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ІСТОРИЧНА ПАМ՚ЯТЬ МЕШКАНЦІВ
СХОДУ УКРАЇНИ ПРО РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ
У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ: СУЧАСНИЙ СТАН
ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ
Анотація. Метою статті є якомога повніше визначити
коло наукових праць вітчизняних дослідників, які розглядали ті
чи ті аспекти історичної пам՚яті мешканців Донеччини про
радянські репресії у західних областях України. Методологічними підходами, застосованими у статті, визначено методи
історіографічного аналізу, синтезу, типологізації наукових напрямів, порівняльного аналізу. Наукова новизна отриманих результатів
визначається тим, що вперше здійснено аналіз історіографії
проблеми історичної пам՚яті мешканців Донеччини про радянські репресії у західних областях з врахуванням евристичних
рівнів вказаної наукової проблематики. У висновку статті підсумовується стан джерельної бази та історіографії означеної
проблеми, що дає можливість успішно продовжувати дослідже© Наталія Шалашна, 2020
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ння у вказаному напрямі. Зокрема, виявлено джерельну базу проблеми, яка складається із опублікованих і неопублікованих спогадів
учасників та очевидців подій. Встановлено коло найбільш інформативних краєзнавчих робіт, автори яких звертались до історичної долі жертв радянських репресій, у тому числі вимушених
переселенців із Західної України на Донбас. Виявлено і проаналізовано комплекс наукових досліджень, у яких піднімається проблематика західноукраїнського населення на Донеччині, а також
досліджено основний зміст та отримані результати тих праць, у
яких висвітлюється сучасний стан історичної пам՚яті мешканців
Донеччини. Новизна роботи визначається також проведеним
аналізом різноманітних заходів щодо вшанування подій, впровадження історичної інформації про ці події до освітнього процесу,
у місцеву топоніміку тощо. Аналізований суспільний феномен
розглядається у контексті особливостей історичної пам՚яті
мешканців Сходу України взагалі та про конкретні події зокрема.
Акцент робиться на практичному значенні проблеми, оскільки
історична пам՚ять є одним із вагомих чинників формування
національної ідентичності та стратегій суспільної поведінки.
Ключові слова: радянські репресії; західноукраїнські землі;
Донеччина; історична пам՚ять.
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HISTORICAL MEMORY OF EASTERN UKRAINE
RESIDENTS ABOUT SOVIET REPRESSION
IN THE WESTERN REGIONS: CURRENT STATE
OF HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM
Summary. The purpose of the research is to determine the range
of scientific works of domestic researchers in the most complete way
which examines certain aspects of the historical memory of the inhabitants in Donetsk region about the Soviet repressions in the western
regions of Ukraine. The research methodology, used in the article,
determines the methods of historiographical analysis, synthesis, typology of scientific areas and comparative analysis.
The scientific novelty of the obtained results is determined by
the fact that for the first time the analysis of the historiography of the
problem of Donetsk residents historical memory about the Soviet repressions in the western regions was carried out taking into account
the heuristic levels of this scientific problem. Conclusions. The source
base of the problem was identified, which consists of published and
unpublished memoirs of participants and eyewitnesses. A range of
the most informative works of local lore was established, the authors
of which addressed the historical fate of the victims of Soviet repressions, including internally displaced people from the Western Ukraine
to Donbass. The author reveals and analyzes a complex of scientific
researches in which the problems of the western Ukrainian population in Donetsk region are raised and also investigates the basic
maintenance and results of those works in which the modern condition
of historical memory of inhabitants of Donetsk region is covered. The
novelty of the work is also determined by the analysis of various
measures to commemorate the events, the introduction of historical
information about these events in the educational process, local toponyms etc. This social phenomenon is examined in the context of the
peculiarities of the historical memory of the inhabitants of Eastern
Ukraine in general and about specific events in particular. The emphasis
is on the practical significance of the problem, as historical memory is
one of the important factors in the formation of national identity and
strategies of social behavior. The conclusion of the article summarizes
the state of the source base and historiography of this problem, which
makes it possible to successfully continue research in this direction.
Key words: Soviet repressions; Western Ukrainian lands; Donetsk
region; historical memory.
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Постановка проблеми. Проблема історичної пам՚яті про
радянські репресії у західних областях України сьогодні продовжує залишатися актуальною не лише з огляду на ту кількість
людей, які постраждали внаслідок цих репресій, але й з точки
зору свого значення для формування змісту історичної пам՚яті
сучасного українського суспільства. Серед численних аспектів,
що вимагають уваги в процесі дослідження вказаної проблематики, окреме місце посідає вивчення особливостей історичної
пам՚яті мешканців Донеччини про масові репресії радянського
уряду на землях Західної України. Цей пласт історичної пам՚яті
причиною свого виникнення має переселення мешканців західних
областей, що постраждали внаслідок репресій або рятувались від
них, на Донеччину. Тільки між квітнем і вереснем 1945 р. на
Донбас було переселено близько 4,3 тис. українських родин з
районів, що, згідно з тогочасними міждержавними угодами,
відійшли до Польщі, а упродовж 1949–1952 рр. до колгоспів і
радгоспів Ворошиловградської області прибуло 1013 сімей, Сталінської – 7 743 сім՚ї із Західної України (Кульчицький & Якубова, 2015, с. 645–646). Саме ці люди, їх нові сусіди, згодом –
їхні діти та онуки стали носіями історичної пам՚яті про репресії
радянського уряду на західних українських землях.
На теренах Донеччини ця історична пам՚ять набула особливої регіональної специфіки, стала одним із вагомих чинників
формування національної ідентичності та стратегій суспільної
поведінки. На сьогодні ця складова історичної пам՚яті українців
недостатньо досліджена, чим зумовлюється актуальність пропонованої статті. Зокрема, серед перших завдань наукового осягнення означеної проблеми варто здійснити аналіз сучасного стану
історіографії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика
історичної пам՚яті мешканців Східної України на сьогодні має
достатній стан наукової розробленості, зокрема, наявні ґрунтовні
дослідження з цього предмета Я. Верменич (2018), С. Кульчицького та Л. Якубової (2015), О. Любовець (2013). Так само докладно
вивченою в основних аспектах є історія радянських репресій на
західних землях України, у тому числі й примусове переселення
на Донбас – ця проблематика піднімається в працях М. Алфьорова (2004, 2008), Т. Максимчук (2005), В. Рудзевича (2006),
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Ю. Сороки (2007). Наявні також дослідження Ю. Ніколайця
(2012), Т. Пронь (2012), в яких вивчається історична пам՚ять про
примусові депортації. Історіографія примусового переселення
мешканців Західної України на Донбас обсервувалася такими авторами, як Д. Байкєніч (2012), О. Довбня (2018). Проте стан історіографії проблеми історичної пам՚яті мешканців Сходу України
про репресії радянського уряду 1939–1953 рр., здійснені на західноукраїнських землях, на сьогодні вивчений недостатньо.
Мета статті – якомога повніше визначити коло наукових
праць вітчизняних дослідників, які розглядали ті чи ті аспекти
історичної пам՚яті мешканців Сходу України про радянські
репресії у західних областях України. Методологічними підходами,
застосованими у статті, обрано методи історіографічного аналізу, синтезу, типологізації наукових напрямів, порівняльного
аналізу.
Виклад основного матеріалу. Говорячи про історичну
пам՚ять мешканців Донеччини про радянські репресії у західних
областях, слід насамперед вирізняти декілька рівнів вказаної
наукової проблематики. На рівні безпосередньої пам՚яті її носіями
є учасники подій, а також ті, хто мав з ними родинні, побутові
зв՚язки і виступають першими реципієнтами спогадів очевидців,
причетні до родинної пам՚яті про ці події тощо. Мова йде про
населення Західної України, яке в результаті примусових переселень, що були частиною репресивної політики сталінського
уряду, опинилися на Донеччині. Кількість цих носіїв безпосередньої пам՚яті є і сьогодні досить значною, оскільки, окрім самих
вимушених переселенців та членів їхніх родин, свідками і учасниками подій певною мірою були керівництво та працівники
підприємств, на які розподілялись працівники із західних областей,
представники місцевої адміністрації, змушені займатись їх розміщенням, а також, головним чином, їхні нові сусіди.
Свідчення носіїв безпосередньої пам՚яті на сьогодні зусиллями краєзнавців Донеччини певною мірою зафіксовані, введені
до наукового обігу та використовуються у дослідженнях різного
рівня. Офіційні документи, що стосуються процесу переселення
мешканців Західної України на Донеччину (1944–1947), зберігаються в Державному архіві Донецької області та в Державному
архіві Луганської області. Серед документів, що відображають
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вказані події, міститься чимало джерельного матеріалу до встановлення стану історичної пам՚яті про репресії радянського уряду
безпосередніх учасників подій, зокрема скарги на погані умови
розміщення, звіти місцевої адміністрації про пропагандистську
роботу серед переселенців з метою формування у них правильного з точки зору уряду ставлення до здійснених щодо них акцій
примусового переселення (Максимчук, 2005; Рудзевич, 2006).
Важливий джерельний матеріал для вивчення проблеми надає
збірка документів «Депортації: Західні землі України», третій
том якої повністю присвячений спогадам жертв репресій та,
зокрема, містить спогади тих, кого переселяли на Донеччину
(Сливка, 2002).
Важливий комплекс історичних джерел для вивчення стану
історичної пам՚яті на Донеччині про радянські репресії становлять матеріали етнографічних експедицій. Зокрема, у зібраних
А. Макаровою (2006) та Т. Віхровою (2010) матеріалах міститься
значна кількість спогадів очевидців та учасників подій переселення лемків з Польщі на Луганщину, їхніх нащадків, сусідів та
родичів. Стан збереження та зміст історичної пам՚яті не є предметом етнографічних досліджень, але зі змісту відповідей респондентів його успішно можна реконструювати.
Активізація краєзнавчої роботи в останні роки серед інших
позитивних результатів має також і більш часті звернення до
історичної долі жертв радянських репресій, у тому числі й вимушених переселенців із Західної України на Донбас. Як приклад можна навести учнівську роботу Анни Колле, виконану в
рамках ХІІ міжнародного конкурсу з українознавства і присвячену
спогадам осіб, переселених в с. Анадоль Волноваського району
із Дрогобицької та Львівської областей (Колле, 2019). Велика
кількість матеріалів, змістом яких є історична пам՚ять про радянські репресії на теренах Західної України, публікується останнім
часом у місцевій пресі. Такі публікації показові як з огляду на
можливість встановити зміст безпосередньої історичної пам՚яті,
так і визначити рівень її поширення серед мешканців Донеччини.
Прикладом можуть слугувати публікації М. Бублик (2005), Ю. Вісковатих (2009), О. Заславської (2006), Ю. Кисельова (2008),
Д. Костури (2007), В. Черкашиної (2008), П. Ясінчак (2007) та ін.
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Значна кількість джерельних матеріалів, що дають змогу
дослідити безпосередній рівень історичної пам՚яті про радянські
репресії на західних українських землях, міститься також у краєзнавчих та історичних працях, присвячених історії окремих етнічних спільнот на Донеччині та окремих населених пунктів. До
таких слід віднести студії В. Снєгірьова (2009), А. Макарової
(2006), С. Ясінчак (2007), Л. Гасиджак (2006), О. Манятиної
(2013). Звертаючи увагу насамперед на історичні обставини переміщення населення із Західної України на Донеччину, стан збереження етнічної культури та напрями її трансформації, вказані
автори наводять і відомості про рівень збереженості та зміст
історичної пам՚яті про репресії як самих жертв репресій, так і
тих, хто був свідками їх примусової депортації. Зокрема, праці
В. Снєгірьова (2009) та С. Ясінчак (2007) ґрунтовно розкривають
історію переселення лемків із території Польщі на Луганщину й
Донеччину, а також розкриваючи тематику історичної пам՚яті
учасників подій.
Як особливості історичної пам՚яті про зазначені події на
теренах Донеччини варто відзначити, що рівень збереженості
безпосередньої пам՚яті є надзвичайно якісним – більшість респондентів пам՚ятають значну кількість подробиць, чітко відтворюють послідовність подій, імена та хронологічні дати. Це також
повністю стосується членів родин жертв радянських репресій,
меншою мірою мешканців населених пунктів, де розміщувались
вимушені переселенці. Проте щодо змісту історичної пам՚яті
доводиться визнати значну спотвореність радянською пропагандою та невисокий рівень оцінного ставлення. Люди пам՚ятають
вказані події переважно як трагедію своєї родини, не завжди
замислюючись над тим, хто спричинив страждання або відносячи це на наслідок війни як загального лиха (Пронь, 2012).
Дослідження особливостей історичної пам՚яті населення
Донеччини про репресії радянського уряду на землях Західної
України, варто розпочинати з аналізу особливостей регіонального
варіанту історичної пам՚яті Східної України. Такий аналіз було
здійснено багатьма науковцями (Верменич, 2018; Ніколаєць, 2012;
Кульчицький & Якубова, 2015), і головними особливостями
відзначено такі.
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Процес формування історичної самоідентифікації населення
Сходу України відбувався переважно в другій половині ХІХ –
протягом ХХ ст., тобто в часи, коли ці землі були у складі Російської імперії та СРСР. Відповідно органічна історична пам՚ять
населення регіону мала значну конкуренцію з боку офіційного
імперського варіанту історичної пам՚яті, ускладнену ще й тим,
що Схід України не має значних культурних традицій попередніх
часів, які, наприклад, наявні в Центральній, Західній та Північній Україні. Отже, місцеве населення не має тисячолітніх «місць
пам՚яті», які б врівноважували вплив імперської пропаганди. Це
яскраво помітно на прикладі змісту регіонального варіанту історичної пам՚яті про козацькі часи. Козацька колонізація Слобідської України наприкінці XVI – в другій половині XVII ст. об՚єктивно є початковим етапом заселення східних українських земель
слов՚янським населенням. І в місцевій історичній пам՚яті козацтво
присутнє, але не як центральна складова української ідентичності, а радше як обґрунтування рис місцевого характеру «людини пограниччя», історичності традицій бойового побратимства,
чеснот мужності й сміливості без ототожнення із конкретними
державними утвореннями.
Так само традиційною для означеного регіону є глорифікація
промислового робітника, передусім шахтаря. Цей пласт історичної пам՚яті формувався як у часи початкового промислового
освоєння Донбасу, так і в роки сталінської індустріалізації та в
50–60-ті рр. При цьому характерним є те, що створені радянською пропагандою симулякри виявились більш життєвими, ніж
пам՚ять про реальний досвід. Жахливі умови життя, голод, непомірні норми виробітку, які відбирали в людини здоров՚я у регіональній історичній пам՚яті витіснені образами «героїчних трудових
буднів». Сам собою цей комплекс історичної пам՚яті є позитивним, проте радянською пропагандою, а в роки незалежності регіональними політичними елітами, його було спотворено в бік
відчуття власної винятковості, пріоритету перед іншими регіонами,
а найгірше – ідеалізації шахтаря та його переваги над сільським
мешканцем або інтелектуалом.
Наполегливе використання радянською пропагандою комплексу історичної пам՚яті «народу-переможця» та «воїна-визволителя» призвело до переважання в історичній пам՚яті мешканців
Проблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 4/46 (2020)
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Східної України про Другу світову війну сакралізації визвольної
ролі Радянської армії та демонізації не лише нацистської Німеччини, але й учасників націоналістичного Руху Опору. Цей комплекс
почав переосмислюватись лише з 2014 р. у зв՚язку зі збройною
агресією Росії. Проте в свідомості представників старшого покоління самоототожнення з переможцями забезпечує індивідуальне
самоствердження, а спроба критичного переосмислення подій
Другої світової війни сприймається як намагання десакралізувати
подвиг предків, а отже, викликає негативні емоції.
Викладене вище значною мірою визначає зміст історичної
пам՚яті населення Сходу України про радянські репресії на
західноукраїнських землях. Для тих, хто пережив ці трагічні
події, пам՚ять про них є індивідуально травматичною. Натомість
для деяких місцевих мешканців оцінювати ці події як злочини
сталінського режиму часто є психологічно неможливим, оскільки
вимагає перегляду всієї системи історичної пам՚яті. Натомість
молодше покоління, не заангажоване радянською пропагандою,
ставиться до подій більш об՚єктивно і з готовністю бере участь в
акціях вшанування пам՚яті жертв сталінських репресій.
Цілеспрямоване формування державою політики історичної
пам՚яті щодо тих або тих подій передбачає насамперед ретельне
й систематичне наукове дослідження подій. В останні роки проблематика західноукраїнського населення на Донеччині є предметом вивчення в багатьох напрямах. Наразі досить докладно проаналізовано кількість та демографічний склад переміщеного в
ході радянських репресій населення, його територіальне розміщення, умови проживання тощо. Ці питання висвітлюються у
загальних роботах, присвячених репресіям проти мешканців Західної України, де виступають одним із аспектів вивчення.
Авторами таких студій є О. Довбня (2018), Ю. Сорока (2007).
Окрім того, на сьогодні існують узагальнювальні роботи, в яких
досліджується переселення українців із західних областей та
Польщі в східні області України і де, серед іншого, висвітлюється частково і сучасний стан історичної пам՚яті про ці репресії
серед мешканців Сходу України. Це – статті Д. Байкєніча (2012)
та узагальнювальні роботи М. Альфьорова (2004, 2008). Зокрема,
Д. Байкєнічем було здійснено аналіз історіографії проблеми переселення західноукраїнського населення на Схід України і в
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тому числі відзначаються історичні джерела та наукові праці, в
яких актуалізуються особливості історичної пам՚яті регіону про
вказані події. Подібні ж питання з՚ясовуються на сучасному науковому матеріалі в роботі О. Довбні (2018). Так само в працях
М. Алфьорова переважно обсервується процес формування населення регіону та його демографічні особливості, зокрема переміщення мешканців західних українських земель на Схід України,
їх розміщення та працевлаштування (Алфьоров, 2004, с. 87). Цим
переліком не вичерпується бібліографія досліджень, присвячених
історії переселенців із західних областей України на Донеччину,
і дослідження в цьому напрямі активно тривають.
Науковий рівень історичної пам՚яті передбачає популяризацію
у суспільстві за допомогою різноманітних засобів, у тому числі
й організації державних заходів. Ця діяльність значно активізувалася у зв՚язку із прийняттям в 2004 р. Указу Президента України
«Про заходи у зв՚язку із 60-ою річницею початку виселення
етнічних українців з території Польщі». Документом передбачалася організація різноманітних заходів, стимулювання активності
громадянського суспільства в напрямі вшанування подій. Ця
робота активно триває й досі на Донеччині, проте потребує вдосконалення. Якщо різноманітні фольклорно-етнографічні заходи
та краєзнавчі проєкти, що стосуються цієї проблематики, відбуваються достатньо активно, в тому числі і на офіційно-державному
рівні (Рихліцький, 2017; Сердюк, 2019), то заходи із впровадження
історичної інформації про ці події в освітній процес, місцеву
топоніміку, а особливо належна історична оцінка цих подій в
структурі пам՚яті населення Донеччини потребують активізації.
Значні кроки в цьому напрямі робляться. Зокрема, важливим є
наукове з՚ясування специфіки місцевого патріотизму та регіонального варіанту історичної пам՚яті, здійснене зусиллями Я. Верменич
(2018), С. Кульчицького та Л. Якубової (2015), Ю. Ніколайця
(2012) та інших дослідників. Встановлюються пам՚ятні знаки,
місцевими громадами створюються музеї. Заклади шкільної та
позашкільної освіти проводять тематичні виховні заходи із вшанування пам՚яті жертв радянських репресій.
Висновки і перспективи подальших розвідок цього питання. Розв՚язання проблем інтеграції сучасного українського
суспільства довкола розбудови європейської демократичної дерПроблеми гуманітарних наук. Серія Історія. Випуск 4/46 (2020)
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жави значною мірою лежить у площині спільних зусиль держави
й місцевих інтелектуальних еліт з формування адекватної сучасним
вимогам політики історичної пам՚яті, яка б задовольняла мешканців Східної України й водночас була конструктивною для
всієї Української держави. Однією зі складових цієї пам՚яті є
пам՚ять про жертви радянських репресій на західних українських
землях.
Аналіз сучасного стану вітчизняної історіографії дає підстави стверджувати, що аналізована проблема наразі не виступала предметом самостійного дослідження. Проте особливості
історичної пам՚яті мешканців Східної України взагалі, а також
історичні події депортацій західноукраїнського населення на землі
Донеччини та Луганщини вивчені досить докладно. Завдяки зусиллям місцевих краєзнавців зібрано значну кількість фактографічного матеріалу, який може служити джерельною базою для
досліджень сучасного стану історичної пам՚яті та процесу її формування. Наявні опубліковані збірки спогадів, які також дають
можливість отримати велику кількість джерельного матеріалу
стосовно змісту історичної пам՚яті учасників подій. Отже, пам՚ять про жертви радянських репресій, здійснені стосовно населення західних областей протягом 1939–1953 рр., актуальна сьогодні для мешканців Сходу України, може бути належним чином
досліджена.
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