаке саме трапилось з Чередниченком, який не
позичив Чолов'яну грошей: цілий рік Чередниченко
примушений Чолов'яном працювати на самій важкій роботі.
Поважає також Чолов'ян і «гірку», кажучи «як що мені
її приносять, то значить треба її употребляти».
Булькає гірка в горлянці Чолов'яна, булькає так, що, аж
гірко робиться, слухаючи це булькання.
Чим би таким протверезити Чолов'яна, опохмілити
Чолов'яна, щоб надалі йому не принадно було пити та
заразом і тих хто його напуває до гіркоти на роботі.
// Краматорська Домна. – 1929 р. – №10 (12).
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земляк,
В. М. Гаршин в одном из своих писем с большим сарказмом
высмеял исключительную тупость и огранченность
руководителей Старобельского земства, этих верных сатрапов
рабовладельческой России.
Однажды В. М. Гаршин присутствовал на собрании
земской управы. Гласные Т. и Г. внесли на обсуждение
собрания вопрос о перестройке в городе Старобельске
реального училища. Товариш председателя земской управы,
находившийся в это время среди публики, неожиданно
поднялся и своим зычным голосом заявил:
– Не надо нам рояльного училища, детей своих мы не
будем учить играть на роялях, гимназию надо строить…
Вопрос об организации рояльного училища был снят с
обсуждения. Так и не получили своего разрешения и
предложения о сроительстве в городе и уезде высших,
начально-приходських школ.
Одновременно обсуждался вопрос об уездной тюрьме.
Вместо 30 человек в ней было заключено 120. Земство
ассигновало большие деньги на достройку тюрьмы и кроме
того выделило беплатно для этой цели еще один дом.
В область предания отошло прошлое. За годы
Советской власти Старобельск стал городом школ. В трех
десятилетках и двух началных школах обучается свыше 3 500
детей. Огромные светлые комнаты, кабинеты, залы – все это
поставлено на службу воспитания молодого поколения в
коммунистическом духе.
Вот площадь Гоголя. Долгие годы по улицам, ведущим
к ней, ходили изнеженные барыньки – гимназистки. С
завистью смотрели дети бедноты на недоступное для них
красивое двухэтажное здание. В гимназию принимали только
детей имущих. Таков был закон. Сейчас, каждое утро, на
площадь Гоголя направляются дети колхозников, робочих,
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интеллигенции. Советская власть открыла для них двери
новой педагогической школы.
На этой же площади, в противоположной стороне,
разместился техникум механизации сельского хозяйства.
Новое, крупное социалистическое земледелие, оснащенное
новейшей техникой, потребовало новых кадров. Ежегодно из
стен этого заведения выходит свыше 40 техников тракторного
и комбайнового дела, специалистов других сложных машин.
Забота о человеке, о здоровье трудящихся создала
необходимость в организации медицинской школы. 250
юношей и девушек овладевало здесь медицинскими
знаниями. 45 фельдшеров дала в этом году школа.
Высокие заработки, неуклонный рост покупательной
способности трудящихся, увеличение производства товаров
первой необходимости быстро развивают торгующую сеть,
увеличивают потребность в кадрах торговых работников,
товароведов и других специалистов. В Старобельском
техникуме советской торговки обучается 450 студентов.
В лучшем и самом большом здании города
разместилась кузница колхозных кадров – школа колхозного
актива. Здесь учатся председатели колхозов. Они овладевают
знаниями, изучают опыты передовых организаторов
колхозного производства.
На берегу реки Айдар, на площадке, обрамленной в
летнюю пору кучерявой зеленью, выросло новое трехэтажное
монументальное здание. Это – школа для глухонемых детей.
Со всех концов области собрались в эту школу дети, об
обучении которых в прошлые времена даже не говорили.
Десятки курсов, вечерние школы для взрослых
работают в Старобельске. Учится весь город, и старые, и
малые. То, что не решило земство, решили Советы. Советская
власть, сам народ – полноправный хозяин своих судеб.
А. Бутков
И. о. председателя Старобельского райисполкома
// Красный пахарь. – 1923.
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Новый этап в народном просвещении
Говоря о новом этапе в народном просвещении,
необходимо привесть слова Наркома просвещения т. Гринько,
где он говорит: «просвещение не занимается хозяйственной
работой, не производит материальных ценностей, не
получает прибылей путем торговли или товарообмена. В
работе просвещения есть что-то невесомое, она ведется в
обсласти психологии, идеологии, мысли, чувства, сознания,
но все это давит экономполитика» (Просвещение Донбасса).
Если мы проследим работу по просвещению с момента
установления Соввласти, то увидим, что она проходила под
знаком организации и административного урегулирования
постановки просветительного дела в учреждениях УОНО.
Дореволюционное время передало нам в наследство
целую сеть всевозможных учебных заведений разбросанных
по разным ведомствам.
Не было никакой связки между ними, был создан целый
лабиринт межведомственных разногласий, а в общем во всех
школах, от высшей до низшей, властной рукой царского
чиновника
была
внедрена
идеология
церкви,
проповедывавшей повиновение старшим, парализовавшей
все реальное, и убивавшей все здоровое творчество;
инициативе места не было, а все кроилось по шаблонам
реакционных министров.
Пролетарский класс вытеснялся умелой рукой
начальства, а капиталу широко растворялись двери всех
школ.
Единого плана не было и учащийся не мог свободно
бегать со ступени на ступень. Пришлось вырабатывать
планы, сеть, штаты, загонять ненужное, устаревшее и
вырабатывать единую схему просвещения.
Долго велся спор из-за схем Р. С. Ф. С. Р. и нашей
Украинской, предложенной т. Гринько и только после самого
детального разбора обеих, была принята схема Наркома
У. С. С. Р. и по ней мы начали строить свои просветительные
учреждения.
354

Всем известно при каких трудных условиях работала
наша школа, но несмотря на все препятствия, она завоевала
право гражданства, заинтересовав запад.
Много культурных единиц, совершенно незнакомых
старому МНП родилось за период революции и эти единицы,
как детище пролетариата представляют его гордость.
Конечно, много было экскурсий в область исканий, многое
видоизменялось, но на третьем Всеукраинском Совещании по
просвещению было выяснено, что мы можем переходить на
новый этап: организационный период всяких реконструкций
просвещенских аппаратов миновал и мы приступаем к
углублению просвещения.
// Красный пахарь. – 1923.
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Публікації преси Луганщини періоду Другої
Світової війни
Миномет
Миномет – мощное огневое средство пехоты. Они
оказывают пехоте непосредственную поддержку огнем и
сопровождают ее во всех видах боя, на любой местности.
Снаряд, выпущенный из миномета, летит по крутой
траектории. Поэтому миномет может поражать противника в
складках местности, за обратными скатами высот, в окопах,
траншеях, за строениями, в кустарниках и лесах. Минометы
успешно могут применяться и в горных условиях. Где
прошел пехотинец, там можно пронести и миномет.
Большую
помощь
оказывали
минометы
на
финляндском фронте. Действуя совместно с пехотой,
минометчики
сочетали
огонь
с
пулеметчиками,
артиллеристами, используя всю силу минометного огня для
преодоления сопротивления огневых средств и живой силы
противника.
Чтобы иметь представления о миномете, необходимо
ознакомиться с его устройством и устройством снарядов –
мин.
Представим себе следующую картину боя. По полю в
боевых порядках движеться наступающая пехота. Ее
наступление поддерживается огнем артиллерии. Станковые
пулеметчики, действуя в боевом порядке, ведут огонь,
обеспечивая продвижение пехоты. Вместе с пехотой
действуют и минометчики.
Последовательно меняя огневые позиции, минометчики
переносят на себе разобранный на части миномет и
необходимый запас мин. Один из бойцов несет плитуоснование, другой – двуногу-лафет, третий – ствол миномета.
кроме того еще двое-трое минометчиков несут лотки со
снарядами.
На огневой позиции минометчики быстро собирают
миномет, проводят его в боевое положение.
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К этому времени уже подготовлены снаряды, можно
открыть огонь. Несколько мин израсходовано на пристрелку
по цели, после этого минометчики метко поражают
противника.
Свыше 20 мин в минуту вылетают из канала ствола
миномета, засыпая противника осколками, заставляя его
выйти из укрытий под пулеметный и ружейный огонь пехоты.
Чем достигается такая скорострельность миномета, как
устроен механизм, позволяющий развивать подобную
скорострельность?
Ознакомимся сначала с устройством снаряда-мины.
Мина представляет собою снаряд каплевидной формы,
снабженный в хвостовой своей части стабилизатором.
В хвостовой части (трубке стабилизатора) помещается
вышибной патрон с капсюлем, а между крыльями
стабилизатора – дополнительные заряды. В головной части
мины ввинчен взрыватель.
Ствол миномета – это стальная, внутри гладкостенная
труба, наглухо закрытая снизу казенником. В данной части
ствола помещен ударник с бойком. Никакого замка, затвора,
спусковых крычков в миномете нет. В отличии от винтовок,
пулеметов и орудий миномет заряжается с дульной части.
При стрельбе ствол миномета поднят на 45 градусов.
Боец, подготовив мину, опускает ее в канал ствола. Она под
обственной тяжестью резко падает вниз и натыкается
капсюлем вышибного патрона на боек ударника. Происходит
выстрел.
Минометчик сейчас же опускает вторую мину, после
второго выстрела – третью и т. д.
Через каждые 2 – 3 секунды на противника будет
падать один снаряд.
Конечно, одно только устройство миномета еще не
обеспечивает такой скорострельности. К этому еще
необходима высокая огневая выучка бойцов, уменье вести
меткую и скорую стрельбу.
Опыт боев в Финляндии показал, что наши
минометчики, обладая х о р о ш е й выучкой, несколькими
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снарядами выводили из строя разнообразные цели: финские
пулеметы, минометы, – отражали контратаки пехоты и т. д.
Несколько слов о средствах передвижения для
минометов. Если пехота не моторизирована и совершает
марши походным порядком, то минометы на походе будут
перевозиться конной тягой или при помощи механического
транспорта. В моторизированных частях минометы
перевозятся на машинах, в горах – на вьюках, зимой – на
санных и лыжных установках. Средства передвижения
минометов зависят от способов передвижения пехоты, от
местности и времени года. Во всех случаях минометчики
неотделимы от пехоты. Совместно с нею и в ее интересах они
выполняют свои боевые задачи.
Майор Б. Засухин
// Лисичанський робітник. – 1940. – №125. – С. 2.
Виступ по радіо заступника Голови Ради Народних
комісарів Союзу РСР і Народного Комісара Закордонних
Справ тов. В. М. Молотова 22 червня 1941 року
Громадяни і громадянки Радянського Союзу!
Радянський уряд і його Голова тов. Сталін доручив мені
зробити таку заяву:
Сьогодні, о 4 годині ранку, без пред'явлення будь-яких
претензій до Радянського Союзу, без оголошення війни,
німецькі війська напали на нашу країну, атакували наші
кордони в багатьох місцях і бомбували із своїх літаків наші
міста – Житомир, Київ, Севастополь, Каунас і деякі інші,
причому убито й поранено більше 2-х сот чоловік. Нальоти
ворожих літаків і артилерійський обстріл були зроблені також
з румунської і фінляндської території.
Цей нечувани напад на нашу країну є безприкладним в
історії цивілізованих народів віроломством. Напад на нашу
країну зроблений, не зважаючи на те, що між СРСР і
Ніеччиною укладений договір про ненапад і Радянський уряд
з усією добросовісністю виконував усі умови цього договору.
Напад на нашу країну зроблений не зважаючи на те, що за
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весь час дії цього договору німецький уряд ні разу не міг
пред'явити ні однієї претензії до СРСР по виконанню
договору. Вся відповідальність за цей розбійницький напад
стався, німецький посол у Москві Шулленбург о 5 годині 30
хвилин ранку зробив мені, як Народному Комісарові
Закорданних Справ, заяву від імені свого уряду про те, що
німецький уряд вирішив виступити з війною проти СРСР в
зв'язку з зосередженням частин Червоної Армії коло східного
німецького кордону.
У відповідь на це мною, від імені Радянського уряду,
було заявлено, що до останньої хвилини німецький уряд не
пред'являв ніяких претензій до Радянського уряду, що
Німеччина зробила напад на СРСР, незважаючи на
миролюбиву позицію Радянського Союзу, і що тим самим
фашистська Німеччина є нападаючою стороною.
З доручення уряду Радянського Союзу я повинен також
заявити, що ні в одному пункті наші війська і наша авіація не
допустили порушення кордону і тому зроблена сьогодні
ранком заява румунського радіо, що нібито радянська авіація
обстріляла румунські аеродроми є суцільною брехнею і
провокацією. Також брехнею і провокацією є вся сьогонішня
декларація Гітлера який намагається заднім числом
зістряпати обвинувальний матеріал відносно недодержання
Радянським Союзом Радянсько-Німецького Пакту.
Тепер, коли напад на Радянський Союз уже стався,
Радянським урядом даний нашим військам наказ – відбити
розбійницький напад і вигнати німецькі війська з території
нашої батьківщини.
Ця війна нав'язана нам не німецьким народом, не
німецькими робітниками, селянами і інтелігенцією,
страждання яких ми добре розуміємо, а клікою кровожерних
фашистських правителів Німеччини, які поневолили
французів, чехів, поляків, сербв, Норвегію, Бельгію, Данію,
Голандію, Грецію і інші народи.
Уряд Радянського Союзу висловлює непохитну
впевненість в тому, що наші доблесні армія і флот, і кмітливі
соколи радянської авіації з честю виконають обов'язок перед
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батьківщиною, перед радянським народом, і завдадуть
нащівного удару агресорові.
На перший раз нашому народові доводиться мати
справу з нападаючим зарозумілим ворогом. В свій час на
похід Наполеона в Росію наш народ відповів вітчизняною
війною і Наполеон зазнав поразки, прийшов до свого краху.
Так само буде й з зарозумілим Гітлером, який оголосив новий
похід проти нашої країни. Червона Армія і весь наш народ
знову поведуть побідоносну вітчизняну війну за батьківщину,
за честь, за свободу.
Уряд Радянського Союзу висловлює тверду впевненість
в тому, що все населення нашої країни, всі робітники, селяни
і інтелігенція, чоловіки і жінки поставляться з належною
свідомістю до своїх обов'язків, до своєї праці.
Весь наш нород тепер повинен бути згуртований і
єдиний, як ніколи. Кожен із нас повинен вимагати від себе і
від інших дисципліни, організованості, самовідданості, гідної
справжнього радянського патріота, щоб забезпечити всі
потреби Червоної Армії, Флоту й Авіації, щоб забезпечити
перемогу над ворогом.
Уряд закликає вас, громадяни й громадянки
Радянського Союзу, ще тісніше згуртувати свої ряди навколо
нашої славної більшовицької партії, навколо нашого
Радянського уряду, навколо нашого великого вождя
тов. Сталіна.
Наша справа справедлива. Ворог буде розбитий.
Перемога буде за нами.
// Колгоспна правда. Орган Ново-Світлівського
райкому КП(б)У і Районної ради депутатів трудящих. –
1941. – 24 червня (№74 (370). – С. 1.
// Ленінська перемога. Орган Містківського райкому
КП(б)У та районної Ради депутатів трудящи,. – 1941. –
24 червня (№75 (1287). – С. 1.
УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР
Про оголошення в окремих місцевостях СРСР
воєнного становища
360

На підставі статті 49 пункту «П» Конституції СРСР
оголосити воєнне становище в Архангельській області,
Білоруській РСР, Вологодські області, Воронежській області,
Івановській області, Карело-Фінській РСР, Калінінській
області, Краснодарському краю, Кримській АРСР, Курській
області, Литовській РСР, Латвійській РСР, м. Ленінграді і
Ленінградській області, Молдавській РСР, Мурманській
області, м. Москві і Московській області, Орловській області,
Ростовській області, Рязанській області, Смоленській області,
Тульській області, Українській РСР, Естонській РСР і
Ярославській області.
Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. Калінін
Секретар Президії Верховної Ради СРСР
О. Горкін
Моска, Кремль, 22 червня 1941 року
На захист батьківщини
Звістка про напад намецьких фашистів на нашу
Радянську країну облетіла весь хутір.
4 години дня. На площі біля контори колгоспу імені
Петровського
Самсонівської
сільради
багатолюдно.
Колгоспники, колгоспниці, комсомольці прийшли на мітинг.
– Товариші колгоспники, колгоспниці! Сьогодні в 4
години ранку, – говоре голова артілі товариш Сотник, –
німецькі фашисти напали на нашу країну. Наша Червона
Армія непереможна, вона показала свою непереможність в
боях на озері Хасан, в боях з білофінською грвардійщиною.
Ми, колгоспники, будемо ще дужче зміцнювати
обороноспроможність нашої країни. Коли покличе нас партія
і уряд, ми в любу хвилину підемо на захист батьківщини.
Наша радянська жінка ще краще працюватиме на
колгоспних ланах. Червоній Армії потрібні продукти. Ми,
працівники
сільського
господарства,
день
і
ніч
працюватимемо на користь батьківщини.
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Виступаючий на мітинзі тов. Нехотящий, сказав: два
мої брати служать в Червоній Армії. Ящо наша комуністична
партія покличе нас, я теж піду на захист батьківщини.
Зараз наше завдання зміцнювати тил, стахановськими
методами працювати на ланах колгоспу.
– Наші батьки, брати завоювали нам щасливе життя.
Ми живемо в країні, де немає експлуатації людини людиною,
– говоре тов. Кривошей, – але клас капітала хоче надіти на
нас ярмо. Ми відстоїмо завойоване так, як відстояли на озері
Хасан, у боротьбі з білофінами.
На мітинзі виступило багато колгоспників. Всі вони
зобов'язувались працювати краще на полях колгоспу,
змійнювати обороноспроможність країни.
Якщо покличе нас партія і радянський уряд, ми всі
підемо на захист квітучої батьківщини і будемо відстоювати
наше щасливе життя, – записано в резолюції, прийнятої на
мітинзі.
// Колгоспна правда. Орган Ново-Світлівського
райкому КП(б)У і Районної ради депутатів трудящих,
Ворошиловградської області. – 1941. – 24 червня (№74
(370). – С. 1.
«Наталка Полтавка» в Петербурзі
Було ц еще в 1883 році. На чолі українського театру в
Києві стояв Марко Кропивницький. Він згуртував навколо
себе дрібні артистичні сили, що пізніше дістали заслужену
назву кормфеїв українського театрального митсецтва. Серед
них були Марія Заньковецька, Затиркевич, Карпінська,
Карпенко-Карий, Микола Садовський, Саксаганський та інші
талановиті артисти.
Вони грали в Києві, іноді виїздили до Харкова, Одеси,
Ростова, Херсона. Всюди їх приймали з ентузіазмом, всюди,
як казала Старицька, «натхненна гра артистів і настрій, що
панував у театрі, заливалися в один суцільний захват».
Київським генерал-губернатором був тоді старий
Дрентельн. У його руках була доля українського життя на
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Каиївщині. Про український театр він мав власну думку і
казав, що, коли українські вистави в Петербурзі та Москві є
лише театральною подією, то в Києві вони є подією
політичною. Тому він виступи українського театру в Києві
заборонив, і Кропивницький із своїм колективом змушений
був виїхати до Петербурга.
У маленькій залі якогось занедбаного петербурського
театру почали свої вистави скромні працівники мистецтва
України. Перша постановка «Наталки Полтавки» зібрала
нечисленних глядачів: мало було охочих поцікавитися
спектаклем української трупи, і вистава пройшла при
напівпорожній залі. Але блискучий успіх її знову привернув
до театру загальну увагу, і на другий день театр був
переповнений. Третю виставу довелося перенести у великий
столичний театр, але й він не міг вмістити всіх бажаючих
побачити майстерну гру обдарованих українських артистів.
Постановка «Наталки Полтавки» без кінця повторювалась
при переповненій залі. Знаменитий російський театр, що
гастролвав тоді в Петербурзі, почав порожніти і, боячись
скандалу, поспішив виїхати з столиці. Слава українських
артистів усе ширилась і, нарешті, їх запросили дати «Наталку
Полтавку» для царя та його двору.
Талановитих артистів чекав виступ серед сліпучого
блиску царського палацу. Схвильовано чекали вони вказівки
починати виставу. Нарешті, за лаштунки вбіг задиханий
петербурський градоначальник з повідомленням, що цар
прибув і треба було починати.
Серед глибокої тиші зали полилися ніжні звуки
короткої увертюри. Завіса повільно попливла вгору. На фоні
декоративного офрмлення, що зображало сільську вуличку
біля хати Торпелихи, з'явилася Заньковецька, що грала
Наталку. Вона поставила відра, і під склепінням придворного
театру прозвучала знаменита пісня: «Віють вітри», що
передавала глибокий біль закоханого дівочого серця. Ніколи
раніш не знаючи хвилювання на сцені, Заньковецька цього
разу почала свою роль тремтячим голосом. Але пісня в її
талановитому виконанні бреніла, зростала і ширилась і своєю
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щирістю, глибиною. безпосередністю хвилювала всіх
присутніх на виставі – правителів, князів, весь цвіт
придворного товариства, що заповнював театр. І коли була
закінчена ця пісня цілий шквал бурхливих оплесків вітав
Заньковецьку.
Після виступу, що пройшов з колосальним успіхом,
всіх артистів на чолі з Кропивницьким запросили до царської
ложі. Дякуючи за майстерну гру, Олександр ІІІ сказав, що
вистава йому дуже сподобалась. Один з великих князів,
присутніх у царській ложі, сказав Кропивницькому:
– Ви виступаєте у нас, в Петербурзі, з таким
величезним успіхом, хоч вашої мови тут ніхто не розуміє.
Уявляю, який успіх ви маєте в своєму рідному Києві.
– Ваша Високість, ми в Києві не виступаємо, – відповів
йому Кропивницький.
– Як? Чому? – здивувався великий князь.
– У Києві нам заборонено виступати.
– Хто вам заборонив? Може той старий дурень? –
спитав князь, маючи на увазі київського генерал-губернатора.
– Так, Ваша Високість, – не зорієнтувавшись у тому, що
каже, відповів Кропивницький.
Пізніше цей князь став другом українського театру,
допомагав йому діставати з цензури українські п'єси та
повернутися до Києва.
Це знаменне перебування в Петербурзі, коли українське
мистецтво своєю красою, силою, одухотвореністю, ідейністю
перемогло навіть набільших своїх супротивників, надовго
залишилось в пам'яті всіх працівників театру.
// Донецька газета. – 1943. – 22 серпня. – №66. – С.3.

На конференції
В залі багато квітів… Затишно й свіжо. Ніщо не
нагадує про близькість фронту.
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Та й люди в залі суто мирних професій: письменники,
поети, журналісти, професори, педагоги, керівники
мистецьких закладів, актори.
Стримано й скромно. Керівник Пропаганди – Штафель
п. Бек коротко привітав присутніх. Почалася ділова частина
першої на Лівобережній Україні конференції українських
письменників.
Доцент
Харківського
університету
п. Наконечний М. Ф, зробив доповідь «До вивчення лексики
української мови», п. Куп'янський М. – «Більшовицька
русифікація української мови», професор п. Петров –
«Сучасний стан української поезії» і п. Мархо «Обличчя
сучасної німецької поезії».
Виступили драматурги, поети прозаїки. Поет
О. Веретенченко прочитав вірші «Запорозьке Різдво»,
«Пам'ятник», «Квітка України», «Музика»; проф. В. Петров –
оповідання «Курортна пригода», М. Галич – «Килим».
Приємно було чути, як сміливо звучали слова Олекси
Веретенченка про Україну, про її минулу. Поет, як і всі ми,
добре знає, що тепер про свій народ, про його славну історію,
можна говорити щиро й одверто, без більшовицької фальші й
лицемір'я.
Про це ж говорили на дружній вечірці і представники
Пропаганди п. Бартель і п. Бек. Вони казали, що німці не
тільки створюють умови для розвитку українського
мистецтва в усіх його формах і жанрах, але й хотять, щоб
українські письменники, поети й драматурги найактивніше
взялися б за створення нових творів і особливо п'єс, так
потрібних українським театрам і глядачеві.
За добрі побажання, за все, що німецькі вояки зробили
для українського народу у його віковічній боротьбі проти
Москви і зокрема проти жидо-більшовиків, висловив щиру
подяку проф. О. П. Парадиський.
Перша конференція українських письменників,
організована в Харкові Пропагандою Штафель, 14 червня
цього року, пройшла в теплій і дружній атмосфері взаємного
розумінняй бажання творити на користь визволеного
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українського народу і німецької зброї, що сметрельно б'ється
з жидо-більшовизмом.
П. Гнатченко
// Донецька газета. – 1943. – 25 липня. – № 58. – С. 4.
Учительська конференція
Незважаючи на те, що ми перебуваємо в стані війни,
Німецьке командування не перестає турбуватися про освіту й
виховання наших дітей.
З приводу цього 16 / IV – 44 року була скликана нарада
8-ми районових відділів освіти при Польовій Комендатурі в
м. Костянтинівці і 30 / IV була скликана конференція вчителів
у м. Слов’янську.
Крім суто фахових педагогічних питань на цих нарадах
Німецьке Командування запропонувало ряд навчальновиховних завдань і принципових тверджень.
Нам відомо, що совєтська система освіти ставила
педагога в жалюгідне становище. Першу скрпку в совєтській
школі грав не педагог, а учень. Ось чому Німецьке
Командування підкреслює, що педагог в дани момент має
бути вищим і бездоганним авторитетом. Він повинен
керувати довіреної йому молоддю, виховувати в ній чесні й
прямі характери. Маючи розумову й моральну перевагу, він
мусить бути начальником учня. Отже, щоб піднести шкільну
дисципліну на потрібний рівень, учитель має право, коли це
потрібно, покарати учня, але це покарання має виходити від
серця й розуму педагога й це справедливе покарання учень
відчує, як природний наслідок заподіяної ним шкоди.
У деяких районах немає змоги провадити регулярне
навчання, але учитель не повинен спускати з поля зору учнів
і мусить використати всі можливості для цього. Учні можуть
працювати в садку, на вгороді, на полі, збирати лікувальні
трави, їх можна організовано повести в кіно, театр і т. п.
Отже, вчитель має виправдати свою почесну назву і
тому повинен сумлінно ставитись до своїх обв’язків. Не
останню роль у справі виховання має відігравати сім’я і
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громадськість. Ми відповідаємо за наших дітей і на нашій
совісті лежить їхнє щасливе майбутнє. Совєти нам лишили
лиху спадщину і її треба якнайшвидше викорчувати.
Ці проведені конференції мають бути початком нового
ставлення до справи освіти й виховання. Німецьке
командування йде нам назустріч, і наш святий обов’язок
докласти праці, щоб наше юне покоління було здоровим, як
фізично, так і морально.
На учительській конференції у м. Слов’янську з
короткою промовою виступив шеф Пропаганди – Штафель
зондер-фюрер доктор Гарте, в якій висловив свою готовність
іти назустріч, допомагати Відділові Нарадної Освіти і
учителям в справі виховання й освіти наших дітей.
// Донецька газета. – 1943. – 4 липня. – №52. – С. 4.
Виховання дітей
Догляд і виховання дітей – це права не лише уряду, а в
неменшій мірі і справа батьків. Особливо під час війни, коли
всі сили, вся увага уряду скеровується на фронт, на боротьбу,
на перемогу.
Ми вже писали по вчительську конференцію, на якій
визначалася відповідальна роль вчителя в даний момент Але
не слід весь тягар цієї серйозної справи покладати лише на
вчителя.
Мати, яка не хоче відвести свою дитину в дитячий
садок чи то в школу і замикає її вдома, або ще гірше, посилає
старцювати, гідна покарання і вона буде покарана.
Дитина, що змалку іде жебрачити, неодмінно стане
моральною калікою, бо в дитинстві формується і гартується
психіка майбутнього покоління. Дитина мусить бути в центрі
уваги всього суспільства, бо ми несемо за неї моральну
відповідальність.
Не допускаймо ж дітей до жебрацтва, до морального
звиродіння.
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Управа, Відділ Освіти, Поліція, Біржа Праці, родина –
всі мають подбати про дітей, бо ж дитинство в житті людини
є найсвітлішою сторінкою і не слід її затьмарювати.
Пригадаймо, коли вперше відходили з міста
Слов'янська більшовики. Озвіріла зграя дітвори грабувала,
розбивала вітрини, ламала й трощила все, що потрапляло до
рук. Це був класичний зразок хулігансько-бандитського
виховання.
Дитина має бути жвавою, кмітливою, дотепною,
розумною, але не шкідливою.
Отже, треба негайно подбати про справжній догляд і
здорове виховання дитини.
// Донецька газета. – 1943. – 15 липня. – №55. – С. 2.
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Публіцистика кін. 80 – 90-х рр. ХХ ст.
На початку шляху
Проведення обласного конкурсу «Слово письменника –
партії зброя», присвяченого XXVI з’їзду КПРС, значно
активізувало, піднесло на якісно новий рівень здобутки
молодих літераторів Ворошиловградщини. Журі розглянуло
понад п’ятдесят рукописів – у творчому змаганні взяли
участь майже всі автори перших книжок, ті, чий доробок вже
схвалений різними видавництвами країни, хто встиг подати
на суд вимогливого читача публікації у колективних збірках,
журналах та газетах. Словом, переважна більшість учасників
конкурсу вже мають життєвий досвід, серйозно працюють
над розробкою актуальних тем сьогодення, відточують своє
вміння наполегливою і постійною працею над словом. Як
прозові, так і поетичні твори, подані на конкурс, позначені
пафосом творення, утверджують високі комуністичні ідеали,
передають атмосферу напруженого трудового ритму,
розкривають багатий духовний світ нашого сучасника.
Спочатку про прозу. Вона представлена рукописами
муляра Комунарського металургійного заводу Володимира
Халашевського, журналіста зі Свердловська Анатолія
Волошина, прохідника шахти імені Менжинського
виробничого об’єднання «Первомайськвугілля» Миколи
Тютюнникова та інженера з Ворошиловграда Анатолія
Андрєєва.
Оповідання і повісті Володимира Халашевського
завжди мають свого конкретного героя.
Це – людина праці, досить близька авторові, стрінута
ним у житті, щедра на добро і безкомпромісна у боротьбі з
пережитками минулого. Вона прагне до всього дійти власним
розумом і серцем, все зрозуміти, людина, яка не боїться
відповідальності у малому й великому. І замальовується вона
крупними мазками, автор не дрібнить, не марнословить, він
уже до певної міри досяг майстерності виписувати характери,
по-своєму компонує сюжет.
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Старанно виписує, намагається якомога тонше вивірити
свої думки на терезах складних ситуацій, що випробують
людину, Анатолій Волошин. Одне з його конкурсних
оповідань «Житні пряники» веде читача разом із школярем
Федьком у повоєнні роки. А. Волошин психологічно
вмотивовано показує подолання труднощів, нелегке
становлення юного героя. Взагалі, автор вже чимало років
наполегливо розробляє тему героїки війни і праці, черпає нові
сюжети з багатого на цікаві зустрічі життя газетяра.
Микола Тютюников кілька разів ставав переможцем
обласних конкурсів, і нині можна розділити його радість – у
видавництві «Донбас» в наступному році має побачити світ
перша прозова книга молодого літератора. Микола тривалий
час трудиться на шахті. Він вивчає життя не як спостерігач, а
як літератор, творець, до всього причетний і за все
відповідальний.
Йде від життя, уникаючи якихось надзвичайних
неприродних ситуацій, і Анатолій Андрєєв.
Поезію називають розвідником майбутнього, і вже цим
покладають на майстрів слова велику відповідальність.
Конкурс засвідчив дальше творче зростання бухгалтера з
Ворошиловграда Олени Бондаренко, вчительки Тетяни
Литвинової
та
інженера
Зінаїди
Новоточеної
з
Сєвєродонецька, працівника профтехосвіти з Стаханова
Євгена Якименка, інженера з обласного центру Валентини
Гридасової, коректора з Первомайська Раїси Лук'янчук. Вище
названі прозаїки, поети і стали переможцями конкурсу,
присвяченого з'їзду рідної партії.
Добре і те, що молоді літератори вбирають щедрі
надбання поетів старшого покоління, своїх уважних і
доброзичливих наставників – Микити Чернявського, Івана
Савича, Степана Бугоркова, Михайла Яременка. Та, осягаючи
досвід старших, вони шукають і власні стежки дороги до
визнання, самоутвердження.
Тетяна Литвинова і Валентина Гридасова якоюсь мірою
близькі своєю літературною долею. Обидві заявили про себе
вже сформованими літераторами, книги обох мають вийти у
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видавництві «Донбас», а у Т. Литвинової ще й у «Молоді» та
«Молодой гвардии». Досить великими добірками у журналах
вони привернули до себе увагу широкого читача. Зрештою, на
цьому спільність і закінчується. У віршах та поемах, поданих
ними на конкурс, підтверджується вже творча несхожість.
Тетяна Литвинова, здається, більшість своїх віршів пише на
одному подихові. Пронизує вивіреним чуттям, нерідко
досягає органічного злиття думки і почуття, коли вони
взаємопроникають і зливаються, створюючи живу матерію
поезії.
Тільки
цикл
«Ленін
у
Шушенському»,
«Молодогвардійці», поема «Коріння».
Рамки статті не дозволяють розповісти про всіх, хто
привернув увагу журі, і все ж Євгена Якименка не хотілося б
обминути увагою. Його вірші особливо міцно пов’язані з
життям. Перечитуєш рукопис, і бачиш життя не лише самого
автора, а й усього післявоєнного покоління, бо ж Є. Якименко
йде від конкретного до узагальнення. Він (рукопис) надійшов
до видавництва і, слід сподіватися, ще не раз порадує читачів
новими цікавими творами.
Обласна письменницька організація та літературне
об’єднання імені В. Сосюри докладають чимало зусиль до
того, щоб молода літературна зміна зростала творчо
окриленою, ідейно загартованою. Щоб її обрії були
широкими та високими, як небо рідного Донбасу,
комуністичний поступ якого у тісному зв’язку зі славними
революційними, бойовими і трудовими традиціями вони
мають оспівувати натхненно і життєстверджуюче.
М. Ночовний
// Прапор перемоги. – 6 черв. – С. 4.
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Наша мова – чудова
Україна сьогодні переживає драматичну добу своєї
новітньої істоії. Усе більше в громадському житті суспільства
заявляє про себе нова генерація, і саме від її громадянської
позиції величезною мірою залежить майбутнє нашої
держави.
Думки більшості людей зараз про те, як прогодувати
себе та свою родину, бо криза ж. Проте складовою частиною
нинішньої кризи є й жахливе падіння духовності нації,
спричинене сімдесятирічним пануванням більшовицького
режиму. Тепер далеко не кожний із випускників середніх
шкіл не переплутає, приміром, київських князів Володимира
Великого та Володимира Мономаха. Не секрет, що всі, так
звані, «дожовтневі» події вважалися за часи тоталітаризму
«передісторією», а сама історія, на думку комуністичних
ідеологів, почалася з пострілу «Аврори», луна якого,
прокотившись
Україною,
руйнувала
Божі
храми,
викорінювалася українська мова – душа багатомільйонного
народу. А не буде мови – не буде й нації, залишиться безлике
«рускоязичноє насєлєніє», позбавлене правічних духовних
орієнтирів.
Неправда, що Донбас – це, мовляв, не Україна. Південні
частини Донецької й Луганської областей – споконвічні землі
Кальміуської паланки Війська Низового Запорізького,
північні – Слободського козацтва, а тому говорити про
національне відродження в цьому шахтарському краї цілком
доречно. Більше того, воно є неодмінною запорукою
поліпшення життя й добробут людей, бо жодна, навіть
пречудова, економічна програма не виведе Україу з кризи,
якщо до її виконання не об’єднається в єдиний духовний
ланцюг увесь народ – «від Сяну до Дону», як співається в
нашому національному гімні. А те, чи станеться це єднання
залежить у першу чергу від молоді.
Увійдемо в стіни Луганського педінституту, який носить
славетне ім’я Тараса Шевченка. Хіба часто з уст студентів,
навіть факультету української філології, не кажучи вже про
інші, можна почути мову Кобзаря? І це при тому, що навіть за
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загальносоюзним переписом населення 1989 р. 51,9 процента
населення Луганської області та 50,7 процента населення
Донецької області становлять етнічні українці, а скільки ще
таких, що з діда-прадіда українці, а записані росіянами. У
Луганську, наприклад, на шостому році незалежності все
немає жодної української школи, книжкові лавки переповнені
низькопробними виданнями, привезеними з-за кордону, які
лише продовжують руйнувати інтелект і моральні устої
молодого українця. Тому від нього й чути напівграмотну
російську зі значною домішшю сленгу. Міф про
«насильницьку українізацію» є не чим іншим, як облудною
вигадкою проімперських сил.
Ось чому потрібна наполеглива просвітницька робота з
молоддю. Адміністративні акти щодо впровадження
державної мови так і залишаться на папері, якщо їх не
супроводжуватимуть заходи, на яких юнацтво б знайомилося
з досягненнями національної культури, пізнавав героїчні й
трагічні сторінки вітчизняної історії, відкривало для себе
імена наших державних і церковних діячів, письменників,
митців… Ці заходи мають провадитися в популярній формі,
аби залучалися до них якомога ширші верстви молоді, що має
особливе значення в нашому промисловому регіоні. Треба
рівночасно як плекати українську національну еліту, так і
плекати українське масове суспільне середовище. Ця робота
вельми кропітка, але вкрай необхідна, й участь у ній повинні
взяти як громадські організації, так і держава.
Українців, росіян, білорусів, євреїв, татар – усіх
мешканців поліетнічного Донбасу – пестить небо України,
годує земля України, гріє сонце України. Разом ми – сила, яка
подолає теперішню скруту та побудує державу велику і
заможну.
Ю. Кисельов,
голова Луганської обласної організації «Молода
Просвіта»
// Наша газета. – 1997. – 23 авг. – С. 4.
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Яка вона, незалежність?
Абсолютно вільних незалежних людей, країн не буває.
Бо подібне в абсолют не виводиться, а є відносним і
співвідносним.
Але ж недарма великі і малі країни впродовж всієї
історії людства виборювали цю саму незалежність, аби жити
краще, достойніше у всіх відношеннях. То невже і цьому
можуть бути винятки, схожі на прикрі непорозуміння?
Давайте просто подивимся на себе в порівнянні з іншими, хто
ставав на цей шлях і давно чи ще не зовсім пройшов його.
Найчастіше після виборення незалежності розривалися
оці самі економічні зв’язки з метрополіями. Так, принаймні,
було після зруйнування імперій, на чолі яких стояли Англія,
Франція, Голандія, Португалія, Іспанія (Боже, скільки лише
зовсім ще недавно їх було!). Що робили ті ж учорашні
залежні і колоніальні, як про них ще з пафосом і смаком
писали газети нашого колишнього? Розвал економіки,
розруху, як стверджує світовий досвід, усі починали долати з
проведення грошової реформи. До речі, у 1918-му Радянська
Росія також скористалася цим досвідом і ніскільки не
жалкувала. А що ж Україна? Не на твердій національній
валюті, а на суто новому заміннику, сурогаті, власне, не йшли
з серпня 91-го вперед, а постійно задкували, як це воно в
таких випадках і буває.
Ідея незалежності, швидке поліпшення умов життя,
розквіт культури, національна розбудова – все це дуже
активні рушії, які тією чи іншою мірою і здебільшого
використовувалися всіма. Але про цьому забезпечувалася
конституційна основа. Є в нас Конституція? Намає! Тих
речей, що слідують за її прийняттям, також.
Темпи економічного поступу в усіх без винятку країнах
залежали від того, наскільки прогресивно мислячі люди
приходили до влади. Там, де керівники вищого ешелону
влади мислили категоріями сьогоднішнього і завтрашнього
дня – успіх був безперечний у досить короткий строк (в
Японії підбирають для цього лише таких, хто мислить лише
категоріями завтрашнього дня). І не лише в одній Японії. Ті
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ж, хто погруз у позавчорашньому і вчорашньому, можуть
добитися лише максимально тривалого застою і відкату
назад, аж до повного. Як у нас. Особливо було печально
слухати Леоніда Даниловича Кучму, Президента, коли він
після рішучих словесних запевнень і намірів у черговий раз
перетасував Кабмін і сподівається, вкотре вже, що настануть
гігантські зрушення і вгорі, і в областях.
Ще один приклад – німецьке чудо. Воно склалося
завдяки тому, що Конституція і кожна її стаття, положення
стали законами життя і совісті всіх. Про те, яке у нас
ставлення до законів, свідчить той факт, що у нашій, наче б
незалежній державі, хоч і є Закон про мови, але зайдіть у
будь-яку установу і ви переконаєтесь, що жоден державний
працівник (за рідкісним винятком) його не виконує. І не
тільки його. Коли є держава незалежна, але немає потужно
функціонуючої державної мови, то будь ласка, без ейфорії.
Між тим, в Україні дуже багато тих, кому незалежність
дала все («кто был ничем – тот станет всем», але у новому
вже часі). Ви бачили ходячих людей-шах, що зручно
вмощуються в іномарки, лівою ногою відкривають двері
власних магазинів, фірм, малих підприємств з незрозуміло
якою мовою написаними вивісками й найкарколомнішими
назвами. Незалежність їм дала все, вони їй – анічогісінько.
…Минає літо, а мені з голови не виходять старенькі
дідусі й бабусі, яких бачив по селах і котрі говорили
приблизно таке: «Якщо ця зима буде холодною – вимремо від
холоду, адже купити бодай одну тонну вугілля на пенсію
неможливо». А ще мені пригадуються не лише пенсіонери, а
й працюючі, але такі, що на свої заробітні гроші не
спроможні оплатити квартирні послуги, заборгували не за
один місяць. Вони, якщо узагальнити сказане, то таке
говорили: «Капіталізм не рідна тітка, повикидають із квартир
і ніхто не заступиться, ніхто не пожаліє…» І важко було їм
зрозуміти, що не капіталізм ми будуємо, який розвинутий,
світ давним-давно пройшов, бо при капіталізмі не буває
дев’яносто дев’яти відсотків державної власності, як у нас
зараз, там перевага зараз на боці приватного сектору. Ми
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зараз нічого не будуємо, ми продовжуємо розвалювати
недобудований
соціалізм,
використовуючи
майже
стопроцентно методи його… будівництва.
Але – геть скепсис! Хіба це погано, коли можна купити
практично все, що хочеш (аби гроші були). У проміжку 80 –
50 я даремно намагався придбати хороший костюм, черевики,
пальто, маючи вдосталь грошей. У магазинах було достатньо
таких товарів, на які й дивитися не хотілося, а не те, що
приміряти.
Це добре, що вже є що купити, буде ще краще, коли
люди матимуть роботу і зарплату, яка не принижуватиме їх,
на яку можна утримувати сім’ю і не боятися, що виженуть
тебе з квартири, бо ти не тільки не маєш грошей платити за
неї, а тих грошей вистачає лише на те, щоб перебиватися з
хліба на воду.
А ще ті, хто потребує цього, мають бути в незалежній
Україні соціально захищеними. Старість, немічність літніх і
дітей-калік, інвалідів треба поважати, щоб перед Богом і
людьми пекельний сором очей і душі не їв.
А що при цьому будуватимемо: соцкапіталізм,
капсоціалізм, постіндустріальне суспільство, що житиме без
страху за сьогоднішній і завтрашні дні і докору, – яке це має
значення? Головне, щоб ми жили гідно на найбагатющих у
світі чорноземах, щоб ми освоювали власні запаси газу (і на
Луганщині також!), нафти, а її та його на шельфі Чорного
моря дуже багато, запевняють геологи, щоб ми не стискали за
звичкою зуби і кулаки, не мружили очі так, ніби беремо на
приціл, щоб ми були ЛЮДЬМИ у нашій спільній
НЕЗАЛЕЖНІЙ Україні.
Микола Ночовний, письменник
// Наша газета. – 1995. – 23 авг. – С. 2.
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У руслах мов, між руслами двомовності
Ще раз перечитав нещодавно Шафарика. Він, як і
Коллар, Ганка та інші, є основоположником пан-слов’янської
ідеї, теоретиком-ідеалістом слов’янського єднання, спільноти,
конструктором своєрідного «Міста Сонця». Ще б пак,
генетично сильні слов’янські нації не знаходять нічого
кращого, як діяти одна супроти інтересів другої, а, за
Шафариком і Колларом, мали б утворити європейську
державу від Балкан до Уралу, мали б максимально сприяти
лише одній ідеї – слов’янської єдності.
Прекрасна ідея! Не плутайте лише пан-слов’янську
Шафарика з пан-Шувайниківською і як не втратите при
цьому не лише нитки Аріадни на шляху до істини, а й
почуття гумору. Бо перед очима і зором трагедія Югославії,
донедавна ще братніх між собою слов’янських народів, де
дисонансом наче б лише релігійна неоднозначність досить
незначної частини, і то не всіх республік федерації
(колишньої).
Югославська ситуація не накладається один до одного,
але дуже вже своїм підтекстом внутрішнім нагадує ту, яка
склалася після розпаду Союзу. Засоби масової інформації
Росії і російськомовні на Сході й Півдні України (на всі!)
розпинаються на новий Союз чи конфедерацію, українські ж
на перших порах огризалися, мовляв, відчепіться, цур вам і
пек, а тепер – ніякої реакції, маючи: ви там своє, а караван іде
собі, хоч лусніть.
Ось з даної точки відліку ми й підходимо до того, чому
прекрасна ідея Шафарика в нинішніх умовах стала для одних
нав’язливою ідеєю фікс, для інших – ідеєю майбутнього, для
третіх – утопією.
Одним народом були колись югослави, так би мовити,
одним народом були й ті, хто становив могутню Київську
Русь. Опустимо, залишивши для істориків та мовників
період, коли мови набували розвою, коли і які офіційно
заборонялися, з якого часу і які вивищувалися над іншими,
щоб прийти до реалії, котра далеко не на порозі розквіту
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Шафарика – щастя не в занедбаній комуналці, а у власній
господі. І у західних, і у східних слов’ян.
Отож, конкретна ситуація, що склалася на Сході й
Півдні України. Маємо значні маси росіян і російськомовного
населення. Спершу політичні лідери-одинаки адресували
ідею двомовності в безгомінь, а тепер вже від імені значної
кількості вона повертається на адресу вчорашнього
кандидата, а сьогоднішнього Президента Леоніда Кучми –
для офіційного, так би мовити, її затвердження.
Ведучи найсерйозніші світські розмови й дискусії,
зараз прийнято розповідати несерйозні анекдоти на дану
тему. Та ось, український несерйозний анекдот для кращого
розуміння менталітету й національного характеру. Вподобав
кум куму, а вона також не відмовляє, але з тих, хто на
практичному умі. Мовляв, подаруєш золоті сережки,
французьку шубу та італійські чобітки, то чого б ні.
«Подарую», — відказує кум, бо що ще йому в такому випадку
говорити. Що після того мала кума, ви знаєте або ж
здогадуєтеся.
Мова – не сережки, не шуба й не чобітки, вона те, без
чого не може бути українського етносу. І державна, й
офіційна у всіх країнах світу вона одна й та ж. Але справа
навіть не в цьому. Надто вже для нас є яскравими і повік
незабутніми приклади з цією самою двомовністю в Україні в
складі СРСР та тримовності в Криму. Під маркою
двомовності на Україні відбувалося витіснення мови корінної
нації і запровадження мови сусідньої республіки. Ще б років
з десять і останній цвях у труну української мови і культури,
безперечно, було б забито. Звичайно ж, на думку опонентів,
це мова націоналістів, селюків, мазепинців, куркулів,
бандерівців і т. д. Російська – мова патріотів,
інтернаціоналістів, велика й могутня і т. д. Оскільки перша
(див. перелік) не гідна існування навіть, то при царях і
царятах її заборонити офіційними і неофіційними указами,
указиками. І після оголошення незалежності вона ще не стала
господаркою у власному домі. Все ще їй пропонують разом
зварити борщ…
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Воно б і прекрасно зафіксувати де-факто на Сході й
Півдні, але, даруйте, добродії, якщо ви й справді йдете від
слова «добро», а не навпаки, трішки Шафриківського, трішки
справедливості (не як для курки).
Переважна більшість населення Луганщини – українці і
ні про яку рівність, справедливість не може бути й мови, поки
вони не матимуть елементарного – такої ж кількості учбових
закладів. Ось давайте до цього нормального стану прийдемо,
і,
переконаний,
українці
першими
запропонують
задовольнити національні потреби росіян, які живуть в
Україні.
А то яка ж господарка буде сама себе поважати, яку
господарку будуть поважати люди, якщо сусідка не даватиме
їй у її хаті говорити її мовою, виганятиме з неї?
Мова – політика, але для українців і України вона нею
стала з часу возз’єднання з Росією. Ото вам і відповідь на те,
чого одним так хочеться, а другим так не хочеться. Твердо
переконані: «Попадем, как кур в ощип».
Микола Ночовний, письменник
// Наша газета. – 1994. – 19 нояб. – С. 6.
Скільки ж років українській мові?
Багато разів мане запитували під час виступів, особливо
у школах, скільки ж років українській мові, де вона виникла?
В університетському курсі мовознавства сімдесятих років все
це означено розпливчасто. Відповідав: в Україні записано
понад шістсот тисяч народних (фольклорних) пісень. Багато
це чи мало? Стільки пісень має мало хто в світі. Аргумент
вагомий, але, так би мовити, не є прямим доказом.
Ще в шістдесяті роки доводилося чути про Михайла
Красуського і його наукову працю, яка в минулому віці стала
сенсаційною і яку високо цінували вчені і Європи, і Азії, та й
тодішньої царської Росії. Яким же було подивування, коли
натрапив на ротопринтне перевидання наукової праці
379

«Древность малороссийского язика», здійснене видавництвом
«Індо-Європа».
Гадаю, нашим читачам буде цікаво навіть у короткому
цитуванні основоположних моментів праці познайомитися з
тим, що в країнах Заходу давно і добре відомо.
Ім’я талановитого сходознавця, який володів кількадесятьма мовами, був за національністю поляком, а за фахом
польським і російським філологом, відомий тепер багатьом.
Отож праця була опублікована в 1880-му році мізерним
тиражем. Опускаємо наукові докази порівнянності слів, цифр,
зворотів із української і мов різних народів, цитати подаємо
на мові оригіналу.
«Занимаясь долгое время сравнением арийских языков,
я пришел к убеждению, что малороссийский язык не только
старше всех славянских, не исключая так называемого
старославянского, но и санскритского, греческого, латинского
и прочих арийских».
˂…˃ «К тому же в последнее время заграничные
ученые начали убеждаться, что колыбелью арийских племен
не была Средняя Азия, но так называемая Сарматская
Долина, или Славянская; следовательно, на этой равнине до
настоящего времени живут Малороссы и проишедшие от них
же колонисты на севере, и Новгородцы; и вообще
Великороссы. Известно, что новгородское наречие наиболее
подходит к малороссийскому».
Опускаємо всю досить переконливу доказову частину
праці Красуського. Наведемо лиш кілька невеликих
основоположних цитат, що, само собою, зв’язані з текстом,
але не з послідовністю даної оповіді.
«Если когда-нибудь нескоро осуществиться мысль о
всеобщем славянском языке, то малороссийский первый
перед всем имеет на это право, так как это язык коренной, и
поэтому-то все славянские племена лучше его понимают,
нежели другие. Так, Поляк, Словак, Чех, Серб и проч. легче
поймут Малоросса, нежели Великоросса, а этот последний
скорее поймет Малоросса, нежели Поляка, Чеха и других».
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«Фельмараер утверждает, что нынешние Греки есть
лишь помесью Иллиро-Славян. До самого Крита встречаются
названия гор, рек и селений по-славянски, наше влияние еще
больше проявляется на одежде, охоте, военных привычках и
образе жизни Греков».
«Все сказанное мною, кажется, не позволяет
усомниться в том, что как малороссийский, так и русский
(преимущественно
народный)
языки
развивались
самостоятельно,
без
помощи
так
называемого
старославянского, еще в доисторическое время, и что первый
из них, господствуя в центре славянского мира, наименее
между всеми старыми и новыми арийскими подвергся
искажению. Что же касается доказательств, основанных на
истории, то и летопись нас учит, что св. Кирилл нашел уже в
Корсуни псалтырь и евангелию, «руски писмены писано, и
человека обрит, глаголюще тою бесидою».
Від нас приховувалося все, що можна приховати, а що
не можна – фальсифікували. Ми «по крупинках» збираємо
про себе відомості, ми приходимо до першооснов, щоб стати
нацією, народом, за плечима якого – Історія.
М. Ночовний, письменник
// Наша газета. – 1992. – 27 мая. – С. 5.
Сосюринские дни на Луганщине
«Любіть Україну!»
Эти призывные слова из одноименного стихотворения
нашего славного земляка Владимира Сосюры станут девизом
республиканских Сосюринских дней, которые пройдут с 4 по
6 июня сего года. Пройдут по всей области, но главные
события – торжественное открытие, возложение цветов,
встречи со школьниками и студентами вузов, творческие
отчеты поэтов и прозаиков Киева, Москвы, Донецка и
Луганска – в Лисичанске и в областном центре.
Праздник стал традиционным, проводится он раз в два
года, как правило, в мае, который так любил и так пламенно и
381

нежно воспел наш славный земляк. В связи с тем, что
нынешний май оказался слишком уж праздничным, его
перенесено на начало лета.
Четвертого июня все писатели выедут в «Лисичне над
Дінцем, де висне дим заводу», встретятся с юными и
взрослыми лисичанами, возложат букеты цветов к подножию
памятника и посетят музей Владимира Николаевича.
Состоится большой литературный вечер.
Конечно же, будут звучать стихи, посвященные
великому поэту, и написанные им самим, вспомнится роман
«Третя Рота», вышедший уже после смерти, в перестроечное
время. Любимая Третья Рота – Верхнее – детство и юность,
вечная любовь и сердечная боль.
Он беззаветно любил свою землю, считал, что «не
можна любити народів других, якщо ти не любиш Вкраїни».
Много перетерпел за это стихотворение-завещание. В
пятидесятые годы говорил то, к чему мы пришли сейчас.
Поистине пророчески звучат слова из стихотворения,
посвященного Донбассу, маленькой родине: «Я з вами, всім
серцем я з вами!».
Н. Ночовный
писатель
// Луганская правда. – 1991. – 31 мая. – С. 3.
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Свобода слова, кому вона потрібна?
У стінах українського парламенту відбулися слухання з
теми: «Свобода слова в Україні: стан, проблеми,
перспективи». У слуханнях взяли участь представники масмедіа з усіх областей, декому з них навіть виступити вдалося.
Після чого, підбиваючи підсумок, Голова Верховної Ради
О. Мороз сказав, що почуте перевершило всі його сподівання
і він шкодує, що журналістським виступам було віддано не
увесь робочий час, що його значно вкоротили народні
депутати.
Так, епоху гласності ми пережили, але й зараз її
продовжуємо переживати, за Конституцією, цензури в нас
немає, але вона є, бо кожен журналіст до певної міри має в
собі редактора, а кожен редактор – цензора. «Політичної
цензури в нас немає, — твердо виголосив міністр інформації
З. Кулик, – але це ще не значить, що громадяни можуть бути
задоволеними. Потрібне законодавство, яке б захищало
українське слово і державу». Та чи ж вільний у своїх творчих
виявах представник другої за древністю професії?
Виступаючи резонно і слушно, виходячи з реалій говорили:
«Засоби масової інформації в нас служать … не народу і не
своїм читачам та глядачам, а Президенту, уряду, Верховній
Раді, засновникам, співзасновникам, тим, хто дає гроші, отож
і замовляє музику». Вони «оспівують здебільшого неіснуючі
заслуги своїх засновників і тих, чиї інтереси обстоюють». Бо
в скрутній економічній обстановці, коли газета не має
економічної незалежності (надто дорогий папір, що
закуповується в Росії, і таким чином фінансується тамтешній
виробник, надто обтяжливий ПДВ, послуги за доставку),
вона не має можливості бути незалежною, і поняття «свобода
слова» потрібно сприймати відповідно до конкретних
обставин умовно.
Заступник редактора газети «Сільські вісті» І. Бокий
переконано доводив: «Преса в нас насправді продовжує бути
партійною. Але не КПРС, а належати партії влади… У газеті
потрібні працювати не наймані, а вільні люди…» З одного
боку, це так і є, а з другого, треба враховувати, що
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виступаючий і газета своїми публікаціями є опонентами отієї
самої «партії влади». В. Шевченко, редактор із Харкова,
певен: «У нас є свобода слова, але вона має два рівні. Для
всіх і для виняткових».
Редактор газети «Просвіта» і народний депутат
П. Мовчан: «Свобода слова! Якого і чийого? Хто поповнить
мовну енергію нашого народу? Ми стаємо резервантами у
власній державі». Відразу ж народний депутат С. Гмиря
виступає і говорить, що нам потрібний спільний
інформаційний простір, кожен повинен мати можливість
приймати ОРТ, НТВ, слухати «Маяк» і т. д.
На надгробній плиті вбитого Мартіна Лютера Кінга
вибиті слова: «Вільний, вільний, вільний, о, нарешті я
вільний!».
З певними нюансами їх міг би сказати, якби залишився
живим, і журналіст Петро Шевченко…
Свобода! Свобода слова!
Письменники В. Дрозд, і П. Перебийніс із особливою
тривогою і печаллю говорили про знищену матеріальну базу
для видання книг, журналістів, про те, що лауреати
державних премій, на творах яких виховуються і
продовжують виховуватися покоління, зараз одержують
пенсії по 49 гривень, по суті голодують. «У нас є цензура, —
сказав Перебийніс. – Такої лукавої цензури, як у нас, немає
ніде у світі!»
Механізм цієї цензури, продовжив він далі думку,
простий, наче гільйотина – він економічний і владний. У світі
існують лише дві країни – Україна і Болгарія, де видання
книг і журналів держави полишили напризволяще, не
дбаючи, таким чином, занапащаючи свою духовність,
культуру, своє майбутнє – це коротко про ті два виступи.
«Свобода слова є, але вона обмежена», «Є свобода
слова і диктатура совісті», «Верніть нам минуле, і ми вам
повернемо обсяги видання українських книг», «Свобода
слова – для засновника, але не для журналіста, не для
читача», «Слід створити «Білу книгу свободи слова», «Від
помилки ніхто з журналістів не захищений, але за постійну і
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навмисну брехню потрібно карати», «Держава повинна
роздержавити всі органи масової інформації, давши їм
можливість економічно виживати», «Газети несуть на собі
тавро минулого і перехідного суспільства», «Далеко четвертій
владі до справжньої влади»… Це все окремі думки з багатьох
виступів, це окремі шматочки різнокольорової суспільної,
громадськості і політичної смальти, які дещо абстрактно, але
все ж відображають реальну картину з масовою інформацією
і в ній самій.
Олександр Мороз, підбиваючи підсумок сказав, що
цензури в Україні немає, але таке явище існує. Представники
протилежних точок зору виступили з вболіванням за долю
слова, хоча вона бачилася їм по-різному. На державному рівні
належить закласти підтримку українських видань (про це, до
речі, дуже багато говорилося). Голова також сказав про
необхідність зменшити тарифи на доставку газет.
А
в
кулуарах
журналісти,
редактори
найрізноманітніших видань з усіх куточків держави з
тривогою вели мову про те, що Президент ніяк не
оприлюднить Указ про підтримку преси на нинішній рік, що
газети знаходяться на грані і за гранню фінансових
негараздів, що газети стають «розмінною монетою у
політичній і владній боротьбі!, що…
Свобода слова! Кому вона потрібна? Та ж усім і нікому
в усій її повноті, бо, як сказав один з виступаючих, «в історії
цивілізації не було ще жодного правителя, жодної влади,
яким би по нутру була свобода слова, але до неї треба
звикати, бо вона – озон».
Якщо народні обранці хоч трішки зважають на те, що
говорили з трибуни професіонала, то й відповідний закон
повинен захистити журналіста, орган масової інформації і
водночас читача, який найбільше зацікавлений у тому, щоб
газета була доступною за ціною і писала правду і тільки
правду, а не напівправду.
М. Ночовний
// Наша газета. – 1997. – 19 апр. – С. 3.
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Кольори державності, або людям важче
Якщо брати кожний зокрема і обидва (синій і жовтий) у
сукупності, то й з чистого художнього боку, і з точки зору
геральдичної науки кращого поєднання годі шукати.
Прекрасним є і малиновий колір – колір знамен козацької
минувшини. Але ми так довго жили під червоним, що, як
учили нас, є кольором пролитої крові за волю, кольором
боротьби. І коли нашого рядового совка вивели за жорсткі
рамки умовностей, то він здебільшого виявив себе продуктом
останнього кольору, вжахнувши хижацтвом, схильністю до
відвертого і прихованого розбою, словом, до боротьби всіма
методами і способами за сите життя.
Пригадайте перший рік нашої державності. «Чорні»
ринки ще не багаті, торгують в основному продукцією
нашого виробництва – від наборів посуду з із нержавіючої
сталі, до взуття й одягу. Тоді ніхто ще навіть подумати не міг,
що зупиняться підприємства, буде безробіття. Торгували і
досить швидко пристосувалися до нових умов справді
підприємливі та меткі, так би мовити. І їм ніхто не заздрив,
бо нас за сімдесят із гаком років привчили: то є спекуляція,
тобто заняття не зовсім гідне. На приватних малих
підприємствах взялися за вироблення найрізноманітнішої
продукції. І якби не некомпетентність, а часом заздрість і
просто тупість законодавців і виконавців, то ми б досить
швидко й безболісно подолали те, що досі здається
нездоланним – перехідний період. Але ми всі були родом із
дуже близького минулого і були в його рідних плямах. Плюс
іще стиль позавчорашнього мислення, що призвів до
банкрутства в економічній та інших сферах.
Україна стала нагадувати жебрачку, яка зупинилася на
роздоріжжі (немає йти на схід, лячно йти на захід, а на півдні
— Туреччина з дешевим товаром). Наші державні мужі
вважали за велику і стратегічну користь бути між Росією і
Заходом. При вміло проводжуваній зовнішній політиці можна
буде, як тому лагідному теляті, ссати двох маток. І ми зараз
справді «ссемо» — беремо й беремо гроші на Заході даючі
широку дорогу його ж дешевим і далеко не найкращим, а
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найгіршим товарам, розрахованих саме на наш ринок. Беремо
й беремо гроші, розплачуючись із турками, італійцями,
німцями, французами за їх же товари доларами. А так звані
лізингові кредити – то взагалі хитра штука – нам їх надають
безготівково з тим, щоб ми на них відразу ж закупали техніку,
а згодом позичку гасили живими грошима. І Росія нам дає
нафту й газ за щонайкрутішими цінами, точно так само, як і
Захід, заганяючи в боргову кабалу. Але вона, в той же час, є
ще й ринком збуту нашої сільгосппродукції – цукру, олії,
спирту, хліба, які ми можемо продати лише в країнах
колишнього, адже з західного боку нас не дуже чекають з
цими товарами. Точно так само, як і з промисловими, випуск
яких ми звели до щонайнижчого рівня. І, якщо наша
«стратегія» й далі рухатиметься в такому ж ключі, то від
нашої чисто умовної незалежності років через два
залишаться ріжки да ніжки.
Можна заперечити, що незалежності в ідеалі не існує,
бо всі ми залежимо один від одного і країни одна від одної
також, просто є домінуючі і нав’язуючі свою волю, а є просто
«жертви з печаттю на чолі», і до останніх можна відносити ту
країну, яка з сорок п’ятого за рівнем розвитку наближається
до сотого місця у світовому табелі про ранги. Підкажу – це
наша Україна, а в ній і ми з вами.
За нашу чорноземлю віками точилася боротьба, вона,
мов те яблучко, куди намагалися влучити у величезній мішені
геополітики. У синьо-жовте вже вточився кримський прапор,
що вочевидь нагадує російський триколір, з західного флангу
нам заклично махають своїми стягами і штандартами. А в нас
(о, як ми звикли до безгосподарності!) гниє на сотнях тисяч
гектарів ота сама жовта барва – пшениця, а синя заволоклася
важкими хмарами. Метафора ця від реалії.
Але навіть якщо ми, зрештою, наб’ємо шлунки, то чи
відчуємо
себе
отим
колишнім
волелюбним,
висококультурним і високодуховним народом, де так добре
уживалися народні й християнські звичаї й традиції, де діти
шанували батьків аж до старості, а батьки плекали долі дітей
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своїх, де був Бог на іконі, в голові і в душі, а заповіді
християнської моралі в свідомості – аж до самого скону.
Відтоді, коли були порушені храми, порушилися й
засади моралі. Діти стали відрікатися від батьків, а батьки від
дітей, пияцтво, розбій стали майже звичайними явищами.
Так, ми родом з минулого, але біда в тому, що в роки
незалежності не відбулося в духовному плані перелому до
кращого, не сталося повернення до першооснов і
першоджерел, що занапащається вже вічний хранитель
народної моралі – село (і не тільки тому, спивається, що пити
почали навіть жінки, що найжахливіше, адже вони берегині і
мироносиці).
Україна і Росія, в економічному штопорі. Різниця все ж
є, бо в сусідів передумови до виходу з нього вже бачаться
неозброєним оком, так би мовити, а ми чекаємо манни з неба,
ледарюємо, воюємо один з одним, влазимо в борги і
сподіваємося на те, що оскільки ми колись були добрячими
козаками, то й зараз щось з нас вийде. А воно б і мало вийти.
…На узбіччі доріг, якими пливуть і пливуть потоки
старих і найсучасніших іномарок, на узбіччах «замкових
містечок» сидять із простягнутими руками нужденні. Але
скільки ще таких, кому совість не дозволяє просити на
шматок хліба!
Ми, що нині здебільшого лише бідні й багаті, живемо
на найродючих землях. Більшості зараз важко й дуже важко,
але як би не було важко мені і вам – людям важче.
А до завершення наближається друге тисячоліття.
Надзвичайно важливо, якими ми увійдемо в третє. Наскільки
гідні ми його, наскільки ми — онуки славних прадідів
великих, наскільки ми відповідальні перед історією, часом,
перед Землею і небом, перед мертвими і ненародженими.
У шість літ дитина вже впевнено тримається на ногах.
Пора й нашій державі спиратися на свої ноги, відкидаючи
милиці й протези, які пропонуються і без яких ми в змозі
обійтися.
Микола Ночовний,
// Наша газета. – 1997. – 23 авг. – С. 4.
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«Звідки вони взялися на Донбасі…»
На Луганщині побувала наша землячка, відомий
український літературознавець, публіцист, лауреат Державної
премії ім Тараса Шевченка Надія Олексіївна Світлична.
Мешкаючи постійно в США, вона серцем завжди з Україною,
з Луганщиною, де народилася й виросла.
З Н. О. Світличною розмовляє кандидат педагогічних
наук, письменник Олексій НЕЖИВИЙ.
– Надіє Олексієвно, ви не так часто приїздите до нас на
Луганщину. Однак вашу творчість, як і творчість вашого
брата Шевченківського лауреата Івана Олексійовича
Світличного, в області знають і люблять. От кілька днів ви
побули тут, яке враження?
– Враження неоднорідні, часом навіть дуже дивні.
Довідалася, що єдина українська школа у Старобільську
стала російською, а не навпаки. То мені, звичайно, боляче,
прикро.
– Звісно, це прикро, що жодної школи немає в місті з
українською мовою навчаня, однак, як ми тут часто
повторюємо, що, активізувати роботу по вивченню
української мови допоможуть різноманітні заходи по
увічненню пам’яті видатних діячів української національної
культури. Ви ж працювали у роки молодості після закінчення
університету в Антрациті. От селище Щотове, середня школа
№12, українську мову там так, можна сказати, вряди-годи по
заміні читали, а коли відкрили міський музей Григора
Тютюнника, то й українська мова на якісному рівні
викладається і музей діє, і бібліотека непогана, і книг багато
нових, бо письменники приїздять. Я думаю, так і в
Старобільську
це
варто
зробити.
Наша
обласна
письменницька організація звернулася до міської влади з
пропозицією увічнити пам'ять лауреата Шевченківської
премії
України
Івана
Олексійовича
Світличного
меморіальними дошками у селі Половинкине в школі, тоді
була там неповна середня, і в середній школі №2 міста
Старобільська. Віриться, що ми в змозі в середній школі №2 і
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бібліотеку створити. Хотілося б з цього приводу почути вашу
думку.
– Думаю, що і в селі можуть знайтися люди, які
згодилися до увічнення пам’яті Івана Світличного, тобто до
збирання спогадів, бо пам'ять – це дуже хистка, хрупка річ,
вона швидко зникає.
А
взагалі,
Луганщина
вважається
таким
зрусифікованим краєм (дехто вважає її безнадійним краєм). Я
оптимістка в цьому плані, надіюсь на молодь. Молоді дуже
талановиті. Я просто була вражена. В селі є такі талановиті
молоді люди, що мені аж дивно, звідки вони такі беруться. А
потім подумала, звідки ж взялися Дзюба, той Голобородько,
той Григір Тютюнник та й Іван Світличний, звідки вони
взялися в тому ж Донбасі?
– Надіє Олексієвно, так, пам'ять треба берегти. І буває,
що якийсь там, ніби й не потрібний нікому пожовклий
папірець, для уважного прочитання, для історії нашої
літератури, нашої духовності дуже багато значить. Відомо,
що ви разом із дружиною Івана Олексійовича підготували до
друку спогади під такою символічною поетичною назвою
«Доброокий». А чи є в цій книзі спогади про дитинство,
юність Івана Олексійовича?
– На жаль, таких спогадів дуже мало, мені дуже, дуже
бракує в майбутній книзі спогадів із обох сторін. Із земляків,
єдиний спогад у цій книжці, крім нас двох із Сергієм
Твердохлібом, Івана Савича, відомого старобільського поета,
який познайомився з ним уже в Києві, але зустрічався,
цікавився і вболівав навіть тоді, коли інші обминали і боялися
признаватися про своє знайомство. Він не боявся цього і
признавався.
У самого Івана Савича теж доля нелегка: фашистський
концтабір, потім сталінський. І дуже добре, що письменник
уже такого похилого віку зберіг добру пам'ять про Івана
Олексійовича…
– Історія у нас є. І зараз є ті люди, які співпрацюють із
«Просвітою», намагаються увічнити ті місця, де українські
козаки проживали. Їх дуже багато. Тому зрозуміло, що над
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матеріалізацією духовної пам’яті треба наполегливо
працювати, і дуже добре, що ми знаходимо спільне, що й ви
допомагаєте, і ми надалі сподіваємось на співпрацю.
Наступного року Луганськ буде центром проведення
Всесвітнього Шевченківського свята. Хочеться щоб воно було
неформальне. Будемо чекати вас серед гостей цього свята.
Хотілося, щоб це свято не стало якимось мітингом. Уже тепер
варто роботу розпочинати.
– Для мене свято, чекання свята, яке б воно не було, в
підготовці до нього. Підготовка до того, щоб знати, що ми
святкуємо, хто був Шевченко, хто для нас Шевченко. Якщо
йдеться про лауреатів Шевченківської премії, він, між іншим,
незручно чувся, коли про це йшлося. Але брат вартий тієї
нагороди, був вшанований нею. Очевидно, лауреати
Шевченківської премії, які живуть на Луганщині, мають бути
більш знані. Ми звикли чекати коли людина помре, тоді
вишукувати сліди, вишукувати якусь пам'ять. То вже не те.
Поки людина жива, вона має можливість творити, вона ще
має можливість щось дати людям…
Інтерв’ю взяв О. Неживий
// Наша газета. – 1997. – С. 3.
На крыльях творчества
Иван Васильевич Шкурай родился и начал свою
трудовою деятельность в селе Шабалинов Коропского района
на Черниговщине. В пятидесятых годах после окончания
средней школы по комсомольской путевке приехал на
строительство шахт Донбасса. Закончил факультет
журналистики Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова. Двадцать два года возглавлял
редакцию ровеньковской городской газеты «Вперед».
Член Союза журналистов и Союза писателей Украины.
Известен читателям повестями «Армагедон», «Враги», «Рада
нечестивых», «Недопетая песня», «Печальная повесть»,
романом-дилогией «Хата на камені». Совсем недавно вышла
из печати политическая трагедия автора «Теодор Ромжа».
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Пишет на украинском и русском языках. Иван Васильевич
избран председателем Луганской областной организации
Союза писателей Украины. Наши вопросы – к нему.
– Иван Васильевич, есть ли какие-либо отличия
Луганской областной организации Союза писателей Украины
от других, и каково ее место в общем литературном
процессе?
– Наша организация – одна из крупнейших в Украине,
она объединяет в своих рядах свыше сорока членов союза.
Быть может, в этом и ее отличие от других. У истоков
литературного творчества края стояли такие корифеи, как
Владимир Даль и Борис Гринченко, а это обязывает живущих
ныне высоко нести звание писателя. Широчайшему кругу
читателей хорошо известны земляки – мастера слова
Владимир Сосюра и Борис Горбатов. Мировую славу
завоевал своим творчеством Владислав Титов. Только эти
имена свидетельствуют о том, что литература Луганщины –
не провинциальная и имеет далеко не региональное значение.
Большой популярностью пользуются произведения Тараса
Рыбаса, Никиты Чернявского, Степана Бугоркова.
– В раздумьях «о времени и о себе» осваивают
действительность на стыке эпох писатели Луганщины. Все
они очень разные, одни остались больше в прошлом, другие
стараются более трезво осмыслить реальность переходного
периода и по-новому заглянуть в завтра.
В этом суть разнообразия выходящих из-под пера
произведений. И в разноголосье читатель узнает черты,
присущие, скажем, только старейшинам литературного цеха –
Геннадию Довнару и Якову Захарову. Ностальгия по
прошлому у них сочетается с бичеванием почти никого не
устраивающего ныне положення вещей. Совсем в другом
ключе творит Иосиф Курлат, поэзия которого приобрела
новое оптимистическое звучание. Особняком стоит в
литературной когорте Николай Тютюнник. Его сборник
новелл «Вітер з рідного краю» — чарующая украинская
песня о родной земле и жизни, пусть не всегда
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привлекательной, переполненная огромной любовью к
простому человеку.
– Не смею даже напомнить об ограниченности газетной
площади, когда речь идет о луганський мастерах.
– И я этим, конечно же, воспользуюсь. Продолжаю
героическое прошлое нашего народа: под пером Григория
Половинко оживает сегодня, во имя суверенной Украины,
Шевченковский лауреат Василий Голобородько, Николай
Малахута, Валентин Меркорьев, Татьяна Дайнегина, Андрей
Медведенко, Антонина Листопад, Анатолий Романенко,
Александра Самарцева – далеко не полный перечень имен
широко известных писателей.
– Хвори общества, может быть, больше всего ударили
по нашей литературе. Сегодня издаться для писателя –
проблема проблем.
– Единственная возможность выпустить книгу – найти
спонсора. Находим. Но в основном выходят тоненькие
книжицы, потому как солидный том стоит громадных денег.
А на большие расходы спонсоры не идут. Новые буржуа, в
основной своей сущности – это еще не Саввы Морозовы,
жертвующие на культуру и даже революцию. О духовности
нации, от которой прежде всего зависит стабильность бытия
и, естественно, их благополучие, они в погоне за прибылью,
пока не думают.
Кто-то, возможно, и помог бы, так наше государство
обложит эту помощь такими налогами, что такое желание
исчезнет навсегда.
– И все же в литератере появилось много новых имен.
Стало быть, возможности напечататься вроде бы сейчас
больше. Другое дело – художественный уровень
произведений, мягко говоря, не выдерживает критики.
– Вы очень правильно подметили, появилось много
поэтов разных. Есть среди них и способные, даже
талантливые, как Анна Пустовит, например, а есть и просто
графоманы, продукция которых не годится даже, простите,
для семейного чтива. Издательства, которых возникло, можно
сказать, уже предостаточно, в погоне за прибылью, закрываю
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глаза на качество рукописей и печатают весьма низкопробные
вещи.
– А как же все-таки поставить заслон на пути этих
«шедевров»?
– У нас уже состоялся серьезный разговор о повышении
ответственности за рецензирование, рекомендацию к
публикации и редактирование произведений. Не может быть
и речи о приеме в Союз писателей на основе так называемых
самиздатовских книг. Ответственность за рекомендацию о
приеме возросла неизмеримо.
– До приема ведется какая-нибудь работа с
начинающими?
– При областной организации работает литературная
студия имени Никиты Чернявского. Ведет ее на
общественных началах довольно опытный и серьезный
литератор Леонид Стрельник. Это хорошая школа
литературного
мастерства,
из
которой
выходят
профессиональные писатели. С учащимися и студенческой
молодежью, пишущей и пробующей писать, занимается
ответственный секретарь областной организации Союза
писателей Анна Гайворонская.
– К большому сожалению, у областной организации
Союза писателей нет ни своей газеты, ни своего журнала…
– Думаем, как исправить это положение, но все
замыкается пока на финансовых трудностях. В наследство от
бывшего правления досталось 10 копеек. Слава Богу, что
расчетный счет в банке не закроют. Полагаемся на помощь
порядочных руководителей и организаций, да и
облгосадминистрации, в первую очередь, понимающих, что
без культуры и духовности никакие усилия не помогут нам
выйти из кризиса и поднять разрушенную экономику.
– В Артемовском районе города теперь у организации
Союза писателей есть новый офис, появились условия для
работы, общения.
– На очереди – телефонизация помещения, поиски
средств для других целей. Возобновим добрую традицию и
будем встречаться с интеллигенцией, тружениками города и
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села, практиковать творческие отчеты. Перед нами стоит
задача укрепления дружеских связей с писательскими
организациями приграничных областей России.
– У себя в государстве какой регион интересует больше
всего луганских писателей?
– Здесь уместно вспомнить Президента Украинской
Народной Республики Михаила Сергеевича Грушевского,
сравнившего западную и восточную Украину с двумя
крыльями одной птицы, без одного из которых ей не
подняться. Ремесленники-политики делают, и небезуспешно,
все для того, чтобы поссорить эти два региона, противостоять
их сближению. Продолжим обмен делегациями, общение
прозаиков и поэтов с читателями: галичан – с жителями
нашей области, луганчан – с львовянами. Инициатором этого
выступает наша писательская организация.
– И такой вопрос: какими-нибудь материальными
стимулами для поощрения творчества писателя ваша
организация располагает?
– Пока нет. Но мы на правлении уже обсудили вопрос
об учреждении литературной премии. Средства постараемся
изыскать, не всю же жизнь бедствовать. А может быть,
откликнется
какой-то меценат,
станет постоянным
учредителем премии? Стимулом будет и серьезная
литературная критика, без которой нельзя двигаться дальше в
эстетическом познании и освоении действительности.
– Мои колеги-журналисты «Луганской правды» от
души
желают луганским
писателям
непрестанных
творческих достижений, а писательской организации
оставаться одной из ведущих в Украине.
– Иной быть ей просто не дано.
Беседовала Белла Бланк
// Луганская правда. – 1998. – 5 мая. – С. 4.
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Дух і духовність одного кореня
Мова піде не про хліб насущний, про який, хоч не
хочеш, а доводиться думати, та з ним більш-менш усе ясно.
Культура, духовність наша – хліб душі та розуму – хвилює не
менше. У засобах масової інформації просковзнула думка про
приватизацію культурно-освітніх закладів. Подивувати світ
«культурною приватизацією», звичайно, можна. Але навіщо?
Щоб у клубах відкрити шопи по продажу «снікерсів» та
жуйки?
Є цілком реальні шляхи підтримки культури, порятунку
її, порятунку духу й духовності, наших душ і сьогоднішнього
з завтрашнім. Про це та інше – в інтерв’ю нашого
кореспондента з начальником управління культури
облвиконкому А. М. Черняковим.
– Андрію Мусійовичу, найрадикальніші реформатори
ніколи не бралися за приватизацію культури, вона повсюдно
знаходилася на державному, тобто дотаційному утриманні, бо
за рахунок духу, душі, духовності можна виторгувати лише в
диявола , але він потім їх занапастить. Інакше, якщо в дуже
бідному обласному бюджеті не знайдеться грошей, щоб
платити хоча б мізер, як зараз, то найжорстокіша реальність
змусить вдаватися до приватизації. Так?
– Кошти обов’язково потрібно вишукувати, щоб там не
було і як би сутужно не велося.
–Коли так говорите, то ви, певно, маєте на увазі не
лише бюджет, а й меценатів, або спонсорів, як їх нині
іменують!
– Головна надія все ж таки на державу. Але в нас уже є
певний досвід спонсорської підтримки. Приміром,
українського
музично-драматичного
і
російського
драматичного, лялькового театрів. Допомоги одноразові, але
роль їх значна.
– «Останкине» оприлюднило, що «АвтоВАЗ» взяв на
повне утримання кілька творчих колективів Москви. На
повне! У нас хоч і з гальмуванням, але розвивається
підприємництво, заможні люди є. От лише чи є серед них
Терещенки, справжні громадяни і справжні патріоти?
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– Ця думка досить актуальна, слушна. Податкові
законодавства країн Заходу спрямовані на те, що
підприємцям не лише з патріотичних почувань, а й чисто
економічно вигідно підтримувати й утримувати як окремих
представників культури, так і творчі колективи театрів,
оркестрів, фольклорні ансамблі і т. д. Наші сусіди вже дійшли
розуміння, що культуру, духовність підтримувати і совість, і
сам Бог велить. Там національна і громадянська свідомість на
значно вищому рівні, ніж у нас.
Однак, думається, підприємливі люди зі статками, типу
Терещенка, і на Луганщині є.
– Підприємець із нульовою свідомістю – це людина, яка
заборгувала суспільству, скупець, який швидше лусне, а не
поверне цьому суспільству й копійки. Скупість – гріх.
Великий!
– Це так, якщо підводити під цю думку християнську
мораль.
– То, може, зробити для заможних людей перевірку на
їхню свідомість і дати їм шанс довести, що вона в них не
нульова, що вони є громадянами, Громадянами з великої
літери?
– Ви підштовхуєте мене до думки зібрати всіх людей зі
станками і звернутися до них, щоб вони хоча б на пайових
засадах підтримали, утримали у ці важкі часи культуру. Це
конкретні люди — суспільство їх за це ніколи не забуде?
Думка варта уваги.
З допомогою наших обласних Терещенків ми могли б
створити нові творчі колективи, які держава не має
можливості створювати й утримувати.
У Луганському міськвиконкому виникла ідея створити
муніципальний духовний оркестр і взяти його на повне
утримання.
Може
б
створити
вокально-хореографічний
професійний колектив, який би став візитною карткою
Луганщини у всьому світі.
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– Назвати його, скажімо, «Чумацький шлях», щоб про
себе говорило: колектив із Слобожанщини — батьківщини
чумацького фольклору.
– Безумовно, це було б добре. Затримка лише за
спонсорами. До речі, колектив чи колективи були б
своєрідними рекламами підприємств, фірм, банків,
акціонерних товариств тощо. Як ті ж футбольні команди, які
одягають форму «Адідас» чи ще якоїсь фірми і рекламують її
щонайширше.
Нам належить завершити реконструкцію центру
української культури і мистецтва, базою якого став
український музично-драматичний театр. Обсяг робіт
виконано на одну третину, за нинішніми цінами потрібно ще
сто мільярдів. Не лише для спонсорів, а й для влади це
повинно стати справою честі, якщо вони хочуть щось
довести на ділі, а не тільки на словах.
– Зараз маємо найтяжчий період не лише у фінансовому
відношенні — етап перебудови. А були роки, починаючи з 85го, коли «можна було дихати»?
– Для культури найсприятливішими у нас була друга
половина 92-го і 93-й роки. Тоді відкривалися музеї,
проводилися фестивалі, відкривалися не лише пам’ятні
знаки, а й пам’ятники.
– Андрію Мусійовичу, давайте вприснемо в наше
інтерв’ю оптимізму і покажемо людину, підприємця, яка
працює вже сьогодні на культуру. Адже є такий? Це ж
власник рекламно-комерційного агенства 4 / 3 Ігор
Головньов, який уславився в Туреччині і Іспанії саме завдяки
«Джерелам» – фольклорному колективу з Луганська, котрий в
Європі називають таким, що на рівні ультра-сі, тобто
щонайпрекрасніших, є окрасою світової культури сьогодення.
– Будемо сподіватися, що і Головньов у нас не один, і
Терещенки є.
– На цій же ноті давайте й завершимо. Які в цьому не
гастрольному році є чисто місцеві ювілеї вогнищ культури, як
прийнято писати й говорити? Щоб читачі знали і своєю
увагою їх не обділили.
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– У травні відзначатиметься 50-річчя Луганського
музичного училища. Стільки ж років виповниться поосені і
добре знаному не лише в Україні симфонічному оркестру з
обласної філармонії. Півстоліття буде й заслуженому
колективові оркестру народних інструментів Палацу
культури Тепловозобудівників.
Плюс ювілеї письменників, артистів.
– Доречно буде сказано, що якби був у вас фонд
допомоги письменникам, художникам, то могли б видавати
кращі твори, можна було б закуповувати кращі художні
полотна, які вже сьогодні спливають на Захід.
– Так, немало треба залатати дірок, щоб не тільки тіло,
а й душа не світилася, щоб духовне і людське не
переводилося, а примножувалося.
Інтерв’ю взяв М. Ночовний
// Наша газета. – 1995. – 4 марта. – С. 7.
Роздуми про українську мову та культуру в
Донецькій області
Хто не знає свого минулого,
той не вартий і майбутнього.
Хто не шанує визначних людей
свого народу, той сам не годен
пошани.
М. Рильський
Донецька область займає територію, на якій кочували,
зміняючи одні одних скіфи, сармати, авари, болгари, племена
салтівської культури, печеніги, торки, половці, хозари,
татаро-монголи.
В добу Київської Русі князі влаштовували походи на
кочові племена, досягали берегів Дону та Азовського моря і
вже в той час мали вплив на наші землі.
Після татаро-монгольської навали, феодального
роздроблення та ослаблення Київської Русі територія
Донецької області протягом кількох століть залишалась
малозаселеною, була диким степом, де кочували різні орди,
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що входили до складу Кримського ханства. Войовничі
кочовники на диких степах випасали худобу й часто через
них заради грабежів та ясиру нападали на Україну, Польщу,
Молдавію та Московську державу.
У XVI столітті за Дніпровськими порогами оселяються
козаки. Це українська молодь, що йшла в дикі, незаселені
місця захищати рідний край від нападів кримських татар та
підлеглих їм орд, що кочували в дикому степу та на
Північному Кавказі. Козаки жили кошем, вибирали собі
отамана і щоб помститися татарам та заради здобичі
(козацький хліб), робили напади на Крим та інші міста по
узбережжю Азовського та Чорного морів. Відвага, героїзм,
військова доблесть козаків оспівана в тисячах народних,
пісень, в думах та художніх творах українських та іноземних
письменників та митців.
Уже в XVI, а особливо в XVII столітті, на території
нашої області з’являється багато сторожових постів (паланок)
запорозьких козаків, як наприклад: Зайцівська, Ясинуватська,
Домаха, Першаківська, Бахмутська, Святогорівська та інші.
Спочатку там протягом літа несли сторожову службу
безсімейні чоловіки, а згодом почали селитися сім'ями,
утворюючи хутори. І з роками таких поселенців-козаків було
щораз більше. Основними рисами наших предків були
волелюбність, безстрашність, сильна любов до України, свого
народу та його віри, заради яких вони ризикували життям і
долею своїх дітей. Тяжка була доля полонених. Бранцівчоловіків приковували до весел на галерах, жінок та дівчат
продавали в рабство та гареми, а з хлопчиків робили яничарів
(рабів-воїнів) кримських ханів та турецьких султанів.
Хлопчиків-бранців учили військовій справі, прививали
ненависть до всіх народів, а особливо до рідного, любов до
мундира, нагород та похвал із боку начальства.
Запорожці вважали себе вояками польських королів, а
після успішної війни Богдана Хмельницького проти Польщі
та періоду у підданстві Московської держави на основі
березневих статей 1654 року, — вояками Московських царів.
400

Але запорожці не визнавали над собою ніякої (нічиєї) влади і
становили незалежну військову республіку.
Після посилення польського гніту на Правобережній
Україні в XVII столітті почалося масове переселення
українських селян на незайняті території, що були землею
Московської держави. Люди селилися слободами і теж
зазнавали руйнувань та полону від різних кочових орд.
Згодом із них були утворені Слобідські козацькі полки.
Частина колишньої Слобідської України входить до складу
Донецької области (Слов'янський, Краснолиманський,
Артемівський р-ни). Частина області колись входила до
складу земель Війська Донського (Амвросіївський,
Тельмановський, Новоазовський р-ни).
Після обмежень Петром І та знищення Катериною II
Гетьманщини (самоврядування на Україні згідно договірних
умов із царем Олексієм Михайловичем), а потім і знищення
Запорізької Січі, московські царі надавали дворянські права
та привілеї колишній козацькій старшині, закріпачували
селян-землеробів (посполитні) та козацьку бідноту. Царі
роздавали землі запорожців своїм фаворитам, військовій
знаті, переселеним із Криму грекам, німецьким колоністам
(звільняючи останніх від будь-яких податків на 50 років та
військової служби назавжди), переселеним євреям, сербам,
амнестованим розкольникам.
Запровадження кріпосного права, посилення гніту,
податки, малоземелля викликали бунти, особливо серед
бідноти, котра зокрема брала участь у селянських війнах під
проводом Степана Разіна, Бахмутського отамана Кіндрата
Булавіна. Але, ні утиски, ні сваволя поміщиків не
перешкодили нашим волелюбним предкам передавати від
покоління до покоління чарівні українські пісні, казки, думи,
обряди, традиції і наш найдорожчий скарб – мову.
У другій половині XIX ст. починається бурхливий
розвиток промисловости в Донбасі. У пошуках ліпшої долі
сюди на заробітки тягнуться тисячі людей, особливо з
перенаселених центральних губерній Росії. Міста нашої
області стають в основному російськими. Але на шахти та
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заводи йшла й частина обездоленого безземельного
українського селянства. Капіталісти та царські чиновники не
дбали про культуру та освіту трудового люду. Шкіл було дуже
мало і ті — російські, німецькі та єврейські. Українське
населення мусило або русифікуватись, або залишатись без
будь-якої освіти. Але і в той тяжкий час не вмерли почуття
національної гордості і культура українців у Донбасі.
З перемогою Жовтневої революції був ліквідований як
економічний так і національний гніт усіх народів Російської
імперії. Вільні українці в Донбасі одержали рівні права з
росіянами. Тобто, українські школи, театри, газети, клуби та
хати-читальні, хори, драмгуртки тощо.
Період культу особи дещо уповільнив розвиток
української культури, зокрема в Донбасі. Особливо відчутні
були репресії проти діячів української культури, вчителів,
письменників. Тепер вони реабілітовані і повернені народові.
Нині Донецька область належить до суверенної
національної держави робітників і селян – Української РСР. В
області проживає 4. 9 мільйонів чоловік. З них 2. 7 мільйонів
українців (55. 1%); 1. 9 мільйонів росіян (38. 8%); 107 тисяч
греків (2. 2%); 73 тисячі білорусів (1. 5%); 2. 4% інших
національностей. Оскільки в області проживає понад 10%
всього населення республіки, її питома вага як в
промисловості, так і в сільському господарстві та культурі
дуже висока. Всім відомі досягнення області в галузі
матеріального виробництва, а про культуру, мову та освіту
хочеться поділитись своїми думками в цій статті.
Є в області 4 державних драматичних театри, один
оперний та одна філармонія. В кількісному відношенні це
дуже мало. І лиш незначний відсоток людей може
користуватись послугами великого мистецтва. До того ж всі
театри російські і за мовою, і за духом. Отже, корінне
(тубільне) населення зовсім позбавлене мистецького життя.
Палаци культури, клуби, палаци піонерів теж уникають
української тематики і мови. Є велика мережа кінотеатрів,
але в жодному з них не демонструється жоден фільм
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українською мовою. Мова телепередач та радіо в області
також на 80-90% російська.
В науково-дослідних установах, вузах, технікумах,
державних установах, на підприємствах та залізницях також
зреклися української мови повністю чи майже повністю.
Школи – основні заклади формування громадян у
виробничому, культурному і патріотичному плані. А в
Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Артемівську,
Горлівці, Жданові, Донецьку, а може і в неназваних мною
містах, українських шкіл зовсім немає. Всі дитячі садки та
ясла чомусь російські. А в містах же проживає понад 2
мільйони тих, що називають себе українцями. А багато
українців соромляться навіть називатись «плебейською»
національністю своїх предків. І ці два мільйони українців
дивляться кінофільми і телепередачі, читають книги та газети
російською мовою, вчать дітей у дошкільних закладах,
школах та вузах чужою їм мовою.
Політика Радянського Союзу в національному питанні –
рівноправність, дружба, суверенітет.
У Радянському Союзі відбувається вільний розвиток
національних мов. Кожна людина має цілковиту свободу
говорити, виховувати і навчати своїх дітей будь-якою мовою.
Не допускається ніяких привілеїв, обмежень або примусу
щодо навчання тих чи інших мов.
Чи можна говорити про рівноправність 2 мільйонів
українців, понад 100 тисяч греків, десятків тисяч білорусів,
євреїв, татар, та інших національностей у нашій області,
якщо вони змушені зрікатись рідної мови, національних
традицій, обрядів тощо? Рівні права на зарплату, ресторан чи
магазин це ж ще не рівноправність.
Дружба
грунтується
на
взаємній
симпатії,
взаєморозумінні, взаємодопомозі. Чи можна говорити про
дружбу, коли значна частина вчителів області зневажливо
ставиться до української мови, дивиться на українців, як на
щось відживаюче, неповноцінне, не вчить їхньої мови, не
боліє за їхнє теперішнє та майбутнє, а навпаки заохочує
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українців до асиміляції, денаціоналізації чи, як іноді
говорять, злиття націй.
Сьогодні дуже багато людей без сорому кажуть: «Які
там ми українці, ми — перевертні, «хахли». «Я українєц, но
не люблю українского язика». «А мені всьо равно, яким
язиком чоловік балакає, аби хороший був». «Я знаю
українській язик, всьо понімаю, а розговарівать і читать не
могу». «А для чого він нужний як всьо, візде по-руському».
«Я вообще нє понімаю, к чему сейчас націоналізм (мав на
увазі українську мову), єслі вся література на руском язикє».
Ніхто силою не віднімає в українців Донбасу, як і в
жодної іншої нації чи народности СРСР, рідної мови. І уряд, і
партія за її всебічний розвиток.
Той не марксист, той не демократ, хто не визнає і не
відстоює рівноправності націй і мов, не бореться з усяким
національним гнітом або нерівноправністю. Це безперечно.
Скажена травля українського народу Польщею,
цісарською Австро-Угорщиною та російським царатом
(тюрма народів) не змогла знищити народу. Не допомогли
цьому ні Унія, ні Валуєвські циркуляри. То невже ж в епоху
розквіту націй, національних культур, національновизвольних рухів у всьому світі мають щезнути 2. 7 мільйонів
українців Донецької області?
Багато десятиліть царські чиновники та їх прихвостні з
українського панства твердили: «Не было, нет и быть не
может». На весь інтелігентний Київ тільки 4 родини говорили
українською мовою (Лисенко, Косачі, Старицькі, Литецькі), а
в Донбасі може і того менше. Але чиновники та прихвостні
пішли в небуття і згадуються тільки, як кати народу, а народ
жив, живе і житиме. Та чи дозволяє тверде переконання в
безсмерті народу залишатись байдужими до очевидного
процесу асиміляції — ні, не дозволяє. Бо така байдужість —
свідоме гальмування культурного розвитку нації, бо зі
знищенням мови знищуються всі культурні надбання народу,
потенціальні уми, таланти, генії. І хто оцінить втрати народу
за століття історії в результаті гальмування розвитку мови?
Частина наших талантів та геніїв служила іншим народам,
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зокрема російському (Феофан Прокопович, Гоголь,
Короленко,
Скліфосовський,
Остроградський,
Репін,
Корольов),
італійському
(Соломія
Крушельницька,
Олександер Мишуга), польському, німецькому та ін. А
скільки їх загинуло, не розвинувшись?
Буквально в останні роки в Кіндратівській сільській 8річній школі ставало все менше і менше учнів, бо в кількох
кілометрах від села розташоване місто Дружківка й учні
переходили до Дружківських шкіл (бо вони російські).
Континґент учнів катастрофічно падав і школа опинилась
перед загрозою закриття. Органи освіти постановили зробити
її російською. І відразу стало втричі більше учнів. А ті 60 чи
70 учнів, що вчилися українською мовою та їх батьки? Може
вони збунтувалися? Може вимагали для себе законного права
вчитись та вчити своїх дітей рідною мовою? Може перевели
дітей до сусідньої української школи? Нічого такого не
сталось. Чи не схоже це на Шевченкове: «Німі на панщину
ідуть. » Німі зрікаються національної гордості, національного
обличчя.
У селищі Мала Іллінівка (м. Артемівськ) проживає не
більше 2-5% неукраїнського населення. А школа російська. І
стала такою в останні 5-6 літ. Діти вдома і на вулиці говорять
українською мовою, а в школі російською…
Що ж набудуть такі вихованці? Краси та величі творінь
Пушкіна, Тургенєва чи Достоєвського вони не збагнуть, бо
нікому не дано відчути те, що не випливає з цілого життя,
кожноденного вживання і думання, що не є музикою душі. А
на Шевченка, Нечуя-Левицького, Лесю Українку, а тим
більше В. Стефаника, чи М. Черемшину, діти дивляться як на
іноземних. Бо батьки та бабусі говорять на місцевому діалекті
на теми далекі від ідей письменників та й у їх лексиконі
далеко не всі слова класиків літератури. До того ж батькам
часто «всьо равно яким язиком балакать». Ось і залишається
вихованим та навченим таким чином людям їсти, спати,
працювати, споглядати телевізор (байдуже що, аби не опера,
симфонія чи п'єса), почитувати романи (щоб дізнатися
піймають чи не піймають шпіона, розлюбить чи не
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розлюбить і т. п.), дивитись «хороші» кіна («отдихательниє» і
«переживательниє»), футбол. А чим же таке життя
відрізняється від тваринного? Адже і тварини працюють
(коні, воли, ішаки тягають вантажі, собаки гавкають, коти
ловлять миш, корови дають молоко, вівці шерсть, і т. п.),
сплять, вибрикують, чистяться, часто дивляться з цікавістю
за грою чи бійкою інших тварин. А ми ж прагнемо виховати
свідомого, мислячого, культурного будівника майбутнього.
Чи ж можна тут обійтись без рідної мови?
Радянський Союз – багатонаціональна держава і
кожний служить їй як росіянин, грузин, естонець, киргиз,
українець чи білорус, а не як мамлюк, яничар, безбатченкокосмополіт, перевертень чи хахол, чорномазий, косоглазий чи
звєр.
У кого не болить душа за рідну землю, за свій народ –
не любить нікого й нічого, той живе лише для того, щоб
натоптати черево. Не можна бути патріотом Радянського
Союзу, якщо не є патріотом свого народу, який дав тобі
життя, створив культуру, традиції, обряди, мову.
Сьогодні українська мова в Донецькій області є
другорядною, нижчою, необов'язковою для вивчення,
приреченою на злиття. Але вона ще звучить по радіо,
телевізору, в кіножурналах, у піснях під час випивок.
Теперішнє ж покоління вчилося в українських школах, знає
українську мову тільки не говорить нею, бо дехто (може один
із 100 чоловік) не вчив, не знає її.
А що ж буде через 20-30 літ? Ким стануть сьогоднішні
діти, що від колиски чують тільки суржик та російську мову,
в школі вивчають українську, як іноземну? Невже наші діти
та внуки під час переписів будуть записувати себе:
«Національність – совєцький, українського проісхождєнія,
родной язик – донбаскій»?
Негр, як ознаку приналежности до свого племени може
показати колір шкіри, узбек чи киргиз – очі. А на що ж вкаже
українець? Вже сьогодні можна почути серед робітників:
«Здєсь нєт України. Покажи мнє хоть одного настоящого
украінца». Таке становище веде до занепаду культури, хоч
406

шкіл стає чимраз більше і діти вчаться більше років. А може
ж привести і до гайдамаччини?
Українці,
що
великими
масами
живуть
в
Краснодарському краї, центральних районах Росії (Курська,
Білгородська, Волгоградська області), Алтайському краї та
інших районах Росії майже асимілювались і в них лишились
українськими тільки прізвища. З точки зору тих українців, що
прагнуть тільки задовольнити черево, з точки зору
американця чи француза, який і не знає, що є там десь якісь
українці чи білоруси, для якого весь Радянський Союз – Росія
і, нарешті, для росіянина, що є тільки ходячим шлунком,
байдуже те, що асимілювались кілька мільйонів українців
(стали русскіми українского проісхождєнія, чи українцями – а
рідна мова російська) чи стали американцями польського чи
російського походження. Але тим, хто думає про майбутнє,
про культуру, про прогрес людства, байдуже бути не може.
Очевидно, що сьогоднішнє становище в галузі культури
та освіти в Донецькій області веде до асиміляції українського
корінного населення (2. 7 мільйони чоловік).
Для виправлення ненормального становища, що
склалося в області в останні десятиліття і веде до асиміляції
годилось би:
1. Видати масовим тиражем по найдешевшій ціні збірку
висловлювань (типу «Цікаві бувальщини», «Музиканти
сміються» чи «Золотые россыпи»), про українську мову та
мову взагалі, про Батьківщину, про Україну, видатних людей
минулого і сучасних.
2. Видати книгу, що вчила б як буквар грамоті любити,
шанувати людську гідність, свій народ. Радянський Союз,
всіх людей Землі. Якщо такої книги нема, оголосити конкурс.
3. Щоб вчителі ніде не соромились говорити рідною
українською мовою, не обмежувались місцевим діалектом, не
говорили суржиком, щоб послідовно, вперто, завзято, з
любов'ю вкладали в душі дітей та їх батьків свідомість
належності до української нації, розкривали культурні та
мовні багатства народу, постійно доводили, що людина без
патріотичних устремлінь, без свідомої праці на користь свого
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народу (в першу чергу), без свідомого творення добра – це
віл, вартий тільки того, щоб його запрягали в ярмо.
4. Не приймати вчителем будь-якого предмета людину,
що не знає, не шанує української мови та культури.
5. Ганьбити тих, хто запитує учнів чи студентів, якою
мовою вести курс чи предмет – українською чи російською
(«мені однаково»).
6. Зупиняти тих батьків та дітей, що рвуться до
російських шкіл, так як зупиняємо дітей, що біжать на
вулицю з інтенсивним транспортним рухом, чи хочуть
встромити руку в окріп, кислоту чи вогонь по незнанню,
нерозумінню. Постійно доводити, що: «Все на світі можна
вибирати, сину, не можна вибирати тільки Батьківщину»
(В. Симоненко).
7. Запропонувати іншу роботу вчителям, що чванливо
кажуть: «Українській язик — це теляча мова» (слова
директора української (!!!) школи); «Я не знаю українськово
язика, он мне не нужен і вобще нє нужен» (чув від багатьох
вчителів).
8. Щоб у книгарнях працювали люди, які б знали свій
товар, уміло рекомендували покупцеві, замовляли б не лише
ходовий товар (про шпигунів та любов), а й високохудожню,
патріотичну літературу. Щоб кращі здобутки українського
красного письменства виходили не 30-тисячним тиражем
(один примірник на 1000-1500 чоловік), а поезії 8 тисяч (один
примірник на 5000 чол.), а мільйонними тиражами. А скільки
їх, таких працівників книгарень та бібліотек, що взагалі не
читають і трьох слів по-українськи зв'язати не можуть!
9. Щоб працівники музеїв, у тому числі народних,
розкривали правдиву історію народу, його боротьбу за життя,
боротьбу проти всіх поневолювачів та експлуататорів. І знову
ж, як може бути працівником музею людина, що не знає, або
зневажливо ставиться до мови народу, велич та історію якого
вивчав та показує відвідувачам? А як часто доводиться таке
зустрічати.
10. Щоб преса, радіо, телебачення систематично,
дохідливе доносили до кожного громадянина культурні,
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наукові, технічні досягнення українського народу. Наші
здобутки не найбільші в світі, але вони повинні бути для всіх
нас найдорожчими, бо вони наші, наша слава, наша гордість.
11. Щоб закон у судовому порядку позбавляв
громадянства Української РСР кожного, хто зневажає Україну,
український народ, українську мову. Щоб суд із найширшим
сповіщанням громадськості виносив вироки — громадську
догану тим, хто з необережності чи несвідомо так чи інакше
діяв на шкоду українському народові.
12. При влаштуванні на роботу, скороченні штатів,
наданні квартир, прийомі до вузів та технікумів надавати
перевагу місцевим жителям.
13. Ганьбити тих місцевих жителів (хоч би і росіян за
національністю), що співають пісню «Россия — родина моя»,
адже це нісенітниця. Росії як імперії давно нема. На її місці
Радянський Союз — добровільне об'єднання народів. Як же
розуміти того, хто живе в Донеччині, в Україні, а
батьківщиною має Росію? Емігрантом чи окупантом? Як би
подивились на індуса чи канадця, який твердив би, що його
батьківщина Англія (на тій підставі, що Індія та Канада
входять до співдружності)?
14. Щоб Донецьке радіо та телебачення вели передачі
тільки українською мовою і транслювали б Київ та інші
українські радіо та телецентри. Для трансляції з Москви
годилось би мати окремі, подібні до «Маяка», центр та канал.
15. Щоб на вулицях та дорогах місцевого значення всі
надписи, лозунги, вказівні знаки були написані українською
мовою.
16. Щоб українські кіностудії та кінолюбителі зняли
серії фільмів під назвою «Скарби української культури»
(наприклад: «Церковна архітектура», «Заповідники, ботанічні
сади та парки України», «Історичні пам'ятники та фортеці»,
«По залах музеїв України» тощо). Забезпечити такими
стрічками всі школи та передавати по телевізору, як зараз
передається з Москви чи не найулюбленіша у
найрізноманітніших
телеглядачів
передача
«Клуб
кинопутешествий».
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У багатьох країнах національно-визвольні рухи
проходили і проходять під гаслами «Америка для
американців», «Індія для індусів» тощо. Чи підійшло б гасло
«Донбас для українців»? — Ні. Бо Донбас уже півстоліття —
невід'ємна складова частина суверенної України. У Донбасі
значний відсоток жителів інших національностей, що живуть
тут протягом багатьох, іноді багатьох десятків, поколінь.
Такими є греки, росіяни. Донеччина давно стала їхньою
батьківщиною, іншої вони не знають. Багато з них вважають
рідною мовою українську, а серби взагалі втратили свою
національну приналежність. Кожна людина вправі будь-де
зберігати своє національне обличчя, свою мову, культуру,
традиції, прагнути і мати змогу повернутись на землю своїх
предків. Все це повинні мати і неукраїнці в Донеччині. Але
вони не можуть мати права, їдучи на возі українського
народу, робити йому зло, зневажати його, своїми вчинками та
поведінкою продовжувати віджилі та давно засуджені
шовіністичні
тенденції.
Політика
царів
сприяла
шовіністичній
діяльності
кожного
великороса,
від
титулованого чиновника чи технічного спеціаліста до
некваліфікованого робітника чи селянина включно. Зараз же
для цього немає жодних підстав.
Кожна людина має право говорити в колі родини, зі
своїми одноплемінцями рідною мовою. Годилось би
заохочувати створення греками, білорусами, росіянами,
євреями, татарами та іншими представниками національних
меншин у Донбасі національних суспільно-культурних
товариств із метою вивчення рідної мови, культури та історії
свого народу, взаємодопомоги тощо. Сприяти їм шляхом
надання приміщень, засобів для друкування газет чи листів
тощо. Як то з успіхом робиться для нацменшостей в Польщі,
Чехо-Словаччині, Канаді та інших країнах.
Всі середні школи, технікуми, ПТУ, вузи повинні б
стати українськими. Початкову ж освіту діти росіян, греків,
білорусів, євреїв, татар та інших можуть одержувати рідною
мовою з паралельним вивченням української.
410

Вивчення російської мови починати не з 2-го класу, а з
5-6-ого класу, коли дитина в основному вже знатиме рідну
мову. Іноземну мову зробити необов'язковим предметом, щоб
вивчали лише ті, хто хочуть і можуть вивчати її так, щоб
могли читати і говорити.
Сьогодні можна часто почути в робітничому
середовищі: хохол, кацап, чорномазий, звєр. І це не викликає
в людей обурення, гніву чи навіть осуду. Годилось би суворо
карати будь-яку дискримінацію та образи людей за їх
національну приналежність.
Погане знання української мови в Донецькій області
(так і російської теж) зумовлене, на мою думку, такими
причинами:
1. Розвінчаною нині Сталінською концепцією про
відмирання мов і що колись буде єдина в світі мова, яка не
буде ні російською, ні українською.
2. Майже насильницьке перемішування спеціалістів,
коли випускників українських вузів направляли в Росію та
інші республіки, а на Україну присилали спеціалістів із інших
республік. І часто українці назавжди залишались за межами
України, а росіяни назавжди в Україні.
3. Гнилим переконанням багатьох людей, що «риба
шукає де глибше, а людина де лучче». Тобто, що людина
живе і працює там, де більше платять, де краща природа чи
клімат, де дешевші овочі, фрукти, м'ясо. А прислів'я годилось
би доточити словами «якщо в людини риб'ячий мозок».
4. Двомовне навчання починається з другого класу – і
формальне вивчення мов, особливо української.
5. Погана мова газет, радіо, шкільних підручників,
учителів.
6. Що багато хто думає, що українською мовою звучать
тільки сміховинки та пісні, а не знає, що існує велика
українська література, що на українську мову перекладено
безліч творів світової класики, твори класиків марксизмуленінізму, написано та перекладено тисячі праць з усіх
галузей науки, техніки, філософії, мистецтва. Нема на світі
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такого, чого не можна було б сказати чи написати
українською мовою.
7. Нерозуміння учнями, батьками та й учителями того
очевидного факту, що не можна вивчити чужої мови, не
вивчивши як слід рідної.
Автор статті народився і виріс у донецькому селі.
Вчився в Дніпропетровську, Одесі, Москві. Працював
учителем, будівником, вантажником та кваліфікованим
робітником на заводі. Зараз працює слюсарем-монтажником
на будівництві електростанцій. Відбув рік у Володимирській
тюрмі та 6 років у Мордовських таборах. Злочину ніякого не
вчинив. Чимало подорожував, здебільшого по Україні.
Скрізь і з усіма в Україні я говорив українською мовою,
в тому числі з росіянами і не зустрічав осуду чи зневаги за це.
Скорше симпатії і, зокрема, тих росіян, які не можуть
говорити по-українськи і навіть мало розуміють. Цей власний
досвід в якійсь мірі свідчить про підсвідоме шанування права
кожного українця користуватись рідною мовою.
В одній установі в місті Дружківка мені сказала зав.: «К
нам поступило 4320 заявлений й только одно Ваше поукраинськи, и я же Вам ничого не говорю». Пізніше вона
назвала мене націоналістом за вимогу видати документ
українською мовою. Але відразу ж відчула, що сказала не те і
схаменулась. Розійшлись по-людськи, без образ.
Багато з тих, кого доводиться запитати щось на вулиці
чи в установі, не розуміє окремих слів і без гніву,
доброзичливо просить сказати, що значить незрозуміле слово
по-російськи. Багато хто пробує підтримувати розмову
українською мовою, але не виходить через брак лексичного
матеріалу. І лише одиниці із сотень вбачають у цьому
націоналізм, не маючи найменшого поняття, що воно таке.
Адже кожній скільки-небудь грамотній людині відомо, що
національна гордість, любов до землі дідів та прадідів, любов
до рідної мови немає нічого спільного з націоналізмом.
Я не говорю, як те робили нацисти в Німеччині, царські
держиморди, польські ксьондзи та магнати, поодинокі
росіяни, на жаль, і тепер (весь Совєтський Союз — то
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Россия), що українською мовою говоритиме весь світ, вся
Росія, чи Польща. Але для мене, для кожного українця мова
має стати святинею, найдорожчим скарбом. А для кожного з
національних меншостей обов'язково й знати, хоч і не
вважати святинею, якою для нього має бути його рідна мова.
Так же записано в законах, так говорять письменники,
визначні діячі партії, партійні документи. Цією статтею
хотілось би:
1. Пробудити в своїх земляків українців свідомість
приналежності до окремішнього українського народу, одного
з багатьох братніх слов'янських народів (росіяни, білоруси,
болгари, серби, словенці, словаки, чехи, поляки).
2. Розбудити приспану любов до рідного краю, його
культури, героїчного (хоч і трагічного) минулого, щоб
прекрасним стало майбутнє.
3. Закликати кожного українця до свідомої праці на
користь рідного народу, Батьківщини, України.
4. Звернутись до кожного неукраїнця області з
закликом: «Будьмо братами! Шануйте, поважайте мову,
культуру, традиції народу, на землі якого живете, хліб якого
їсте».
Автор проти будь-якого примусу у вивченні мов, у тому
числі й рідної української. Хай все буде добровільне, але щоб
кожний знав, що без знання української мови перед юнаком
чи дівчиною будуть закриті двері вузів та технікумів України,
виключені керівні посади в установах та підприємствах,
робота в бібліотеках, книгарнях, музеях, школах та
дошкільних закладах України та скрізь де працівник має
справу з людьми. Такі заходи підняли б авторитет мови і вона
зайняла б таке місце, яке й належить її по праву суверенності
республіки. Від цього ніхто нічого не втратив би, а у виграші
були б усі, в тому числі росіяни та інші національні меншості
області, а також українська культура, культура Радянського
Союзу та світова культура.
Автор усвідомлює, що написав слабо аргументовано,
може без достатнього логічного зв'язку і переконливості,
привів мало яскравих фактів, але думає краще хай буде хоч
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це, ніж нічого. Хочеться, щоб стаття зіграла роль хоч
слабенького сигналу тривоги у зв'язку з ненормальним
становищем із мовою та освітою в Донецькій області. (Хоч
мабуть годилося б бити в усі дзвони). Сподіваюсь, що на цю
статтю відгукнуться журналісти, вчителі, юристи, мовознавці
та інші спеціялісти, розроблять тему з науковою
аргументацією, з посиланням на документи, історію,
доповнять, поправлять помилки та огріхи автора.
З місяці тому я закінчив роботу над цією статтею і
почав пошуки де б надрукувати її на українській машинці.
Поїхав до міста Дружківки. Висить об'ява «Машинописные
работы».
Зайшов.
Запитав.
Сказала
машиністка:
«Пожалуйста: 12-13 коп. за страницу». А коли сказав, що
українською мовою, заявила: «Что Вы, у меня русская
машинка. Если бы несколько строчек, это еще можно было
бы, а такой объем мне не под силу».
Таке ж саме мені сказали в «Бюро добрих послуг» в м.
Краматорську. У Слов'янську мене майже звинуватили в тому,
що я так «чисто» говорю по-українськи («Здесь никто так не
говорит»). Машиністка (очевидно українка) сказала: «Зачем
мне это нужно. По-русски я напечатала бы за час, а поукраинськи мне мало сидеть три часа, а то й больше». Я
запитав, а де ж можна надрукувати? «Поезжайте в Москву,
там й напечатают». Пішов до редакції Слов'янської районної
газети «Комуніст». Там сказали, що машиністка тільки одна і
навіть для себе не встигає друкувати. Порекомендували
звернутись в педагогічний інститут. Зайшов у суд. Там
подивились на мене, як на іноземця і сказали традиційне:
«Что Ви? На украинском не печатаем». В педагогічному
інституті теж сказали, що машинки російські.
Ці мої ходіння теж свідчать про те, що українська мова
в Донецькій області стала другорядною, приреченою на
злиття. Добрі послуги роблять тільки російською мовою.
30 грудня 1971 року дав струм енергоблок Слов'янської
ДРЕС на 800000 квт. Був мітинг. І я, як монтажник, був на
ньому. Виступали керівники будівництва, партійні керівники,
передовики виробництва і жоден не сказав жодного слова
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українською мовою, ніби це було не на Україні, а десь в Росії.
Це теж свідчить про другорядність, нижчість української
мови в Донецькій області.
2. І. 1972
Моя адреса: 343260 Донецька область,
м. Дружківка-5, хут. Іжевка
Тихий Олексій Іванович
Зараз у відрядженні:
м. Слов'янськ, с. Миколаївка. Гуртож. IV. к. 30.
Донецька складова української культури
Уже доводилося говорити про те, що в сучасному
українському
суспільстві
недостатньо
усвідомлені
реґіональні джерела й багатства національної культури і
разом з тим недостатньо закріплені її загальнонаціональні
символи. Донеччина тут в особливому становищі, оскільки її
культурне життя не сповна інтеґроване в культурне життя
всієї України, а значна частина населення живе в ілюзії
належності до сфери російської культури, – насправді
фактично не засвоєної і здебільше й не уявлюваної адекватно.
Оголошена тема є надзвичайно широкою і складною,
потребує спеціальних ґрунтовних досліджень, і тут можна
лише в загальному окреслити кілька її аспектів. А саме:
Донеччина як об’єкт суспільних і культурних проектів
української інтеліґенції; Донеччина як тема української
літератури й мистецтва; Донеччина як суб’єкт українського
культурного життя чи генератор культурних ініціатив.
Мабуть, немає потреби починати з етнічної історії
Донеччини – вона в загальних рисах відома, досліджена
особливо в працях останніх років (наприклад, у публікаціях
доктора історичних наук Василя Пірка), і тільки лінощами
думки або політичною упередженістю можна пояснити, з
одного боку, нескінченні спроби заперечити або применшити
415

присутність українського етнічного елементу в цих краях,
починаючи з ХVІ ст., так і, з другого боку, ігнорування
масштабів міграційних потоків у ХІХ й ХХ століттях і
волюнтаристського державного оргзабезпечення робочою
силою грандіозного індустріального будівництва в часи
УРСР та як наслідок – нагромадження відповідних
етнокультурних проблем і суперечностей.
Але попри все, Донеччина в усі часи була частиною
України та її культури.
Вражає вже тільки простий перелік імен видатних
особистостей, яких Донеччина дала українській культурі.
Родина Алчевських, Микита Шаповал, Микола Скрипник,
Володимир Сосюра, Архип Куїнджі, Іван Карабиць, Микола
Руденко, Іван Світличний, Анатолій Солов’яненко, Михайло
Гришко, Леонід Биков, Вадим Писарєв, Василь Голобородько,
Павло Байдебура – це далеко не всі А скільки видатних
учених вийшло з Донеччини!
У Донецькому українському муздрамтеатрі в 1933–1935
рр. працювала Любов Гаккебуш, яка 1933 р. разом з
Володимиром Добровольським заснувала Сталінський театр
ляльок. У Маріуполі працював видатний фольклорист-славіст
Михайло Гайдай. З Донецьким оперним театром пов’язані
імена М. Момота, Ю. Гуляєва, Р. Колесник; з драматичним
театром – імена О. Утеганова, В. Грипича та інших видатних
діячів театру; у передвоєнні роки в Донецькій опері працював
Натан Рахлін – один із найяскравіших диригентів другої
половини ХХ ст.
З Донеччини вийшли не тільки відомі державні діячі
СРСР та Української РСР, а й визначні постаті української
діаспори: Павло Гладкий – орієнталіст, організатор
Владивостоцької української громади (1906–1910), редактор
ж. «Вестник Азии» (1914–1917), голова української громади
Манчжурії; згадуваний уже Микита Шаповал – видатний
політолог і соціолог, дослідник робітничого питання і
національного руху; з покоління Другої світової війни –
поети Леонід Лиман, Володимир Біляїв; прозаїк Василь
Гайворонський, поетеса, прозаїк і художниця Емма
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Андієвська, одна з найоригінальніших постатей української
літератури, а вже в наш час – видатний мовознавець
Олександр Гаркавець, який уперше описав вірменокипчацьку та урумську мови.
Історію з’яви української професійної культури на
Донеччині можна починати з 80-х років позаминулого
століття (фольклорну творчість тут оминаємо), коли в
Маріуполі, де було створено перший на Донеччині театр,
виступали
П. Саксаганський,
І. Карпенко-Карий,
М. Садовський; сюди приїздили трупи М. Кропивницького,
М. Старицького.
До речі, тим, хто дотримується версій про відрубність
Донеччини від усієї України, а особливо зловживає
протиставленням Донбасу Галичині, цікаво буде знати, що ще
1902 р. на Донбасі поширювалися політичні летючки з
Галичини. Пояснюється це просто: на Галичині, на нафтових
промислах Дрогобиччини, організований робітничий рух
розвинувся раніше, ніж на Донбасі, і там був досвід, яким
нафтовики готові були поділитися із шахтарями.
В літературі донецька тематика вперше з’являється в
творчості Бориса Грінченка, який учителював на Донеччині.
В оповіданнях «Каторжна» (1888), «Панько» (1893), «Батько
та дочка» (1893), «Серед чужих людей» (1890) зі співчуттям
змальовано злиденне життя й жахливі умови праці шахтарів.
Разом з тим шахтарське середовище з його пиятикою,
вульгарністю й суржиковою мовою постає як чинник
деморалізації та денаціоналізації села. Можна, звичайно,
говорити (і багато говорилося) про обмеженість
народницького ідеалу письменника, але й заперечувати
правдивість змальованих ним картин не доводиться. Як і його
щирого співчуття до тяжкої долі шахтарського люду, що
особливо знайшло вираження в оповіданнях «Панько»,
«Батько і дочка».
І все-таки Б. Грінченко дивився на Донеччину збоку, з
села, шахтарі для нього, як і для його героїні Сохвії, «чужі
люди», і не випадково деякі його герої, скуштувавши гіркого
шахтарського хліба, вертаються на село, звідки втекли в
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пошуках кращої долі. Інакше у Миколи Чернявського, який
надовше вкорінився в Донеччині (вчителював у Бахмутській
духовній семінарії в 1889-1901 роках). Для нього Донеччина
– «рідний край», і в його «Донецьких сонетах» уперше
постають ліричні пейзажі цього краю, оповиті роздумами про
історію, про соціальні колізії життя. Він приєднався до
маніфесту Михайла Коцюбинського із закликом розширювати
ідейно-тематичні обрії української літератури, виходити за
межі села, писати про інтелігенцію, робітництво, і його
оповідання засвідчували поважність намірів наших
реформаторів.
У радянській українській літературі першим визначним
твором, пов’язаним з Донеччиною, стала поема Володимира
Сосюри «Червона зима» (1921). Хоч того ж таки 1921 року
вийшла поетична збірка Миколи Хвильового «Молодість» з
програмовим віршем-звертанням «Рудням» і невипадковим
посиланням на Франка.
О рудні, ваше свято,
вітайте жебрака.
Приніс вам слово-злато
Яскравого Франка.
І в цій збірці, і в наступній – «Досвітні симфонії» (1922)
– М. Хвильовий намагається ввійти в роль пролетарського
поета, але залишається на рівні декларацій: «Аз єсьм
робітник», «Моя блюза пахне – вугіллям» . Завод і шахта –
швидше екзотичне тло романтичних пристрастей поета: «Ми
проходили повз шахти. / Ми – любовниця і я / . І звернули ми
на стежку, / Чи то в сонце увійшли? / Метушилася заграва: / в
спогад бив прозорий шлак, / Леопардило м’язами – / Я як
криця був міцний. «Але його патетичні тиради
«електричному вікові»: «Отче наш, електричної системи віку,
да буде твоя непохитна воля там – на землі, як тут у заводі», –
справляли велике враження на молодих українських
літераторів і переорієнтовували їх із села на місто.
Усе-таки великий талант Миколи Хвильового з усією
силою розкрився не в поезії, а в прозі, де він, залишаючись
поетом у рвійності свого натхнення, заглиблювався в густий
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житейський матеріал та складні психологічні колізії. І
написане в ті ж роки оповідання «Юрко» (1922) може
залишитися яскравим свідченням про настрої та соціальний
побут донецького робітництва перших пореволюційних літ,
про назрівання драматичної суперечності між пориваннями
революційних мрійників та рутиною стабілізованої
щоденності. (Микола Хвильовий у 1916-17 рр. працював на
Дружківському заводі чорноробом у котельному цеху,
грузчиком коксу в Горлівці. До теми Донеччини звертається
Хвильовий і в оповіданнях та нарисах останніх років життя –
«Щасливий секретар», «Останній день», «Майбутні шахтарі»,
– але тут уже відчувається певна кон’юнктура: Хвильовий
мав довести свою «ідеологічну витриманість» перед лицем
шалених політичних атак на нього…)
Образ Донеччини постійно з’являється у віршах і
поемах Володимира Сосюри тих років («Залізниця»,
«Хлоня», «Шахтьор»), – але швидше як антураж до його
лірико-романтичних пристрастей, ніж у якійсь самостійній
художній функції. 1922 року виходить поема Івана
Дніпровського «Донбас», герой якої – шахтар з діда-прадіда,
відзначився як воєнком у війні з біляками, але попався на
гачок такої собі буржуазної панни, зрадив революцію і за
присудом ревтрибуналу був розстріляний. Такі екстремальні
сюжети – нехитра спроба заінтригувати й розчулити читача –
були модними і стали попередником пізніших сюжетів про
шкідників і шпигунів, ворогів народу. В обох випадках це
була кон’юктурна компенсація малозмістовності. Але
характерне оце прагнення українських письменників
«приписатися» до Донбасу, що захопило навіть таких
«селюків», як Андрій Панів. Якоюсь мірою це було і змагання
за Донбас із російською літературою.
В перші роки радянської влади літературне і культурне
життя на Донеччині намагається монополізувати російський
Пролеткульт, його «Кримско-Донбасское организационное
бюро Центрального Комитета Всероссийского Совета
Пролеткультов». Та його претензії не були підкріплені ні
якимись помітними акціями, ні наявністю якихось яскравих
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особистостей. Трохи виразніше виступив російський
літературний комсомол. Видавництво ЦК ЛКСМУ в Харкові
друкує 1922 р. книжку Михаїла Голодного «Сван», про яку
сам автор в «Автобиографии», написаній 1932 р., каже:
«Сван» был первой книгой комсомольской лирики на
Украине» («Вопросы литературы», 1968, № 10, стор. 21). Це
не так, бо вже вийшла, 1921 року, «Червона зима»
Володимира Сосюри. Для М. Голодного, присланого в губком
комсомолу «после окончательного разгрома всех сил
противников нашими войсками на Украине», Україна – лише
географічно-адміністративне поняття: ні про українську
літературу, ні про український народ в його «Автобиографии»
немає жодної згадки.
«Пролеткульт» намагається підпорядкувати собі
літературну організацію «Забой», що об’єднувала переважно
початківців з числа тих, хто невдовзі засвідчив помітний хист.
«Забой» претендував на роль єдиного справжнього
літературного представника донбасівського пролетаріату і не
дуже потребував пролеткультівського протегування. Спершу
трибуною забойчан були літературні сторінки газети
«Кочегарка», а з вересня 1923 р. починає виходити журнал
«Забой» – спершу як щомісячний додаток до «Кочегарки», а
потім як окреме видання. Першими редакторами були
В. Валь і М. Слонімський, серед авторів – робкор Борис
Горбатов, поети Юрій Черкаський, Михайло Матусовський,
Олександр Фарбер. Власне, найпомітнішими в журналі були
вірші талановитого шахтарського поета Павла Беспощадного,
про якого ще буде мова далі. Загалом же своїх творчих сил
бракувало, і «Забой» друкує московських авторів – поета
Ярослава
Смєлякова,
О.
Безименського,
критика
А. Селівановського та ін. З’являються на сторінках «Забоя»
Дем’ян Бєдний і Михайло Зощенко, публікуються статті про
Анатоля Франса, Серафимовича, – але відчувається
випадковість і хаотичність, відсутність якогось свідомого
редакційного курсу. Починають з’являтися вірші українських
авторів – Костя Герасименка, Миколи Упеника, Миколи Рудя;
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Володимир Сосюра, тепер уже харків’янин, сприймається тут
як свій.
Починаючи від 1925 року «Забой» починає
відгукуватись на процеси українізації. Хоч у 24-х числах
журналу українською мовою надруковано тільки вірш
В. Сосюри «В забої» та два – В. Краматорського (якщо не
рахувати уривка з поеми Т. Шевченка «Сон», з портретом
Кобзаря), але є вже статейка «Литературные мастера
Украины» (в ч. 7), з якої можна бачити, що «Забой» починає
шукати своє місце в українському літературному процесі. Він
бачить його не в «Гарті» Василя Еллана-Блакитного, який,
мовляв, об’єднує «литературных тяжеловесов», що, мовляв, і
«заставило представителей массовой пролетлитературы
решительно отмежеваться от замкнутой организации
литературных мастеров» («Забой», 1925, № 7, с. 17). «Забой»
хоче бути «вместе с «Плугом» та з ВУАПП, тобто,
солідаризується з орієнтацією цих останніх на масовий
літературний актив, з якого і мають вийти справді
пролетарські письменники, а не дрібнобуржуазні попутники.
Саме під цим кутом зору зустрічний інтерес до «Забою»
як до можливого свого резерву виявляють і самі ВУАПП та
«Плуг».
У числі 19-20 «Забою» за 1926 р. читаємо вірші
«плужанина» В. Найди «На Донбас! Привіт «Забою». Певна
річ, за цими літературними рекогносцировками стояли
глибокі суспільно-політичні процеси та демографічні зміни.
На донецькі шахти й заводи приходили в пошуках роботи
маси
українського
селянства.
Водночас
за
умов
внутрішньопартійної боротьби в політбюро більшовиків
політика українізації (коренізації), на яку зорієнтував партію
Ленін задля утримання під її контролем українських мас,
діставала нові акценти. Для зміцнення своїх позицій у
партійному керівництві Сталін потребував підтримки
України, отож прихильники політики українізації могли
активізувати свої зусилля, спираючись на загальне
піднесення українського культурного життя. «Забой» реагує
на цю тенденцію, певно, не без «скрипу». В ч. 15–16 за
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1926 р. друкується редакційна стаття «Певец великого
пролога. (К 70-летию со дня рождения Ив. Франко)», в якій
українського письменника оголошено ледве чи не предтечею
пролетарської літератури, але чомусь із посиланням на
«особенности русской обстановки» та на «художественное
творчество
дореволюционных
русских
писателей…»
(підкреслення мої. – Авт.) – «Забой», 1926, № 15–16, с. 25. У
ч. 19–20 – апологетична стаття П. Кулиниченка
«М. С. Грушевський. (По случаю 60-летия со дня рождения и
40-летия научной деятельности)». А в ч. 23-24 – стаття
К. Довганя «Украинская литература перед девятым
октябрем». Стає традицією березневі числа журналів
відкривати портретами Т. Шевченка й матеріалами про нього.
Так, у ч. 3 «Забоя» за 1928 рік надруковані статті С. Щупака
«Шевченко тепер» та під криптонімом «И. С-н» – «Певец
селянской Украины», а в ч. 7 – нарис Петра Шахтьора (псевдо
Амоліна) «По Шевченковским местам».
У ч. 4 «Забоя» за 1928 р. з’явилося знаменне гасло:
«Рабочие Донбасса должны знать украинских писателей».
Воно було приурочене до приїзду на Донеччину П. Тичини,
В. Сосюри, І. Микитенка, О. Вишні, П. Панча (автора чи не
найцікавішого з тодішніх творів про Донбас – «Повісті наших
днів»). Їх урочисто зустрічали, возили на виступи по шахтах і
заводах. У журналі з’являються рубрики: «Украинскую книгу
– в массы», «Обзор украинских журналов». У ч. 6 – велика
стаття І. Ткаченка «О современном украинском романе» з
оглядом творів О. Досвітнього, А. Головка, П. Лісового,
В. Підмогильного, Є. Плужника, О. Донченка. Оцінки
критика стримано доброзичливі, хоч і з елементами
політичної прискіпливості та вульгарного соціологізму.
В наступному, 7-му числі, – під криптонімом «С.»
стаття «Лирник революции. О творчестве В. Сосюры».
Основна думка: «Он нам рассказал о жизни горняка, о жизни
и борьбе шахтеров из донбасских угольных пещер, рассказал
просто, но захватывающе и убедительно».
Українізація набула на Донеччині особливо важливого
політичного і культурного значення. Один із її ідеологів та
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організаторів, старий більшовик Микола Скрипник, сам
донеччанин, так характеризував ситуацію: «Колись багато
товаришів гадало, що Донбас – це не Україна, а робітники
Донбасу здебільше не українці. Виявляється тепер, що це
цілком не вірно; серед гірняків 3 / 4, цебто близько 70
відсотків робітників, українців. До нових заводів, копалень
ідуть нові тисячі, десятки й сотні тисяч робітників з села,
треба, щоб основні кадри донбасівського кваліфікованого
пролетаріату оволоділи українською мовою, українською
книжкою, українською культурою для того, щоб мати
можливість впливати на ці нові робітничі шари. Значна
кількість донбаських робітників говорить ломаною мовою,
мовою українською, але з домішками російських слів, з
перекрученням мови взагалі, так що вони правильно не
говорять ні українською, ні російською. Українська книжка,
бібліотеки, український театр, українська газета допоможуть
донбасівцям оволодіти українською мовою і придбати собі
знання української культури» (Микола Скрипник. Статті й
промови. Т. ІІ, ч. 2, сс. 142-143).
Отож і літературне життя на Донеччині зазнає глибокої
реорганізації.
«Забой»
як
літературна
спілка
підпорядковується ВУСППу, а однойменний журнал перестає
існувати в колишньому форматі.
На ІІІ Вседонецькому з’їзді «Забою» ухвалено
резолюцію: «Забой ставить собі одне з основних завдань –
втілення української культури в Донбасі, для цього в першу
чергу потрібна українізація «Забою». І далі: «Забой повинен
бути організацією українських пролетарських письменників
Донбасу з секціями пролетписьменників нацменшостей в
Донбасі».
Після тривалої перерви у вересні 1929 року виходить
перше число оновленого «Забою» – українською мовою. У
статті, якою він відкривається, говориться про гостру кризу,
яку в кінці 1928 та на початку 1929 років пережила
літературна організація «Забой», а заразом і її орган. Причина
кризи «крилася в головній, зовсім неправильній установці, в
самому характері «Забою» як літературної організації, що
423

працює в пролетарськім промисловім центрі Радянської
України. « І далі: «Справа в тім, що «Забой» від самого
початку свого існування рахував себе російською
організацією письменників на Україні, безпосередньо
зв’язаною зі своїм керівничим літературним центром у
Москві, оминаючи всеукраїнський культурно-літературний
центр – Харків». Навіть після того, як ВУСПП на своєму
першому з’їзді в січні 1927 року перейняла на себе
керівництво всіма літературними організаціями в Україні, а
ВАПП свої осередки розпустила, «Забой» лише формально
визнав нову ситуацію.
«А тим часом, – читаємо в програмовій статті нового
«Забою», – життя на Радянській Україні плило своїм буйним
нестримним потоком вперед. Разом із соціялістичним
будівництвом в галузі господарства, на Україні широко
розгорталася і культурна революція, що під керівництвом
комуністичної партії більшовиків України проводилася й
проводиться під гаслом ленінської національної політики, під
знаком українізації як радянського державного апарату, так і
пролетарських мас. Почався надзвичайно буйний, небувалий
ще в історії розквіт української радянської культури. До
процесу творення української радянської культури швидко
втягалися й робітничі маси індустріяльних центрів України.
В цій важливій ділянці соціялістичного культурного
будівництва не залишився позаду й пролетаріят Донбасу.
Численні культпоходи, тижневики та місячники української
культури, вечори української літератури, української книжки,
тощо, виїзди українських письменників до робітничих
клюбів, на заводи, в шахти, величезна робота, що її
розвинули в цьому напрямку партійні, комсомольські та
професійні організації на Україні, дали колосальні наслідки.
Найшлися українські робітники, найшовся український
пролетаріат, що не тільки розуміє, але і вживає українську
мову в своїм щоденнім житті як свою рідну мову. Найшовся
пролетарський глядач українського театру, найшовся такий
же читач української газети, журналу, української художньої
літератури. Найшовся український робітник – пролетар в
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Харкові, в Києві, в Херсоні, в Миколаїві, в Одесі, в
Дніпропетровському, знайшовся він в дуже солідній кількості
і в Донбасі. Все це заставило замовкнути всіх тих, що не
вірили в цей природній факт і плескали своїми язиками всякі
нісенітниці проти українізації. Своє рішуче слово в справі
українізації сказав господар Радянської України – сказав
пролетаріат, що активно почав брати участь в процесі
творення української культури як своєї пролетарської
соціялістичної культури.
Донбаський пролетаріат в справі українізації не тільки
не відстав, а навіть почав випереджувати своїх товаришів із
деяких інших промислових центрів України. Тираж
українських газет в округах Донбасу збільшився дуже
швидко в декілька десятків разів, а в часи культпоходу в
одній тільки Артемівській окрузі продано української
літератури більш як на сто тисяч карбованців. Все це факти,
що наглядно свідчать про буйний розвиток української
культури, про активну участь в українському культурному
процесі широких пролетарських мас Донбасу під проводом
своєї партії («Забой», вересень 1929, с. 27). В одному з
наступних чисел журналу наводяться статистичні дані, що
мають підтвердити успіхи в культуризації робітництва:
«Попит на книгу доходить того стану, що книга стає
дефіцитним крамом, особливо щодо української книги (з
книгозбірні сталінського заводу робітники сталінського
заводу взяли протягом березня 1928 року 186 книг, а за
березень 1929 року 6096 книг» («Забой», 1929, № 3, с. 2). Тут
не зайве нагадати, що, як і всі науки, статистика підкорялася
волі партії.
У перших числах «українського» «Забою» переважають
ще матеріали російською мовою; українською – хіба що
поезія, публіцистика та критика. Але поступово ситуація
змінюється і починають переважати матеріали українською
мовою. Журнал дістає назву «Літературний Донбас», починає
орієнтуватися на загальноукраїнське літературне життя.
У 1932 році та першій половині 1933 року цей
український крен особливо помітний. Навіть повісті та
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романи авторів, які досі писали російською мовою, тепер
публікуються українською. Ймовірно, це були літературні
переклади, бо важко уявити, щоб такий, скажімо, виразно
російський письменник, як Борис Горбатов, зміг раптом
написати свій роман «Ровесники» рафінованою українською,
сказати б, «націоналістичною» мовою.
Мабуть, не всім це було до вподоби, але воля рідної
партії – святий закон. Хоча спрямування цієї волі часто
змінювалося. Та про це далі.
Тим часом українське культурне життя на Донеччині
виявляється в різних формах. Донецька тематика, донецький
регіон приваблюють не лише письменників, а й відомих
митців своєю нерутинністю, соціальним динамізмом, своїм,
можна сказати, революційним міфом, що яскраво вписувався
в офіційну ідеологему пролетаріату як класа-гегемона.
За постановою президії Донецького губвиконкому від
1 серпня 1923 року в Бахмуті на майдані Свободи розпочато
будівництво пам’ятника товаришу Артему. Його здійснювано
за проектом молодого, але вже визнаного скульптора
І. П. Кавалерідзе, що переміг на всеросійському конкурсі в
Харкові в квітні того ж року. На пам’ятник працював увесь
Донбас, на нього пішло 130 тисяч пудів залізобетону і
споруджено його в рекордний строк – за півтора місяця. Став
він
шедевром
конструктивістського
мистецтва
і
переконливим символом революційного оптимізму.
Частим
гостем
на
Донеччині
був
Театр
ім. М. Заньковецької (заснований 1922 р. Б. Романицьким,
спершу пересувний, а від 1931 р. – стаціонарний у
Запоріжжі). Тут він відзначив своє 5-ліття, з великим успіхом
виступаючи на рудниках, шахтах, заводах, у робітничих
клубах.
Набирає професіоналізму Сталінський держдрамтеатр.
Режисер В. Довбищенко ставить тут 1933 року спектакль за
п’єсою висхідної зірки тодішньої української драматургії
Олександра Корнійчука «Загибель ескадри». В ролі Оксани
виступала знаменита Любов Гаккебуш.
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На Донеччині створюються численні клубні гуртки та
секції образотворчого мистецтва, Палаци праці та Палаци
культури оздоблюють стінними розписами, часто у виконанні
самодіяльних художників з робітників. Влаштовуються
виставки творів художників-самоуків з робітництва або такі,
як скажімо, Всеукраїнська художня виставка союзу гірників
(1928 р.), Всеукраїнська виставка Н. К. О. в Донбасі, на якій,
зокрема, було представлене майстерне полотно М.
Рокицького «Біля домни» – один із визначних творів
виробничого
жанру.
Київський
художній
інститут
зголошується «послати на місця (в Сталіне, Артемівське,
Луганське й т. інш.)» свої «кваліфіковані молоді сили»
(«Забой», 1930, № 5, с. 35). Дзига Вертов ставить свій
знаменитий документальний фільм «Симфонія Донбасу».
Розпочинають діяльність нові наукові й культурні
заклади: філія Книгової палати в Артемівському, Будинок
науки й техніки в Луганському («Забой», 1930, № 5, с. 35) та
ін. Інститут єврейської культури при ВУАН організовує
експедиції в донецькі «промрайони».
Культурно-освітня,
культурно-масова
робота
проводиться на Донеччині у великих масштабах. Але це –
тільки один бік історичної дійсності, до того ж і сам собою
суперечливий.
Адже
ця
робота,
по-перше,
була
підпорядкована
«класовій
боротьбі»,
вихованню
нетерпимості до всього, що партія оголошувала ворожим або
що їй здавалося малокерованим, отже, ненадійним. (Не
кажучи вже про розпалювання масової антирелігійної істерії.
Ось, скажімо, фото в ч. 3 «Забоя» за 1929 р. : «Велике
вогнище в Горлівці. Робітники палять кілька тисяч ікон».)
Малограмотну молодь нацьковують на професійних майстрів.
Ось один із типових, майже анекдотичних, однак і трагічних
епізодів. На Донеччину приїхав видатний художник Федір
Кричевський. Ця подія коментується так: «Старий
«визначний» майстер з ім’ям Ф. Кричевський кинувся теж на
Донбас заробляти собі ім’я серед робітництва, конкуруючи з
молодняком». Але він уже, мовляв, почуває свою безсилість
перед молоддю. Секрет недоброзичливої іронії коментаря в
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тому, що Кричевського прийняли за «бойчукіста», а саме
чинено погром бойчукізму, і «робітничо-селянська молодь»
мала боротися «з націонал-шовіністичними прагненнями в
мистецтві». Ф. Кричевський шле до Києва розпачливу
телеграму: «Рятуйте моє ім’я», – і це також стає предметом
поглумки коментатора («Літературний Донбас», 1933, № 13–
14, с. 43). По-друге, орієнтація на масовізм на практиці
означала не так підтягування маси до високого мистецтва, як
опускання мистецтва до нерозвинених смаків, а головне – до
ролі маніпулятора свідомістю мас у потрібному партії
напрямку. Мистецтву ставляться злоякісні утилітарні та
вбивчо оперативні завдання. Літературна хроніка рясніє
бойовими повідомленнями на зразок: «Тов. Топчій дістав
запрошення від робітників (заводу ім. Рикова – Авт.)
написати будь-який твір з життя їхнього заводу» («Забой»,
1930, № 7, с. 48). Письменники записуються в ударні бригади
для написання творів про шахти й заводи, беруть на себе
соціалістичні зобов’язання й звітують про їх виконання перед
робітничими колективами. Літературна атмосфера заряджена
закликом: «Створимо магнетобуди літератури!» (малося на
увазі ударне будівництво Магнітогорського комбінату).
За всім цим стояла складна і напружена політична
ситуація в СРСР; у Донбасі вона мала свою специфічну
гостроту – під оглядом і соціально-економічним, і
національним, і внутрішньо-партійним.
Робітничий Донбас завжди завдавав немало клопоту
більшовицькій партії та її каральним органам. Значних
розмірів досягли у 1924 р. заворушення серед шахтарів і
страйковий рух, унаслідок чого на 20% скоротився річний
видобуток вугілля. Вбачаючи за цим дію організованих
шкідницьких елементів, партія орієнтує чекістів на
ліквідацію вогнищ змови. Розкрито «Харківський центр», що
складався з інженерно-технічних працівників державного
об’єднання «Донвугілля». У 1928 р. гучна «Шахтинська
справа» дала поштовх усесоюзній боротьбі з економічною
контрреволюцією. Громлять «шкідників» по всьому Донбасу,
викрито ворогів на Макіївському металургійному заводі імені
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Томського та Сталінському комбінаті імені Сталіна. Якщо
вірити ДПУ, то Донеччина була справжнім осиним гніздом
троцькістів. А з кінця 20-х років роботи ще додалося:
«куркульський саботаж» колективізації, потім голодні бунти
1933 року і, звичайно ж, націоналізм, як і в усій Україні (13
лютого 1933 р. В. А. Балицький, тоді заступник голови ОДПУ
СРСР, повідомляв: «Аналіз ліквідованих справ говорить про
те, що у даному випадку ми зустрілись з єдиним, ретельно
розробленим планом організації збройного повстання на
Україні до весни 1933 року з метою повалення радянської
влади та встановлення капіталістичної держави, так званої
«Української незалежної республіки»). На відміну від деяких
сучасних тверджень про те, що «Донбасс порожняк не гонит»
і що українством тут ніколи не пахло, чекісти дотримувались
іншої думки. Вони ліквідували донецький осередок
«Української військової організації», провели арешти у справі
«козаків», перешкодили створенню «Соборної України» та
припинили інші форми української націоналістичної
діяльності. Але й цього здавалося мало, і начальник
секретно-політичного відділу НКВС УРСР наказував
«переключитися на українську роботу».
Водночас наполегливо вказувалося на необхідність
посилити роботу серед національних меншин, особливо
серед поляків та німців, у числі яких було й чимало
комуністів, які емігрували з гітлерівської Німеччини. Терор
проти поляків і німців мотивували інтригами Польщі та
Німеччини, які мріяли приєднати – кожна до себе – Радянську
Україну і відповідно готували, разом з українськими
націоналістами, повстання. Необхідність викрити польську
інтригу була такою великою, що коли не вистачало до
виконання плану арештів достеменних поляків, арештовували
українців і змушували їх визнавати себе поляками.
Останніми роками опубліковано чимало архівних
документів на ці теми. Є і фундаментальна праця японського
дослідника Гіроакі Куромія «Свобода і терор у Донбасі»,
який, зокрема, стосовно цього періоду пише: «Є докази, що
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Донбас був серед регіонів країни, які найбільше постраждали
від сталінського кривавого терору».
Жертвами цього терору стали й українізація та ті, хто її
здійснював або просто зазнав її впливу.
Більшовицька партія, яка в національній політиці
певний час балансувала між двома, мовляв, небезпеками –
великодержавного шовінізму і українського буржуазного
націоналізму – нарешті вирішила, що в неї є лише одна, і то
смертельна, небезпека: національне відродження України.
Успішно завершивши боротьбу з українським селянством за
допомогою голодомору 1933 року, вона зосередилась на
винищенні молодої української інтелігенції. На Донеччині ця
боротьба з українською інтелігенцією мала ту особливість,
що тут частіше, ніж у решті України, звинувачення в
буржуазному націоналізмі поєднувалися із звинуваченнями в
троцькізмі.
Насамперед це відбилося на долі письменницької
організації та її журналу. Дев’яте, вересневе, число
«Літературного Донбасу» за 1933 рік було останнім. У кінці
року виходить «зтроєне» число журналу (10–12) уже під
російською назвою: «Литературный Донбасс». У редакційній
статті повідомлялося вже відоме: що листопадовий пленум
ЦК і ЦКК КП(б)У визнав головною небезпекою в Україні
«местный украинский национализм, смыкающийся с
империалистическими интервентами»; що націоналістичну
контрреволюцію розгромлено, а шпигунів і диверсантів
викрито;
що
«ставка
буржуазно-националистической
контрреволюции на культуру была бита»; що, зокрема, «были
разоблачены двурушники, троцкисты, затесавшиеся в ряды
советских писателей Донбасса». Серед них – і редактор
«Забоя», а потім «Літературного Донбасу» «троцькіст»
Григорій Баглюк, Сава Божко, Лев Скрипник та інші
українські автори, прізвища яких зникли зі сторінок журналу:
відбувся фактично розгром українських літературних сил на
Донеччині. Заарештований 1933 року, Г. Баглюк 1938 р. був
розстріляний у Воркуті разом з 1200 ін. в’язнями.
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Нова безіменна редакція, яка тепер знаходилася не в
Артемівському, а в Сталіному, повідомляла також, що «с 1-го
января 1934 года журнал начинает выходить при ближайшем
участии лучших советских писателей Москвы, Ленинграда,
Харькова и Киева».
Журнал також інформує, що «с 20 по 23 ноября в
Сталино проходил первый съезд советских писателей и
кружковцев Донбасса» і друкує матеріали цього з’їзду, який
викликав на змагання письменників Уралу. Головну доповідь
на з’їзді письменників і гуртківців Донбасу зробив гість із
Москви, один із керівників РАППу А. Селівановський. В ній
говорилося про все, крім, зрозуміло, питань української
культури.
З українізацією і в Донеччині, і в усій Україні було
покінчено раз і назавжди, хоч самий цей термін ще деякий
час зустрічався в партійному лексиконі. Тут не нагода
сперечатися з тими, хто сьогодні поверхово судить про
українізацію та упереджено її засуджує, не відрізняючи того,
що було потребою національного життя, від того, що було
партійною політикою. Але хочу навести один момент зі
спогадів відомого державного діяча, корінного і
довголітнього донеччанина, юність якого припала якраз на
оті роки українізації, – Олександра Павловича Ляшка. Коли в
1972 році усували від влади П. Ю. Шелеста, йому на
засіданні політбюро ЦК КПРС закидали, зокрема, й те, що в
книзі «Україна наша Радянська» він у неосудливому плані
згадував про українізацію. Про це розповідав О. П. Ляшку
М. В. Підгорний. Ляшко ніби-то відповів Підгорному:
«Николай Викторович, я и сам проходил когда-то
украинизацию в школе. Благодаря чему, наверное, и родной
язык выучил, и приобщился к чтению классиков украинской
литературы» (Александр Ляшко. Груз памяти. Трилогия.
Воспоминания. Книга третья. Часть первая. На ступенях
власти. – К., 2001, с. 383). Може, й наївно, але багатьом варто
б задуматися над такими розумними словами.
Але вернімося до 30-х років. Атмосферу їх чудово
відтворює вірш Ярослава Смелякова «Июнь 1933 года»,
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надрукований в «Літературному Донбасі» у вересні того ж
року. В Україні лютував голод.
Сталінська теза про загострення класової боротьби в
міру успіхів соціалістичного будівництва, шпигуноманія та
оргія викриттів ворогів народу виявилися «вдячними» для
тих літераторів, які свою мистецьку неспроможність
сподівалися
компенсувати
«виграшною»
політикокримінальною фабулою. Оповідання, повісті й романи
рясніють
прихованими
ворогами,
троцькістами,
націоналістами, мстивими куркулями та іншою нечистю, яка
організовує диверсії, аварії, підпали, вбивства активістів і т.
д. Власне, цей ентузіазм класової пильності панував у всій
радянській літературі, принаймні, у її видимій частині. Але
для творів про Донбас особливо характерним був образ
куркуля, який втік із свого села і переховується на шахті чи
заводі, маскуючись під пролетаря, щоб потай гальмувати
переможну трудову ходу колективу («Захар Вовгура»
В. Гжицького, «Тинда» Д. Гордієнка; цьому агітстереотипові
віддав данину і М. Хвильовий в оповіданні «Останній день»).
Але надії його даремні – куркуля скрізь знайдуть. В
оповіданні М. Ковшика «Блиски на перевалах» шахтарударник Гнат Бухта глибоко під землею розпізнає колишнього
куркуля і білогвардійця Кукіля, не залишаючи йому жодного
шансу:
«Ні, браток. У шахті схованки нема. Ми в шахтах
радянську владу боронили. Кров’ю стікали на фронтах.
Життя віддавали. А ти щурем проліз! Тут нори шукаєш?
Знайдемо! В норі, у темряві, навпомацки, по голосу, по очах
упізнаємо! («Литературный Донбасс», 1934, № 11–12, с. 55).
Пафос «невідворотності» класової кари заливає друковану
продукцію тих часів.
Цікаво, що коли в журналі «Читач-рецензент» (1930,
№ 11) був надрукований лист одеських робітників із
закидами письменникові Дм. Гордієнку, який, мовляв, надто
концентрує свою увагу на ворожих постатях замість показати
героя-робітника й трудовий колектив (видно, шпигуноманія
набридла читачам), – Дм. Гордієнко виправдовувався у дуже
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характерний спосіб: мовляв, треба «показати силу й хижість
класового ворога, його ненависть до робітничої кляси», –
«щоб викликати в робітництва таку ж ненависть до того ж
клясового ворога, організувати робітників на боротьбу з
контрреволюціонерами-шкідниками»
(«Лист-відповідь
Дмитра Гордієнка робітникам Одеси». – «Читач-рецензент»,
1931, № 1). Не знати, чи справді письменник вважав своїм
літературним обов’язком слідчі дії та виховання чекістських
чеснот, – чи, відчуваючи художню неспроможність творчого
задуму, хотів урятуватися за допомогою політичних міфів.
Але, в усякому разі, ціну їх він міг оцінити, коли настала і
його черга опинитися перед непідкупним оком ГПУ.
Та хоч якою нестерпною була літературна атмосфера
тих літ, письменницьке сумління штовхало декого до пошуку
способів сказати бодай дрібочку правди, розраховуючи на
здогадливість когось із читачів.
Скажімо, в літературі й пресі не можна було згадувати
про голодомор. Голоду в Україні не було. Були труднощі з
хлібозаготівлями, викликані куркульським саботажем.
Куркульня готує бунти, стріляє в активістів, ховає і гноїть
зерно. Однак важко сховати щось від класово-гострого зору
комсомольців зі щупами – геніальним винаходом борців за
хлібоздачу. В романі М. Ковшика «З берегів» («Літературний
Донбас», 1933, №№ 7–8, 9; «Литературный Донбасс», 1933,
№ 10–12) маємо справжню поетизацію шукання закопаного
зерна зі щупами. Натхнення додає комсомольцям бадьора
пісня:
Ой щуп – щупачок,
Щупнем Мину у бочок,
А Миниху в пузанець,
Нехай везе ячмінець.
Але голод був у капіталістичних країнах. І от
В. Краматорський (напевне, псевдо) друкує в «Літературному
Донбасі» (1933, № 1) красномовного вірша «Похід
голодних». Голод бував і в дореволюційній Україні. Отож у
розпал «труднощів із хлібозаготівлями», у березні 1933-го, в
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тому ж таки «Літературному Донбасі» з’являється вірш
Миколи Решітника «Весна»:
А ось у який спосіб інформує про голод Іван Ле в
оповіданні «Її кар’єра». Зразкова партійка Христя Стодольна
викриває голову колгоспу Гуглю – шкідника, який зв’язаний з
контрреволюційною організацією,
що призвела
до
катастрофи в цілому районі.
«В районі є міцна контрреволюційна організація, що діє
нечуваними засобами. Адже тільки в цьому районі і саме в
цих чотирьох селах така жахлива нестача хліба, голодування
майже поголовне, а в ямах час від часу викопують сотні пудів
зігнилого в землі хліба. До посівної готуються тільки
непомірною кількістю архіреволюційних ухвал, а машин у
колгоспах не ремонтують, коні дохнуть, люди вмирають з
голоду» («Літературний Донбас», 1933, № 9, с. 19–20).
Попри блюзнірське ідеологічне криводушіє, такі пасажі
все-таки засвідчують факт голоду.
Ті прозаїки, що писали про робітництво, по-своєму
намагалися хоч трохи наблизитися до реальності,
вмонтовуючи в наперед задані схеми класової боротьби та
долання ворожих підступів то картини розвалу виробництва,
то проникливі міркування негативних персонажів (звісно,
засуджуючи їх), то відхилення в «побутовізм» або еротику.
Але час порівняної терпимості до таких маленьких
диверсій швидко минув, і авторів знаходив суворий суд
партійної критики, – при чому дуже часто самі судді невдовзі
опинялися під судом нової хвилі правосуддя. Ось лише кілька
прикладів. 1929 рік. У ч. 3 – стаття Ю. Макаренка «На
ворожих рейках»: про оповідання М. Соболенка «Темпи», де
старий більшовик Пронь Попруга, мовляв, висловлює зневіру
в революції. У ч. 9 – стаття Ол. Фарбера «Поема про
Донбас»: про поему Я. Гримайла «Вугільні барикади»;
поетові закидається неправильне зображення ставлення
старих робітників до мобілізованих на Донбас комсомольців.
У ч. 11–12 – стаття К. Маслівця «Співець куркульських
обріїв» – про Д. Антоненка-Давидовича.
434

Особливо врожайним на ідеологічні проробки був 1932
рік. У збірці оповідань Андрія Клоччі «Героїка»
неправильний показ Червоної армії, некритичне зображення
Василя Блакитного та Гната Михайличенка, зокрема їхніх
поглядів у національному питанні (Ю. Западинський.
Спотворена героїка. – «Забой», 1932, № 3–4, с. 38–40).
У цьому ж і в наступному числі під обстріл узято
Юхима Зорю, який у романі «Депо», зображаючи робітниче
життя загалом у дусі офіційних уявлень, водночас не оминає
непривабливих сторін побуту, казенщини в партійнокомсомольській роботі, деградації частини активістів, дає
відчути колізію між недавньою революційною романтикою і
нудьгою, сірістю пореволюційної буденщини. Присуд
однозначний: «Цей роман від початку до кінця просякнуто
троцькістською ідеєю термідоріанського переродження партії
і радвлади» (А. Чулков. Про троцькістську концепцію одного
роману. – «Забой», 1932, с. 25).
Звинувачення саме в троцькізмі не випадкове: щойно
з’явився лист тов. Сталіна до редакції журналу
«Пролетарская революция» – «О некоторых вопросах
истории большевизма», – спрямований проти лібералізму у
ставленні до троцькізму. І скрізь кинулися вишукувати своїх
троцькістів.
Наступного року обрії донецької партійної критики
розширюються. В ч. 4 під криптонімом «Г. Б». друкується
стаття «Донецька радянська література на новому етапі», в
якій, одначе, взято під приціл і інші (зрештою, вже
пристріляні) явища української культури:
«Виступ Тодося Осьмачки, єдиний формою, далеко не
єдиний своїм куркульсько-шовіністичним змістом. Досить
зазначити на одеську «Творчу групу письменниківмариністів» з петлюрівською орієнтацією, «Орден зеленого
світлячка» та «Ховрашок» Валер’яна Поліщука, на
«Чорногор’я» Івана Сенченка, що приховує під машкарою
ніби придуркуватої наївності куркульсько-шовіністську
ідеологію («Літературний Донбас», 1933, с. 96).
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Політичні сигнали змінювалися так швидко, що,
скажімо, роман Фелікса Ковалевського «Гута», публікований
у 1932–1933 рр. як зразок твору на робітничу тематику,
оголошують ворожим за перебільшення труднощів і критику
партії вустами «якобы отрицательных героев» (В. Горин,
А. Фарбер.
Литературная
трибуна
троцкизма.
–
«Литературный Донбасс», 1934, № 9–10). В число тих, хто
«помогал троцкистским клеветникам», потрапляє і критик
Ю. Западинський, сам автор викривальних статей, про які
згадувалося вище.
Кожен струс на верхніх поверхах політичного і
літературного життя гостро відлунював і на Донеччині.
Авантюра з убивством Кірова стала приводом для розстрілу
групи українських письменників у Києві, і викриття ворогів
на Донеччині дістає новий імпульс. Добивають «недобитих»,
шукають нових.
«В донецкой литературе, достигшей в последнее время
ряда серьезных общественно-политических успехов, на
протяжении долгого времени «работали» такие «писатели»,
как Баглюк, Соболенко, давно уже разоблаченные, как ярые
троцкисты, враги рабочего класса. Не лишне вспомнить и
имя Ковалевского, автора клеветнического троцкистского
контрреволюционного романа «Гута». Редакция журнала
«Литературный
Донбасс» допустила
грубейшую и
тягчайшую ошибку, проявила потерю большевистской
бдительности, предоставляя свои страницы Костю
Герасименко, агенту классовых врагов, проникшему в
советскую литературу лишь благодаря отсутствию должного
внимания, должной бдительности» (А. Фарбер. Враждебный
поэт. О стихах К. Герасименко. – «Литературный Донбасс»,
1935, № 1, с. 87, с. 96).
Можна лише дивуватися, що після такого присуду
Кость Герасименко вцілів і, переїхавши до Харкова,
утвердився в українській літературі як талановитий поет.
Його загибель на фронті була однією з великих утрат нашого
письменства.
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А от інший талановитий поет Микола Дубовик після
наскоків критики «помандрував» на схід…
1937-й рік приніс нову хвилю керованої «класової»
люті. Поети невиразного поетичного, але гучного
політичного
голосу
славлять
справедливий
вирок
справедливого радянського суду зінов’євсько-бухаринській
банді і вимагають нових кар. Як зразок для літератури газети
і журнали друкують спішно зварганені шедеври
«фольклору».
30-і роки принесли великі втрати українській культурі,
в тому числі й на Донеччині. Звичайно, життя тривало,
працювали культурні установи, відкривалися нові навчальні
заклади, виходили книжки. Тяжкі рани «лікували»
урочистими звітами про небувале піднесення української
культури. Ще з більшою помпою, ніж раніше, проводилися
зустрічі з уцілілими письменниками.
«31 августа (1935 р. – авт.) в Сталино приехала бригада
украинских писателей в составе: председателя Правления
союза писателей Украины тов. Сенченко (А. Сенченко,
більше партчиновник, ніж письменник; не плутати з
шельмованим письменником Іваном Сенченком. – Авт.),
прозаика тов. Панча и драматурга тов. Корнейчука.
Приехавшие были встречены на вокзале представителями
партийных, общественных и писательских организаций
Сталино.
Первого августа прибывшие писатели посетили
Макеевский завод имени Кирова. Вечером знатные люди
завода организовали встречу гостям. Побывав у кировцев,
гости вернулись обратно в Сталино, где приняли участие в
работе пленума Городского совета.
Второго числа бригада киевских писателей встретилась
с писательским активом г. Сталино ˂…˃ Вечером второго
числа в клубе им. Балицкого актив Сталинской
парторганизации встретился с бригадою выдающихся
украинских писателей для обсуждения итогов Всемирного
конгресса защиты культуры ˂…˃ Бурными аплодисментами
было встречено появление на трибуне драматурга Александра
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Корнейчука. Остроумная речь писателя о его заграничных
впечатлениях, прослушанная с огромным вниманием,
неоднократно прерывалась аплодисментами.
Второго августа на вокзале гостей провожали
представители сталинских организаций. Бригада писателей
выехала в Луганск и Мариуполь для проведения встреч с
пролетарской общественностью Донбасса» («Литературный
Донбасс», 1935, № 8–9).
От такою була невсипуща партійна і всенародна увага
до літератури й товаришів письменників. Не те, що нині. Але
чомусь не з’являлося яскравих творів про робітничий Донбас
– попри безперервні заклики, вимоги, постанови обкомів
партії та комсомолу, виклики на соцзмагання, тощо.
«Треба викликати на змагання таких російських
письменників, як Безименський, Жаров, Караваєва та інші.
Скласти договори на соцзмагання, взяти конкретні
зобов’язання, розпочати змагання, й твори про комсомол
Донбасу будуть» (Леонід Первомайський. Про виховання
нових почуттів і наше літературне сьогодення. –
«Літературний Донбас», 1933, № 7–8, с. 166).
Були і конкретні соцзобов’язання. «Письменник
Г. Баглюк зобов’язався написати низку новел «Друзі мого
дитинства» і закінчити їх до 15-річчя комсомолу; донецький
поет Ю. Черкаський зобов’язався написати цикл віршів
«Ячейка»; К. Герасименко – книгу віршів «Молодість»;
письменник Клоччя зобов’язався написати п’єсу для
Донецького ТРОМу; Смєляков зобов’язався приїхати до
Донбасу й написати цикл віршів» і т. д. (там само, с. 177).
На творчій нараді комсомольських письменників
Донбасу висловлюються претензії до старших майстрів: «…
Перебудова Донбасу є чи не найвідповідальніший акт у
всьому соціалістичному будівництві нашої країни на даному
етапі. Чому ж великі майстри художнього слова, зростаючи в
процесі нашого будівництва, проходять мовчки повз цю
тему? (там само, с. 162).
Нарада звертається з відкритим листом до
письменників усього Союзу, запрошуючи «кращих майстрів
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художнього слова приїхати на певний час до Донбасу» (там
само, с. 160). Цей заклик підтримала інтернаціональна
бригада МОРП: «Ми, персонально познайомившись із
життям Донбасу, в своїй творчості про нього будемо всіма
силами намагатися показати ударників комсомольців у
всьому житті Донбасу» (підписи: Леон Муссінак, Франція;
Емі Сяо, Китай; Олександр Барта, Угорщина; Лінард
Лайценс, Латвія, – там само, с. 178).
Чому
ж
доводилося
вдаватися
до
таких
екстраординарних, по суті «силових» і малопродуктивних
заходів? Річ не в тому, що робітнича тематика невдячна або
протипоказана мистецтву. І дарма сьогодні це поняття
вживають хіба що з іронією, як релікт тоталітарної доби.
Насправді на той час у світовому мистецтві вже була велика
традиція звертання до життя робітництва, і навіть
виробничий процес не раз ставав об’єктом зображення та
поетизації. Але радянським письменникам важко було
змагатися з європейцями, бо їм ставлено фальшиві завдання:
життєвий матеріал підпорядковувати поточним утилітарним
гаслам партії. («Є правда наша і не наша», – вказував
П. Постишев у промові на Пленумі правління СРПУ,
закликаючи творити «не скороспілки, а великі художні
полотна» – див. «Литературный Донбасс», 1935, № 6, с. 5).
Навіть якщо прямо цього не вимагалося або й декларувалася
творча свобода митця, на практиці оцінку плодів його праці
здійснювали саме з цих позицій. І не було кінця ні грізним
звинуваченням, ні дріб‘язковим причіпкам з приводу
справжніх або уявлених відхилень від зигзагів «генеральної
лінії» партії. Особливо беззахисними були менш відомі
місцеві автори. Тут уже залишалося мало місця для того, щоб
розкривати в робітничому житті глибини людських
пристрастей і світ суверенної людської особистості або не
допускати фальшу в естетизації праці. Не більше творчої
свободи мав письменник і при звертанні до інших тем,
іншого матеріалу.
Отож у підсумку з донецької літературної продукції 2030-х років мало що залишилося помітними явищами в історії
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української чи російської літератур. Після Володимира
Сосюри Донеччина дала ще одного справді талановитого
поета – Костя Герасименка. На Донеччині сформувався
Михайло Дубовик. Ввійшли в літературне життя Олександр
Левада, Микола Упеник, Микола Рудь. Решта імен так і
залишилася на сторінках «Забою» та «Літературного
Донбасу». З прозових творів усе-таки заслуговують уваги
пізніше викреслені з літератури «Горизонти» Г. Баглюка,
«Депо» Юхима Зорі та «Гута» Фелікса Ковалевського як
спроби бодай почасти дотримуватися реальності. Цікаво
починають у ці роки Павло Байдебура та Андрій Клоччя –
останній більше виявив себе в літературній і театральній
критиці. Але з погляду пізнавального чимало можна
почерпнути і з поезії та прози малохудожньої, аматорської,
навіть графоманської – вона дає відчути панівні настрої, а
інколи й деякі реалії доби, особливо якщо враховувати
«коефіцієнт викривлення», вгадувати, що криється за
спотвореннями. Так, зрештою, доводиться читати всю
літературу 30-х років, принаймні публіковану.
Якщо говорити про «Забой», «Літературний Донбас» і
«Литературный Донбасс», то на їхніх сторінках друкувалися
твори не тільки донеччан (можливо, їх бракувало), а й інших
українських та російських авторів. Нерідко саме вони
надавали ваги журналові. В усякому разі, цим журнал
здійснював важливу функцію ознайомлення своїх читачів з
творчістю визнаних майстрів та створення ширшого
літературного контексту для своїх донбасівських публікацій.
Так з‘являлися на його сторінках «Роман Міжгір’я» Івана Ле,
окремі поезії В. Сосюри, Л. Первомайського. Звичайно, добір
запрошуваних авторів суворо регламентований: тільки
«надійні»! Журнал дбайливо оберігав своїх читачів від
«ідейно невитриманої» літератури.
Те ж саме можна сказати і про публікації російською
мовою. З прози найпомітніша публікація – повість М. Ляшка
«Доменная
печь».
Журнал
охоче
друкує
поезії
А. Безименського,
Я. Смелякова,
М. Матусовського
–
спрямування також зрозуміле. З-поміж власне донецьких
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прозаїків вирізнився Борис Горбатов, який швидко вийшов на
всесоюзну літературну арену. Більш як півстоліття був
пов’язаний із Донеччиною своєю літературною працею Ілля
Гонімов; його оповідання та повісті з шахтарського життя і
сьогодні зберігають певний пізнавальний інтерес. У 30-і роки
почався письменницький шлях Петра Сєвєрова, в широкому
тематичному діапазоні творчості якого Донбас посідає чільне
місце.
Серед молодих російських поетів вирізнявся Юрій
Черкаський; 1943 р. він загинув на фронті.
На жаль, немає змоги тут докладніше говорити про
єдиного справді шахтарського поета – шахтарського і в
розумінні особистої долі та способу життя, і в розумінні
головної поетичної пристрасті: про Павла Беспощадного.
Його спадщина нерівноцінна, багато речей скороспілих і
скороминущих,
багато
продиктованого
політичною
кон’юнктурою
та
самозахистом
від
нападок
вульгаризаторської критики, але ті кілька поетичних
шедеврів, які в нього є («Коногон заболел», «Ночью»,
«Старый шахтер» та ін.), на мою думку, мали б забезпечити
йому і місце в історії літератури, і вдячну пам’ять земляків.
Мали б…
˂…˃У повоєнні роки Донбас, нарощуючи свій
економічний потенціал, стає і потужним науковим центром.
Однак не може похвалитися аналогічним зростанням
культурної інфраструктури. Так, кількість театрів навіть
зменшилася порівняно з довоєнним періодом: у
Ворошиловградській області їх було 6 у 1940 р. і тільки 2 у
1966. Зате розширювалася мережа культурно-освітніх
закладів, художніх та музичних училищ; заохочувано
художню самодіяльність: у середині 70-х років у Донецькій
області було понад 8 тисяч колективів художньої
самодіяльності, у Луганській – 5,5 тисячі. Причому
самодіяльна художня творчість меншою мірою, ніж
професійна, втрачала своє національне обличчя.
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Загалом же зусилля влади були зосереджені на
виробництві: за Донбасом і далі зберігалася роль
«Всесоюзної кочегарки» та «Всесоюзної кузні».
У цікавих, дуже змістовних спогадах відомого
державного діяча Радянської України, колишнього першого
секретаря Донецького обкому КПУ, а потім голови Ради
Міністрів України, Олександра Ляшка чимало матеріалу про
політичні та соціально-економічні процеси на Донеччині в 50
– 60-і роки, є й ремінісценції, що стосуються репресій 30-х
років та голоду 1932–1933 і 1946–1947 років. Але характерно,
що, докладно описуючи перипетії партійно-господарського
життя, автор нічого не може пригадати з життя культурного,
мистецького. Зрозуміло: ця сфера була на периферії інтересів
партійних керівників.
А втім, один епізод є, і він надзвичайно промовистий.
Відомий український композитор Вадим Гомоляка написав
музику до балету «Чорне золото», присвяченого епопеї
будівництва комсомольських шахт у Донбасі. Дія відбувалася
на шахті «Закарпатська – Комсомольська», в основі лібретто
– любов дівчини із Закарпаття і хлопця-будівельника, що став
шахтарем. Балет був поставлений 1958 року в Донецькому
театрі опери і балету, ішов також у Києві й Будапешті. При
перегляді спектаклю в Донецьку А. Ляшко як секретар
обкому висловив зауваження, що донецька тема звучить у
музиці блідіше, ніж карпатська. Композитор щиро зізнався,
що «написання музики до фону Донбасу» становило для
нього труднощі: «Я мало жил на этой земле, хотя люди здесь
золотые. Земля донецкая пока что для меня по-настоящему не
зазвучала, не запела. Другое дело Карпаты. Там, каждый
уголок, каждая смерека, каждый камешек на перекатах
горных речек поют своим голосом. Даже капли дождя».
Це багатозначне зізнання натякає на причини невдачі
багатьох творів навіть талановитих авторів на «задану тему».
Але в епізоді з балетом «Чорне золото» є ще один
цікавий момент. Захотів його подивитися шеф ідеологічного
відділу ЦК КПРС Л. Ф. Ільїчов, який приїхав на Донбас на
чолі групи, що готувала питання про масово-політичну та
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виховну роботу в області для розгляду на нараді в ЦК КПРС.
Після першої дії високий гість, схваливши музику, висловив
невдоволення одним персонажем – Яшкою-стилягою, який
мав символізувати негативні явища серед молоді. Коли
почалася друга дія, Яшки-стиляги не стало. Тоді високий
гість поцікавився: куди він дівся? Головреж пояснив: після
«тонкого замечания» парткерівника його прибрали зі сцени.
Парткерівник-ліберал розсміявся: це вже занадто! Тоді
головреж пообіцяв: у третій дії «Яшка попадет в бригаду
коммунистического труда, и по мере его перевоспитания там
будет меняться характер его танцев. Его полюбит хорошая
девушка».
Ільїчов, чоловік недурний і не без почуття гумору,
робить висновок: «Видите, Александр Павлович, как все в
искусстве просто?» (Александр Ляшко. Груз памяти.
Трилогия.
Воспоминания.
Книга
вторая.
Путь
в
номенклатуру. – К., 1997, с. 375-378).
У 60-і-80-і роки Донбас виходить на одне з перших
місць в Україні та в усьому Союзі за освітнім потенціалом,
кількістю масових бібліотек, тиражами місцевої преси на
душу населення. Однак у статистичних довідниках дарма
шукати, скажімо, даних про мову навчання в школах, мову
книжкової та газетної продукції тощо. Такі дані стали
засекреченими по всій країні, в Донбасі ж вони могли б
просто шокувати на тлі офіційних політичних версій про
розквіт української соціалістичної національної культури. Не
заслуговував цей край, цей люд такої міри деукраїнізації!
Адже елементи національного самоусвідомлення, імпульси
національної гідності ще жили і шукали виявлення. Ось,
скажімо, широко відзначалося 150-річчя від дня народження
Тараса Шевченка, і, попри зрозумілий казенний характер
відзначення, воно давало вихід і щирим почуттям пієтету, що
єднали всю Україну. Цікаво, що в ІХ обласній виставці творів
художників Луганської області, де більшість із 240 картин 101
автора була присвячена шевченківській тематиці, взяли
участь ще й 58 учнів Луганської дитячої художницької школи
зі своїми версіями образу Шевченка. Не останнім вогнищем
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українського культурного життя була Донецька філія Спілки
радянських письменників України: Павло Байдебура, Андрій
Клоччя, Віктор Соколов, Григорій Кривда, Євген Летюк,
журналісти «Радянської Донеччини». Але треба підкреслити,
що й ті поети та прозаїки, які писали російською мовою –
Володимир Труханов, Михайло Фролов, Віктор Шутов,
Петро Сєверов, Тарас Рибас (луганчанин), – також відчували
себе причетними до української культури.
Шістдесятницьке відродження озивається і на
Донеччині: Василь Голобородько, Василь Стус та його друзі.
Нові імена з’являються в літературі й мистецтві.
Пожвавлюється рух і на ідейно-естетичній трасі КиївДонецьк. У комплектуванні заснованого 1959 р. Горлівського
художнього музею брали участь Київські художники
М. Глущенко, Т. Яблонська, Б. Піаніда, В. Зарецький. А в
експозиції музею були представлені також твори
М. Пимоненка, С. Світославського, К. Трохименка,
С. Шишка, В. Касіяна, О. Кульчицької, художників Закарпаття
– Ф. Манайла, А. Коцка, З. Шолтеса. У 1966 році на
Донеччину приїздять відомі київські художники Г. Синиця, А.
Горська, Г. Зубченко, Г. Марченко, щоб працювати над
художньою мозаїкою «Прометей». Вони проклали дорогу
іншим – 1969 р. у Краснодоні над мозаїкою «Прапор
перемоги» працюють В. Зарецький, А. Лимарєв, П. Плаксій.
Інтерес являють враження про Донеччину, якими Алла
Горська ділилася в листах до Панаса Заливахи. «Земля тут
стара, териконами увінчана. Люди дивні. Навіть ті, що тут
народились, згадують не цю землю, де вперше ступили
босоніж, а ту землю, звідки їх батьки» (А. Горська, лист до
Опанаса Заливахи – 3 серпня 1969 р. || Червона тінь калини.
Листи, спогади, статті. Алла Горська. К., 1996, с. 62).
«Фактично це буде історія Радянської влади на
конкурентному матеріалі Краснодонської «Молодої гвардії»
(62).
Лист від 9 лютого 1968: «Ми працюємо зараз в м.
Краснодоні. Створюємо культову споруду – музей «Молодої
гвардії». Це надзвичайно цікаве, сучасне рішення музею, і
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саме музею молодогвардійців – людей, які духом не
скорилися фашистам, загинули» (55).
24 вересня 1969 р.
«Гастролювали в Краснодоні хлопці, київські хлопці,
поети: Забаштанський [В-р] та Тимошенко [Б-с]. Була на
одному виступі. Загалом добре. Речі цікаві і слабкі. Діти
сприймали поетів добре. Більшість дорослих об’їлася
побутом. Із гастролів проходить аншлагом сексуальнотемпераментна циганщина. А звідти і ставлення до роботи.
Побачили б Ви, Опанасе, якість робіт на нашому будівництві!
Не розумію держави – стільки втрачати, створюючи бидло»
(97).
В 60-і роки минулого століття Донецьк стає одним із
центрів джазового життя – як місцевого, так і гастрольного.
(Нині, здається, відроджується ця його слава: вже п’ятий рік з
успіхом проходить міжнародний музичний фестиваль
«Донецький
джаз»,
який
засвідчує
багатство
різнонаціональних джазових традицій та манер виконання,
цього року це був «ДоДж – 2005»: Донецьк, Київ, Москва.
Будемо сподіватися, що поряд із зарубіжними зірками
зростатиме участь у ньому українських джазистів, для яких
він є доброю школою.)
Для індустріальних, високо урбанізованих регіонів
світу не є характерними фольклорні, самодіяльні форми
культурного життя. Під цим оглядом Донеччину можна
вважати щасливим винятком. В 70-і роки в Донецькій області
діяло понад 8 тисяч колективів художньої самодіяльності, в
Луганській – 5,5 тисяч. І в них більшою мірою, ніж у
професійній творчості, зберігався зв’язок з національним
грунтом.
В повоєнні роки посилюється процес русифікації
Донбасу, як і всієї України. Здавалося б, парадокс: адже в
кінці 50-х рр «на новобудови Донбасу прибували, переважно
з західних областей, багато (до 200 тисяч річно) юнаків та
дівчат. Вони створювали сім’ї, заводили дітей» (Г. М. Панчук.
Зміни в чисельності населення Донбасу за 1959-1994 рр. /
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викладацького складу за підсумками науково-дослідних
робіт: історичні науки, політологія. Кн ІІ. Д., 1997, с. 162).
Але жорстокий молох русифікації усе перемелював.
Хрущовська реорганізація шкільної справи призвела до
катастрофічного зменшення кількості українських шкіл, а
потім усебічне забезпечення дістала цілеспрямована політика
створення т. зв. «нової історичної спільності» – «єдиного
радянського народу». Результати цієї політики настільки
суперечили офіційним твердженням про розквіт у СРСР
національних мов і культур, що статистичні дані про мовні
аспекти життя суспільства стали найбільшою державною
таємницею. Відповідно і в статистичних збірниках
Донецького та Луганського обласних статистичних управлінь
знайдемо оптимістичні цифри про розширення мережі шкіл,
збільшення кількості вузів, зростання тиражів газет та обсягів
теле- і радіомовлення, але питання про мовне вираження цієї
діяльності обходиться десятою дорогою. Втім, ця традиція
залишається майже непорушною, і неспроста.
Усе це викликало то глухий, то дедалі більше й
голосний протест небайдужої меншості, в тому числі й на
Донеччині.
Репресії 1970-х років проти діячів української культури
теж не оминули Донеччини. Суд м. Дружківки покарав 7-ма
роками ув’язнення та 5-ма роками заслання письменника
Миколу Руденка, організатора і голову Української
Гельсінської групи, а 10-ма роками ув’язнення і 5-ма роками
заслання вчителя Олексу Тихого, автора рукопису «Роздуми
про українську мову та культуру в Донецькій області», де він
писав: «Чи можна говорити про рівноправність двох
мільйонів українців, понад ста тисяч греків, десятків тисяч
білорусів, євреїв, татар та інших народностей у нашій
області, як вони змушені зрікатись рідної мови, національних
традицій, обрядів тощо? Рівні права на заробітну платню,
ресторан чи магазин – це ж ще не рівноправність».
Прошу звернути увагу на цю останню думку, в якій
сільський учитель засвідчує глибше розуміння проблеми
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рівноправності, ніж деякі блискучі світові інтелектуали й
політики.
І ще одне: і в цьому випадку, як і завжди, гідні оборонці
української мови так само вболівали й за долю інших
загрожених мов. Олекса Тихий, жертва брежнєвських
таборів, як і Василь Стус, як і Юрій Литвин, як і Марченко,
віддав своє життя за справедливість для всіх.
Навалити надмогильний камінь на українську мову
нікому не вдалося. Але камінь на душі лежить. І цієї
дразливої теми ніяк не оминути.
Донеччина в найгострішому вигляді акумулює
успадковані з минулого мовні проблеми, характерні для
всього Сходу й Півдня України, і тому саме вона б могла
стати
своєрідною
лабораторією
їх
продуктивного
розв’язання. Для цього потрібна політична і культурна воля,
якої досі не було. Але воля ця не може бути сліпою. Її
спрямування має спиратися на об’єктивне бачення реальної
мовної картини Донеччини, на врахування мовленнєвої
практики різних груп населення. На жаль, ми такого бачення
не маємо, переважають поспішні суб’єктивні висновки. А
потрібні докладні статистичні дані з усіх сфер життя і щодо
всіх форм мовокористування; не можна обмежуватися тим,
що очевидне. Але мета, хай і віддалена, має бути чіткою:
розширення сфери функціонування української мови. Не за
рахунок відмови від мови російської, а завдяки опануванню
мови української. Хай і в тривалому процесі, хай і в
наступних поколіннях. Але тут треба звільнитись від багатьох
стереотипів, упереджень, міфів – обом сторонам мовного
протистояння. Патріотам української мови, на мій погляд, час
відмовитися від кваліфікації російської мови як «мови
іноземної держави» або м’якше «мови сусідньої держави».
Інакше ми їх на цю «сусідню державу» і орієнтуватимемо,
тоді як сама собою «російськомовність не дорівнює
політичній проросійськості» (Андрій Портнов. Свобода та
вибір на Донбасі / «Критика», березень 2005, с. 5. До речі,
цей же автор нагадує, що похідні групи ОУН у 1941 – 1942
рр. на Донбасі переходили на російську мову. Див. також
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інтерв’ю з Євгеном Стахівим «Донбаське відлуння галицьких
бід» – у газеті «Дзеркало тижня» 17 січня 2004 р.).
Треба зрозуміти, що для мільйонів громадян України, і
не тільки на Донеччині, російська мова є не «мовою сусідньої
держави», а мовою, в якій вони виростали і живуть. Але
водночас хочеться сподіватися, що ті, хто вважає своєю
мовою російську, зрозуміють: їхній вибір чи вибір їхніх
батьків, який здається їм вільним, насправді не був і не є
вільним. Він продиктований вагомими обставинами, а ці
обставини склалися внаслідок десятиліть і століть
придушення вільного розвитку української культури, а серед
способів цього придушення був і кривавий терор.
Задумавшись над цим, дехто зрозуміє, що історичні кривди,
завдані українській культурі й мові, годилося б відшкодувати
з почуття елементарної справедливості. Не йдеться про те,
щоб хтось зрікався російської мови і переходив на українську.
Але хай не заважає її розвиткові, не сприймає українське
слово як загрозу своїй російськомовності. А якщо й сам
оволодіє українською, зацікавиться українською культурою,
то, може, зрівняється з тими українцями, які володіють обома
мовами, живуть в обох культурах. Оце і буде справжня
двомовність, справжня двокультурність. (До речі, не
забуваймо, що є ж на Донеччині і греки, і татари, і
молдавани .) А те, до чого закликають політичні інтригани, –
це узаконення, під виглядом двомовності, вже реально
існуючої російської одномовності, узаконення мовних
лінощів та культурної деградації. Та й пряма дискримінація
українства, яка триває й досі. Ось один із багатьох прикладів
– у листі читача з Маріуполя: «В нашому місті ˂ … ˃
збудовано багато церков російської метрополії, а ось щодо
української церкви, то влада знущається над віруючими, які
вже вісім років не мають змоги отримати дозволу на
будування собору Пресвятої Богородиці, і лише тому, що
маріупольці там будуть молитися до Бога українською
мовою!» («Приазовский рабочий», 4. 03. 2005). Але, як
бачимо, багато людей з таким станом речей не миряться. І
скрізь є ті, хто працює на завтрашній день: день
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повноприсутності українського слова, хоч як їм не важко
сьогодні.
Читаю в газеті «Український форум» (31 січня 2005 р.)
статтю «Макіївка – сестра Донецька». Авторка – Марія
Щербатих, яка була серед киян-спостерігачів від кандидата в
президенти В. Ющенка під час третього туру виборів.
Виборча дільниця, на якій вона була спостерігачем,
знаходилась у школі № 89. Ось враження авторки від школи:
«Рік 2004 для неї ювілейний – 50 років. Приміщення
невелике – старий і новий корпуси. 280 учнів, 22 вчителя.
Українських класів поки що немає, але скоро будуть
(майбутні учні вже активно вчать українську мову в садочку).
З ініціативи вчителя української мови та літератури Олени
Миколаївни Нікітіної створена українська світлиця. В цьому
їй багато допомагають і педколектив, і самі учні». Маленький
факт, але буде їх більше, – і зміниться велика картина.
Реально Донеччина має великі, ще не сповна
використані, можливості для емансипації української мови та
справжнього, а не декларативного піднесення національної
культури. Тут є достатній інтелектуальний потенціал не лише
в науково-природничій, науково-технічній, але й у науковогуманітарній сфері та в мистецтві й літературі.
Функціонують український культурологічний центр,
Донецька філія центру гуманітарної освіти НАН України,
обласне відділення НТШ. (Хоч загалом інфраструктуру
Донеччини не можна вважати багатою. Так, за кількістю
населення Донецька область майже вдвічі перевищує
Львівську – 4841,1 та 2626,5 тис. осіб, – але закладів культури
в ній менше: театрів – 5 проти 10, бібліотек – 1011 проти
1432, кінотеатрів – 156 проти 226, клубів – 780 проти 1417.
Водночас за кількістю вищих навчальних закладів Донеччина
посідає 3 місце в Україні після Києва й Харкова. – Див. :
Володимир Білецький. Схід України в інтерактивних
процесах сучасного державотворення. Д., 2005, с. 11).
Широке коло проблем досліджують учені Донецького
національного
університету,
Донецького
державного
університету ім. М. Туган-Барановського, Луганського
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державного
педагогічного
університету
(тепер
–
Східноукраїнський університет), Горлівського державного
інституту іноземних мов, Слов’янського педагогічного
університету, Маріупольського гуманітарного інституту.
Характерно, що окремі питання з гуманітарної сфери
зачіпаються і в публікаціях технічних навчальних закладів –
Донецького
національного
технічного
університету,
Краматорського машинобудівного інституту, Горлівського
гірничого технікуму, Єнакієвського технікуму економіки і
менеджменту. Це останнє викликане об’єктивною потребою
гуманізації всіх сфер діяльності сучасного суспільства, хоч
ми тільки на початку цього шляху. Характерним явищем
останніх років є і для всієї України, і для Донеччини те, що
глибоке осмислення й обговорення болючих політичних і
гуманітарних проблем, загалом кажучи, долі України,
ініціюють вчені з негуманітарної сфери. Так, доктор
технічних наук, професор Донецького національного
технічного
університету
Володимир
Білецький
є
організатором і редактором часопису «Схід», публікації якого
мають всеукраїнський резонанс; професор В. Білецький
також очолює Донецьке відділення товариства «УкраїнаСвіт». Тут хочеться назвати ще одного подвижника
української культури, на жаль, уже небіжчика, – лікаряонколога з Луганська Юрія Олексійовича Єненка, який
створив унікальний журнал «Архіви онкології», а за час свого
нетривалого перебування на посаді заступника голови
обласної держадміністрації (1992-1994) організував видання
альманаху «Бахмутський шлях», відновив музей Бориса
Грінченка, вів радіопередачі «Літературна карта Донбасу».
В наукових збірниках та виданнях вищих навчальних
закладів Донеччини, насамперед Донецького національного
та Луганського університетів, широко висвітлюються
питання політології, історії, археології, правознавства,
міжнародних відносин, екології, педагогіки та психології,
лінгвістики, літературознавства. Ці публікації вписуються в
загальний контекст української науки, часто звернені до
проблем, що потребують переосмислення, подолання
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тенденційних підходів радянської доби або нових суспільнокультурних явищ, відзначаються добрим професійним рівнем
(як-от, скажімо, виступи професора філософії Ігоря Паська).
Водночас, скажімо, археологів та істориків природним чином
цікавить місцевий, донецький матеріал, який і сам собою має
загальнонаукове значення. Зокрема, по-новому, об’єктивно
висвітлюється робітничий рух на Донеччині, руйнування
структур селянського життя в часи колективізації та
голодомору, політичні переслідування 20-х років і терор 30-х,
політичне життя 90-х років. Учені Донеччини йдуть тут
урівень з усією українською наукою, власне, є її активною
ланкою.
Що ж до мови наукових публікацій, то якщо, скажімо, у
місцевих наукових збірниках маємо українською мовою не
тільки окремі публікації з математики, а й багато матеріалів з
такої суперсучасної галузі науки, як інформатика, то не
зовсім зрозуміло, чому їх мало в тих галузях, де існує давня
україномовна традиція (ботаніка, географія, геологія), і тим
більше, чому більшість публікацій на педагогічні теми –
російськомовні. Тоді не зовсім зрозуміла також роль
численних і кваліфікованих методологічних розробок з
викладання української мови.
Не можна не оцінити широкий спектр філологічних
досліджень – із загальної лінгвістики, порівняльноісторичного і типологічного мовознавства, української мови,
російської
мови,
фольклористики,
загального
літературознавства, української та російської літератур; від
1993 р. в Донецькому університеті діє лабораторія вивчення
єврейської культури. В науковому світі України добре відомі
імена таких дослідників, як А. П. Загнітко, Є. С. Отін,
Ф. Д. Пустова, М. М. Гіршман, С. В. Мишанич, В. О. Соболь,
В. А. Просалова, таких молодих учених, як Анна Біла, та ін.
Характерно, що літературознавці Донецького університету та
Луганського педінституту активно включилися в дослідження
творчості проскрибованих за радянських часів авторів:
Богдана Лепкого, Уласа Самчука, поетів празької школи.
Доцент Донецького національного університету Вадим
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Оліфіренко впорядкував збірник творів репресованих
донецьких письменників «Уроки правди і добра». В
популяризацію творів земляків, які були репресовані або
опинилися за кордоном, активно включився журнал
«Донбас». Тут з’являлися імена Володимира Біляїва, Василя
Гайворонського, Емми Андієвської. Не так давно в
Донецькому університеті проведено наукову конференцію,
присвячену Микиті Шаповалу, – кому, як не землякам,
актуалізувати інтелектуальну спадщину цього видатного
соціолога, політолога, публіциста, в якого почуття та ідеї
національної справедливості були органічно взаємопов’язані
з почуттям та ідеями справедливості соціальної. Але тут же
хочеться додати, що донеччани в боргу перед іншим своїм
видатним земляком – Миколою Скрипником. Про нього
останнім часом багато пишеться і говориться, але все поза
межами Донеччини. Може, тому, що його думки про Донбас
сьогодні викликали б багато гіркоти? Дарма, варто згадати те
минуле, з якого ми не винесли науки.
А кому, як не донецьким дослідникам, мала б належати
пальма першості в інтерпретації творчості Емми Андієвської
– однієї з найцікавіших постатей в сучасній українській
літературі? На конференції «Культурні зв’язки Донеччини з
українським зарубіжжям» Еммі Андієвській був присвячений
цікавий виступ студентки Донецького університету Катерини
Бондаренко. Може, це початок роботи майбутньої дослідниці.
На Донеччині пам’ятають Василя Стуса. Йому
присвячувалися наукові конференції в Донецькому
національному університеті. Музей Василя Стуса в Горлівці
розширює свою діяльність на всю Україну, відкриваючи в
ряді інших міст свої філії.
Дещо робиться на Донеччині для розвитку зв’язків з
українським зарубіжжям. Товариство «Україна-Світ»,
Донецька обласна універсальна бібліотека, створені з
ініціативи і за допомогою діаспори канадсько-українські
бібліотеки, чи то культурні центри, в Донецьку, Луганську й
Маріуполі проводять читацькі конференції, зустрічі,
виставки. Важливо, що є й спроби допомогти українським
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громадам на Сході, зокрема в етнічних українських землях.
Так, журнал «Донбас» спеціальний випуск (2000 р.)
присвятив українсько-кубанським зв’язкам. Донецький
дослідник В. Оліфіренко і кубанський В. Чумаченко
підготували, а за допомогою Українського культурологічного
центру в Донецьку й товариства «Україна-Світ» видали
посібник-хрестоматію «Козак Мамай» для школярів Кубані.
Підготовлено посібник «Слобожанська хвиля» для вчителів
Вороніжчини, Білгородщини і Курщини.
Як бачимо, багато робиться для актуалізації єдиного
українського культурного простору. Чи, точніше: дещо
робиться. Бо на рівні суспільної реальності, а не на рівні
наукового усвідомлення, ми ще єдиного культурного
простору України не маємо.
І від цього, може, найбільше страждає Донеччина. І
страждає подвійно: неадекватністю засвоєння цінностей
української культури і неадекватністю власної культурної
присутності в усій Україні. Причина такої ситуації не
локалізована в Донеччині. Це – ситуація загальноукраїнська:
низька динаміка культурного «кровообігу» в суспільстві,
мала пропускна спроможність каналів трансляції культурної
інформації. Те, що надруковане, показане, виголошене у
Львові чи Одесі, здебільше залишається невідомим у Києві
чи Харкові. Під цим оглядом на особливо голодному пайку –
чи, може, на спецдієті – і була Донеччина. Спробуймо
пригадати: які українські театри чи виконавські колективи,
скажімо, після успішних гастролів у Європі, Китаї, Японії,
побували на Донеччині. Коли і перед ким виступали на
Донеччині письменники з Києва, Львова, Миколаєва чи
Житомира? Які виставки закарпатських, львівських, одеських
чи київських художників були показані на Донеччині? Навіть
сенсаційна документальна фотовиставка Віктора Марущенка
«Донбас – країна мрій» про реальне життя шахтарських
селищ – зворотний бік «донецького економічного чуда», –
яка, показана в Києві, мала резонанс у світі, на Донеччину не
доїхала: тут побував тільки буклет. У результаті всього цього
– а цю тему вичерпати важко, – україноцентрична культурна
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орієнтація донеччан послаблена і в багатьох випадках
поступається перед російськоцентричною. Звичайно, тут є й
інші причини; але й елементарна необізнаність – одна з
головних. Невігластво породжує зарозумілість, тверду
принциповість у запереченні того, чого не знаєш.
Так само й про Донеччину, про людей Донеччини
знають в інших краях України мало. На екранах телебачення
можна побачити хіба що постаті футболістів та політиків, а
тепер ще й претенденток на роль топ-моделей. До науковців
чи діячів культури інтересу немає. Майже непоміченою
пройшла нещодавно виставка в Києві творів видатного
скульптора з Артемівська В’ячеслава Гутирі. Донецьким
балетом захоплюються в Китаї, а в Україні його не бачать.
Щоправда, науковці можуть не дуже засмучуватися – їхні
здобутки поціновує вузьке коло фахівців. А от діячам
культури, митцям, письменникам потрібна ширша аудиторія і
по можливості – загальнонаціональна. Особливо потрібна
вона літературі. І є велика несправедливість у тому, що
розповідане письменниками Донеччини – і українськими, і
російськими, і двомовними – про цей любий їм і знаний їм
край здебільше не знайшло належного резонансу на інших
теренах України. А пізнавальна цінність, скажімо, романів
Івана Сергійовича Костирі або Вадима Костянтиновича
Перунова безсумнівна. Та й молоді мали що розповісти і про
Донеччину, і про наші спільні людські проблеми: Анатолій
Кравченко, Станіслав Жуковський, Станіслав Калінічев,
Петро Бондарчук, Іван Білий, Юрій Доценко, Олена
Лаврентьєва, Лідія Колесникова, Олег Соловей – прийшли в
літературу «всерйоз», кожен з власним естетичним кредо.
Створення насиченого єдиного культурного простору
України пішло б на особливу користь російським і
російськомовним письменникам, зокрема, тим, хто шукає
нових шляхів у літературі, нових форм вираження, прагне
універсальності.
Якщо,
скажімо,
автори
цікавого
українського молодого журналу «Кальміюс» уже знаходять
якийсь резонанс і в Києві, і в Харкові, і у Львові, то такого
резонансу не має дуже цікавий журнал «Дикое поле»;
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унікально талановитий рано померлий російський поет з
Маріуполя Сергій Шапкін в Україні зовсім невідомий, а в
Росії незапотребуваний. Це, доля багатьох російських авторів
в Україні: вони ніби не свої, чужі і там, і там. (Так було і в
минулому. Ось один із багатьох прикладів – нарікає
донецький поет Олександр Фарбер: «В московской Литгазете
от 31 дек. 1935 г. в статье “Поэты в 1935 г.”, принадлежащей
т. Суркову, подводится некий итог работы русских советских
поэтов за истекший год. ˂…˃ Я хочу отметить один, быть
может, для всех пишущих на русском языке наших поэтов
“неприятный” факт. Ни одно из имен русских поэтов,
живущих и работающих на Украине, не названо в этой
статье.»
–
Ал.
Фарбер.
Русские
поэты
на
Украине / «Литературный Донбасс», 1935, № 12, с. 190). Не
прилучившись до української культури і не потрібні
російській, такі феномени культурного життя Донеччини
приречені на провінційність – попри, часто, свій неабиякий
апломб, яким аж сяють місцеві ЗМІ, що самі і є творцями
провінційності.
Так не повинно бути. До української культури має
належати все талановите, що створене на українській землі і
так чи інакше відлунює її життєвими струмами. Це вплине на
розумне і продуктивне розв’язання багатьох проблем, у тому
числі пов’язаних із культурними та мовними орієнтаціями. Та
й ідеологічними, політичними.
Під час політичного протистояння 2004 року було, на
мій погляд, багато непорозумінь і помилок з обох боків, що
травмувало свідомість багатьох людей. Цю рану треба
загоювати. Але є небезпека, що її роз’ятрюватимуть під час
нової хвилі передвиборної боротьби – цього разу
парламентських виборів. Мабуть, дарма закликати наших
політиків не переносити свої кон’юктурні порахунки в сферу
національних орієнтацій та мовно-культурних відносин. Де ж
їм і ловити рибку, як не в скаламученій ними ж воді? Але
громадськість мала б не давати себе скаламутити. Нам треба
пройти шлях визволення від міфів, стереотипів, упереджень.
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Щодо інших – і щодо самих себе. І Донбас треба побачити
новими очима.
Не йдеться про те, щоб іронізувати з міфів, якими жила
в ті далекі вже часи вся радянська література, активно
створюючи «другу дійсність» замість автентичної, коли за
славою «Всесоюзної кочегарки» забувалися хижацьке
спустошення
«підземних
комор»
донецької
землі,
перетворення її в геологічну рану, затруєння атмосфери,
жорстока експлуатація робочого люду, дореволюційні
«собачовки», цілеспрямоване придушення української
культури. Говоримо про інше – про те, як складався образ
Донбасу – зразкового радянського краю з богатирським
людом, якому «все задачи по плечу» і який гордо крокує по
життю з високо піднесеною головою «гегемона», – образ, пофарисейському експлуатований політиками минулого і, як не
дивно, оживлюваний сьогодні.
Донецький економіст Євген Ситник пише («Чому я не
за Я, або Підказки великого міста» – «День», 13 листопада
2004 р.): «Нині весь Донецьк завішаний білбордами з
портретами Паші Ангеліної і Стаханова: «Парасковія
Ангеліна – гордість Донбасу!», «Олексій Стаханов –
пролетарський характер!» Портрети добре призабутих героїв
комуністичної епохи, які досить дивно виглядають на тлі
численних салонів продажу дорогих автомобілів, казино й
інших атрибутів «буржуазного» життя. Що хоче сказати цим
влада нам, жителям епохи невиплачених зарплат і підриву
будь-якої мотивації до чесної праці? Яке послання влада нам
адресує?
Як на мене, зміст послання такий: «Ви працюйте на нас
так само, як колись працювали Стаханов і Ангеліна, –
безплатно. А ми заохочуватимемо вас морально». Моральне
заохочення включає накачування відчуття гордості за «свій
край» і заохочення видовищами. Римське «хліба і видовищ»
трансформується на «хліба не обіцяємо, але видовища будуть
чудові». В арсеналі вистав – яскраві феєрверки та вражаючі
футбольні битви. Майже щоночі небо над Донецьком
стрясають потужні вибухи – ніхто з перехожих уже не може
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сказати, з якого приводу. Здригаються старенькі, чуючи, як
деренчить скло у їхніх квартирах о пів на дванадцяту ночі.
Перелякані коти забираються під ліжка. Надривно й на різні
лади виє сигналізація автомобілів, сприймаючи салют за
пограбування.
Потужна індустрія, передові технології (місцями) та
старі ідоли (скрізь) – таким є сучасний Донбас».
Звичайно, старих ідолів вистачає і на Харківщині, і на
Дніпропетровщині, і на Одещині, та й у самому Києві, але
така агресивна реанімація їх – це насамперед донецький
внесок в українську культуру. Причому не лише в політичну
культуру. Бо свідомо й систематично насаджуване
фарисейство – це неабиякий елемент загальної культури,
точніше: масштабне витруювання культури.
«Рік духовності» – під символами бездуховності», –
так звалася стаття маріупольської журналістки Галини
Александрової в газеті «День» (25 червня 2004 року).
Рішенням Донецької обласної ради 2004 рік був
проголошений «Роком духовності на Донеччині». Крім
концертів, виставок, фестивалів, конкурсів, які збагатили звіт,
але хтозна чи збагатили духовність, він був ознаменований,
пише журналістка, ліквідацією в Донецьку єдиної школи з
українською мовою викладання (школа № 36), відмовою
перейменувати вулицю, що носить ім’я ката українського
народу Постишева, на вулицю Василя Стуса (як і відмовою
вшанування пам’яті Микити Шаповала, Олекси Тихого, Алли
Горської); впровадженням новоявленого символа Донецька –
ерзац-пам’ятника: відлитої на «Іжсталі» копії кремлівської
«Цар-пушки»; спробою утвердити ідеологічний сурогат «ми
– донбасівці» як «нову» національну ідентичність. «Тож із
жалем мусимо констатувати», – робить висновок авторка, –
«поки що рік духовності на Донеччині проходить під
символами бездуховності».
Ще на один трагічний парадокс донецького
«самоствердження» звертає увагу відомий поет і есеїст з
Харкова:
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«Устремління Донецька до стильових вершин і
соціальних позицій краще спостерігати за фасадною
естетикою міста. Не за культурною ж, де навіть примітивного
міжусобойчика не спостерігаємо! Україномовний релікт
самвидаву, журнал «Кальміус», на шпальтах передплатного
«Дикого поля» називають всього лише «экзотическим
цветком» на тлі суцільної русифікації регіону. І подібні
муміфіковані стосунки цілком влаштовують обидві сторони.
Натомість зовні, архітектурно – все реконструюється» (Ігор
Бондар-Терещенко. Пластика гетто. З книги метафізичного
краєзнавства / «Кур’єр Кривбасу», 2005, № 4, с. 200).
Певно, «екзотичною квіткою» є й «тільки одна обласна
газета «Донеччина» з мізерним накладом у 20-25 тисяч
примірників на місяць», «екзотичними квітками» є й 18
інших україномовних видань, тоді як «станом на 01. 01. 2005
в області зареєстровано 990 періодичних видань», а місцеві
телерадіокомпанії назвати «українськими можна тільки з
відомою часткою гумору» (Володимир Білецький. Схід
України
в
інтегративних
процесах
сучасного
державотворення. Д., 2005, с. 15, 16).
Бертольд Брехт у «Ділах Юлія Цезаря» зауважив:
ніколи на берегах Тибра не звучало стільки радісних пісень,
як у дні найбільшого рабства. Певно, це загальноісторична
закономірність.
Знаменитий слоган: «Донбасс никто не ставил на
колени и никому поставить не дано», – народився саме тоді,
коли Донбас, як і вся радянська країна, стояв на колінах.
Ставили на коліна і в наш час. Відомий донецький політик,
патріот Донбасу Володимир Ампілогов самокритично визнає:
після виборів 1999 року Донбас «ліг під владу з надією
виростити свого кандидата на посаду президента»
(Володимир Ампілогов. Часу на помилки немає… – «День»,
29 березня 2005 р.). Що було, коли з’явився «свій» кандидат,
– всі бачили. Зрештою, не тільки Донбас ставав на коліна
перед олігархами та бандитами, але «по степени
коррумпированости и жестокости «донецкие», особенно в
последнее время, вышли на лидирующие позиции в стране»
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(Евгений Талышев. Лебединая песня / «Остров», 13. 04. 05).
А розпачливий характер антинаркотичної акції громадської
організації «Обридло!» в червні 2005 показав, що Донбас
близький до того, щоб стати на коліна перед наркоманією.
Самообманний характер має й інша формула патріотизму
моїх земляків: «Донбасс порожняк не гонит». Але ж ешелони
з «відкріпниками» ганяв по всій Україні. А на київському
Майдані під час інавгурації президента Ющенка в гурті
донецької делегації прибічників Януковича якась дама
виголошувала просто геніальний вірш: «Нас мало тут, но мы
– в тельняшках, и наш Донбасс непобедим».
Мабуть, крім тих, що в «тельняшках», вистачає на
Донеччині і тих, хто в джинсах, у міні, у модних костюмах, у
дранті зі старих часів, – і нікому не варто виступати в ролі
символу Донбасу. Він, Донбас, різний і всякий, мінливий і ще
не сформований остаточно. Ось, скажімо, саркастичний
коментар донецького журналіста до спроб підняти всю
Донеччину на «захист» Колесникова: «…В разговорах
сквозит все же больше любопытства и сплетен, нежели
сочувствия. В палаточные городки никто друг друга не зовет.
Жители шахтерской столицы склонны следить за развитием
ситуации по телевизору. «Я сам из Курахово. Начальство
приказало – «Ехать!», дали автобус… Вот здесь стоим.
Говорят, что надо будет ехать в Киев жить в палаточном
городке. Поеду – может, что заработаю», – говорит участник
митинга, мужичок лет пятидесяти, покуривая «Приму» и
ежась от холодного ветра. «Посмотрите вокруг – это все, что
вы видите, сделал Колесников. Это все его. Благодаря
нашему лидеру вам платят заработную плату», – орет
ведущий. В защиту человека, которого Валерий Коновалюк
назвал перед всей страной человеком состоятельным,
скидываются по полтиннику. А собирающие бутылки на
площади старички и старушки, набрав полные сумки,
присоединяются к митингующим, покрикивая «защитим
Донбасс». (Антон Каменский. Полтинник для председателя /
«Грани плюс», № 9, 20-26 апреля 2005, с. 7).
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І все-таки не є вигадкою, а реальністю був і
залишається той донецький патріотизм, у чомусь щирий, у
чомусь облудний, у чомусь і трагікомічний, а швидше, може,
та розпливиста донецька ідентичність, в основі яких –
відчуття (хай і перебільшене) унікальної ролі Донбасу в
життєзабезпеченні країни (колись – СРСР, тепер – Україна),
але також і особливий дух «неслухняності», незгідливості,
нонконформізму, непокори, що не раз завдавав клопоту
різним владам. Може, найкраще сказав про це японський
дослідник Гіроакі Куромія в книзі «Свобода і терор у
Донбасі» (К., 2002). Йдеться не про політично артикульовану
свободу, а про той складний комплекс природних людських
інстинктів, що сформувався в мало контрольованому
адміністраціями степу, під впливом козацької вольниці, в
середовищі переселенських мас, за умов неймовірно тяжкої
праці, жорстокої експлуатації та неминучого стихійного
спротиву владі. Ця своєрідна донецька осібність з елементом
анархічної непокірливості й інстинктивного волелюбства як
компенсації
відсутнього
громадянського
суспільства
укладалася історично і в різних формах нагадує про себе і
почасти в нові часи. Вона може мати і стимулюючий, і
деструктивний характер стосовно всього суспільства,
особливо за нинішніх політичних ігор місцевих
напівкримінальних «еліт», які за 15 літ незалежності України
виробили цікаву стратегію: грабувати самим, а по несплачені
зарплати посилати в Київ. Але цю невинну хитрість уже
починають розуміти і на Донеччині.
Всім українським політикам, які хочуть вирішувати
проблему Донбасу, варто, на мій погляд, спершу уважно
прочитати книжку Гіроакі Куромія. Вона допоможе їм
розуміти, що донецькі проблеми краще вирішувати не
методом приїздів і наїздів (державний секретар України
Олександр Зінченко: «У Донецьк будемо приїжджати стільки,
скільки треба буде, щоб забезпечити результат. Якщо треба –
жити тут будемо» – «День», 26 травня 2005 р.), а
покладаючись на громадянську зрілість і розум багатьох у
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колі самих донеччан – не всі ж вони неповоротно
дезорієнтовані.
Це стосується і політики, і культури.
Іван Дзюба
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