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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність проблеми. Історія та історіописання Другої світової війни 

є сьогодні для української політичної нації певним випробуванням на правду, 

фаховість, зрілість, адже є об’єктом відчуження та привласнення у внутрішньо- 

та зовнішньополітичних зіткненнях. Патерни Другої світової актуальні у 

сучасній російсько-українській війні, оскільки активно використовуються 

обома сторонами в інформаційному протистоянні. Внаслідок агресії Росії 

окремі території Донецької та Луганської областей знов опинились в окупації, у 

фокусі підвищеної уваги української громадськості та світової спільноти, що 

вимагає відтворення радянської історії українського Донбасу, на суто наукових 

засадах, зокрема такої важливої її складової, як культурне життя часів Другої 

світової війни, яке має вагомий ментальний вплив на сьогодення регіону та 

країни. 

Різні аспекти культурного життя Донбасу в роки Другої світової війни 

неодноразово виступали об’єктом дослідження, в історичній науці накопичено 

доволі значний фактичний матеріал, однак пережитий досвід війни та окупації, 

зокрема в культурній сфері, вимагає переосмислення існуючих концептуальних 

підходів з метою отримання нового знання.  

Наукова проблема полягає у з’ясуванні сутності культурних процесів, що 

відбувалися на теренах Донбасу в роки Другої світової війни, реконструюванні 

культурного життя регіону в умовах очікування війни, під час війни, за  

нацистської окупації, в ході звільнення від окупантів та відновлення 

радянського культурного порядку. Саме ці аспекти проблеми не знайшли 

акцентованого висвітлення у працях, присвячених історії Донбасу періоду 

Другої світової війни.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної теми кафедри історії 

України Донецького національного університету імені Василя Стуса 

«Актуальні питання історії України в контексті європейської цивілізації» 

(номер державної реєстрації – 0118U002396). 

Об’єктом дослідження є соціокультурний простір Донбасу в роки Другої 

світової війни, що включає культурну діяльність та задоволення культурних, 

інформаційних, духовних та дозвіллєвих потреб населення регіону в 

досліджуваний період. 

Предметом вивчення є культурні процеси на Донбасі, як спосіб 

організації та самоорганізації суспільного, групового та індивідуального життя 

за умов впровадження радянської та нацистської культурної політики.  

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період Другої світової  

війни (1939–1945 рр.). Разом з тим, у роботі розглядаються події, які 

відбувались у до- та післявоєнний періоди, оскільки вони мають значення для 

розуміння та встановлення причинно-наслідкових зв’язків окремих явищ і 

процесів. 

Географічні межі охоплюють Донецьку та Луганську області України 

(на 1939–1945 рр. – Сталінська і Ворошиловградська області УРСР), які 
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доцільно розглядати як український Донбас. З метою виявлення регіональних 

відмінностей та особливостей у розвитку культури на Донбасі наводяться й 

аналізуються факти та події, що відбувалися в інших регіонах України. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні сутності культурних процесів на 

Донбасі в роки Другої світової війни, виявленні регіональних особливостей 

культурного життя та їх впливу на подальше формування регіональної 

ідентичності.  

Реалізація визначеної мети передбачала розв’язання наступних завдань: 

– проаналізувати ступінь вивченості проблеми; 

– охарактеризувати джерельну базу досліджуваної теми; 

– визначити теоретико-методологічні засади дослідження; 

– охарактеризувати культурний простір Донбасу наприкінці 30-х років 

ХХ ст.; 

– визначити особливості культурного радянського «сценарію» для Донбасу 

напередодні та на початку Другої світової війни; 

– виявити вплив стану «очікування війни» на культурні процеси в регіоні; 

– охарактеризувати культурну політику військової окупаційної 

адміністрації на Донбасі; 

– реконструювати культурне життя регіону за умов нацистської окупації; 

– виявити наслідки нацистської окупації для культурної сфери Донбасу; 

– з’ясувати особливості відновлення радянського культурного простору в 

регіоні. 

Методологічною базою дослідження є принципи історизму та 

неупередженості. У роботі використано комплексний, системний, 

антропологічний, ціннісний та герменевтичні підходи. Доцільним стало 

застосування загальнонаукових (аналізу та синтезу), загальноісторичних 

(хронологічний та історико–порівняльний) та міждисциплінарних методів 

дослідження (цитування, контент-аналізу, інтерпретативного аналізу).  

Наукова новизна дослідження зумовлена самою постановкою 

проблеми, в якій культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни 

вперше в українській історіографії стали предметом спеціального дослідження. 

 Уперше: 

– введено визначення «культурний сценарій», що застосовується до 

впровадження радянської та нацистської культурної політики; 

– запропоновано авторський підхід щодо дослідження культурних 

процесів у вигляді запровадження відповідного політичній владі регіонального 

сценарію; 

– відтворено цілісну картину культурного життя Донбасу на різних етапах 

Другої світової війни;  

– введено до наукового обігу новий фактичний матеріал з теми 

дослідження;  

– охарактеризовано якісні та кількісні показники культурного життя 

регіону в роки війни; 

– визначено специфічні риси, форми та змісти культурного простору на 

Донбасі у досліджуваний період;  
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– виявлено, що події Другої світової війни закріпили концепцію 

радянського культурного сценарію для Донбасу з пануванням радянської, 

індустріальної, міської культури, соціально-економічної детермінанти, що 

нівелювало національний чинник культурного будівництва. 

– встановлено, що обумовлений подіями Другої свтової війни, радянський 

культурний «сценарій» для Донбасу вплинув на подальше формування 

окремішньої регіональної ідентичності.  

Уточнено:  

– визначення ролі мистецтва у формуванні образу Донбасу; 

– обсяги репресій проти інтелігенції Донбасу в роки війни;  

– розуміння специфіки культурного життя Донбасу в період окупації; 

– кількісні та якісні показники стану культурної сфери Донбасу в роки 

війни. 

Набули подальшого розвитку дослідження:  

– особливості радянської та нацистської культурної політики;  

– характеристика діяльності культурних установ регіону в досліджуваний   

період;  

– процес евакуації культурних установ та культурної інтелігенції регіону;  

– особливості відбудовчих процесів у сфері культури регіону; 

– характеристика культурного дозвілля населення в роки війни. 

Практичне значення роботи. Практичне значення роботи полягає в 

тому, що матеріали, положення та висновки дослідження можуть бути 

використані при написанні монографій та узагальнюючих праць з дотичних 

тем, викладанні курсу історії України, підготовці спецкурсів, поглибленому 

вивченні історії Донбасу, історії культури в Україні, створенні навчальних 

посібників, енциклопедичних видань, методичних посібників. 

Визначення ролі певних культурних сценаріїв на формування 

регіональної ідентичності на основі емпіричних даних і узагальнень 

дослідження, співмірності аналогій із сучасними подіями можуть бути 

враховані при формуванні політики деокупації та відновленні культурного 

життя на звільнених територіях Донецької та Луганської областей.  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, викладені в дисертаційному дослідженні, належать автору 

одноосібно. Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві, відображено окремо в списку публікацій.  Запропоновано 

авторський підхід до дослідження культурних процесів на Донбасі в роки 

Другої світової війни, який полягає у висвітленні культурної політики як 

запровадження відповідного політичній владі сценарію в регіоні.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, на наукових конференціях, 

круглих столах різного рівня:  

міжнародного: «Каразінські читання» (Харків, 24 квітня 2009), «Україна 

в європейському цивілізаційному процесі: проблеми соціальної та 
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інтелектуальної історії» (Дніпро, 8–9 жовтня 2009 р.), «Каразінські читання»  

(Харків, 23 квітня 2010); 

всеукраїнського: «Історія світової цивілізації від давнини до сучасності» 

(Дніпро, 29–30 квітня 2010 р.), «Друга світова чи Велика Вітчизняна? Версії 

історичної пам’яті» (Львів, 26–27 квітня 2013 р.), VII Богдановські читання 

(Черкаси, 6 грудня 2012 р.), «Наддніпрянські наукові читання: актуальні 

проблеми історії, археології та етнології для студентів, аспірантів та молодих 

учених» (Дніпро, 11 квітня 2014 р.), «Україна і світ: проблеми історії» 

(Маріуполь, 28 листопада 2014 р.), «Україна в Другій світовій війні: проблеми і 

перспективи дослідження історичних джерел» (Київ, 15 жовтня 2015 р.), «Між 

опором і пристосуванням: Церква в умовах тоталітарних режимів у ХХ-

ХХІ ст.» (Львів, 12–13 травня 2016 р.), «Феномен тоталітаризму, його прояви та 

шляхи подолання» (Одеса, 19–22 травня 2017 р.), «Лихолобовські читання» 

(Вінниця, 2 листопада 2017 р.), «Лихолобовські читання» (Вінниця, 3 листопада 

2018 р.);  

регіонального та вузівського: «Людина і культура» (Донецьк, 28 березня 

2009 р., Університетська конференція Донецького національного університету 

за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011–2012 рр. (Донецьк, 

15 березня–25 квітня 2013 р.); «Борисоглібські читання»: міжрегіональні 

історико-культурологічні читання, приурочені до 1030-річчя хрещення 

Київської Русі - України (Часів Яр, 8 лютого 2018 р.) 

Основні результати дослідження знайшли відображення в 

15 публікаціях. З них: 9 наукових статей, 6 з яких опубліковано у наукових 

фахових виданнях України (у т.ч. 1 у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus 

International»). Загальний обсяг публікацій становить 4,2 – д.а. 

Обсяг і структура роботи. Структура роботи обумовлена метою та 

завданнями дослідження, змістом і сутністю проблеми, що розглядається, 

характером наукової розвідки. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів 

дев’яти підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (760 позицій) та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 306 сторінок, з них основного тексту 203 сторінки – 8,4 д.а. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт та предмет вивчення, 

хронологічні та географічні межі, з’ясовано наукову новизну й практичне 

значення отриманих результатів та зазначено їх апробацію, подано інформацію 

щодо структури дисертації.  

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та теоретико-

методологічні засади дослідження» складається з трьох підрозділів і 

присвячений аналізу наукової розробки теми, джерельної бази та теоретико-

методологічних засад дослідження. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» здійснено аналіз 

ступеня вивченості культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової 
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війни у двох площинах: вивчення узагальнюючих досліджень про культуру 

СРСР, УРСР, Донбасу взагалі та у конкретно-історичний період.  

Історіографію досліджуваної проблеми можна умовно поділити на чотири 

основні групи: дослідження радянських вчених, роботи теоретичного 

характеру, наукові розвідки сучасних українських науковців та дослідження 

зарубіжних авторів. 

Внаслідок різноманітних чинників найбільш масштабною за кількістю 

робіт є радянська історіографія, яку доцільно розглядати за хронологічним 

принципом. Перший період розвитку радянської історіографії припадає на 

1941-1952 рр. і характеризується зосередженістю досліджень злочинів нацистів 

проти населення, збитків, завданих господарству, промисловості, культурі
1
.  

Період «хрущовської відлиги» в радянській історіографії Великої 

Вітчизняної війни став для істориків підґрунтям для висвітлення керівної та 

спрямовуючої ролі комуністичної партії в забезпеченні перемоги над ворогом. 

Вийшли фундаментальні праці з історії війни
2
, в яких знайшли відображення 

події на Донбасі. У цей період вийшло багато краєзнавчих студій, присвячених 

культурному життю регіону в межах єдиного концепту: Донбас непереможний, 

могутній локомотив відродження республіки та країни.  

Період другої половини 60-х–початку 80-х рр. ХХ ст. відзначено 

поверненням до «сталіністського бачення» історії війни, апологетикою ролі 

комуністичної партії в культурному житті країни. В означений період виходять 

краєзнавчі розвідки, присвячені історії Донбасу, окремим галузям культури, 

післявоєнній культурній відбудові регіону
3
 з характерними для того часу 

ідеологічними обмеженнями, героїзацією шахтарської праці, глорифікацією 

подій війни та відновлення. 

Найбільшу групу в історіографічному дискурсі культурних процесів на 

Донбасі в роки Другої світової війни становлять наукові розробки українських 

істориків, краєзнавців після 1991 р. Варто зазначити концептуальне, 

історіософське, методологічне переосмислення подій війни та поступове 

зміщення уваги науковців від військових операцій та соціально-економічних 

                                                 
1
 Глухий О.М. Німецькі фашисти – люті вороги українського народу. М., 1942. 38 с.; Гаевой А.И. 

Возрождение хозяйства и культуры Ворошиловградской области. Москва, 1944. 46 с. та ін. 
2
 Анисимов И.В., Кузьмин Г.В. Великая Отечественная война Советского Союза, 1941–1945. Москва, 

1952. 190 с.; Кігінько Р.І. Розквіт культури Донецького краю. Сталіно, 1960. 36 с.; Іонов О.В. 

Злочинства німців у Донбасі. Київ, 1955. 37 с.; Дадаев К.Д., Колот А.В. Народное образование в 

Ворошиловградской области к 40-летию Великого октября. Ворошиловград, 1957. 46 с. 
3
 Безклубенко С.Д. Розвиток культури в Українській РСР. Київ, 1981. 117 с.; Поступь Донбасса 

(сборник) / М.Е. Миронов, В.В. Сафонов. Донецьк, 1967. 252 с.; Хорошайлов Н.Ф. Донбасс 

непокоренный: Очерк. Донецк, 1982. 100 с.; Пазяк М. Фольклорні надра Донбасу. Народна творчість 

та етнографія. 1972. № 2. С. 67–72.; Кулик О.О. Донецький обласний український музично-

драматичний театр імені Артема. Київ, 1987. 133 с.; Гусинський Г.О. Музеї Донеччини. Укр. іст. 

журн. 1967. № 11. С. 45–47; Ляшенко Г.П. Успіхи культурного будівництва в Донбасі в післявоєнні 

роки (1943–1950 рр.). Донецьк, 1968. 90 с. 
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проблем у бік соціокультурного аспектів війни, дослідження пересічної людини 

в умовах війни
4
.  

Звернення уваги українських дослідників на культурний зріз Другої 

світової війни сприяли появі наукових розробок, присвячених долі історико-

культурних цінностей України в роки війни, розвитку освіти, театру, преси, 

вивченню духовного та релігійного життя населення України в цей період
5
. 

Вкрай важливі аспекти для нашого дослідження в контексті його актуалізації 

культурного життя регіону знайшли висвітлення в працях, присвячених Сходу 

України та військовій зоні окупації
6
. 

Окремої уваги заслуговують наукові розвідки, пов’язані з вивченням  

регіональної історії міст Донбасу, зокрема під час Другої світової війни
7
. Доля 

інтелігенції Донеччини в роки війни знайшла висвітлення у працях, в яких 

аналізується загальна репресивна політика радянської влади
8
. Стосовно періоду 

окупації регіону варті уваги роботи І.С. Тарнавського, В.І. Абакумової
9
. 

Сучасний концептуальний дискурс окупації регіону представлено у 

                                                 
4
 Коваль М.В. Друга світова війна і Україна (1939–1945 рр.). Історіософські нотатки. Київ, 1999. 75 с.; 

Лисенко О.Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та 

перспективи. Укр. іст. журн. 2011. №4. С. 165–194.  
5
 Дацків І.Б. Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни. 

Тернопіль, 2001. 169 с.; Себта Т.М. Архівні джерела про українські культурні цінності вивезені 

нацистами в роки Другої світової війни: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Київ, 2000. 17 с.; 

Ткаченко М.І. Музеї України під час Другої світової війни (1939–1945 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. 

наук: 07.00.01. Київ, 1996. 23 с.; Гайдабура В.М. Театр між Гітлером і Сталіним. Київ, 2004. 317 с.; 

Яременко В.М. Політика німецького окупаційного режиму щодо преси в рейхскомісаріаті «Україна» 

(1941–1944 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02. Київ, 2008. 17 с.; Грідіна І.М. Духовне 

життя населення України в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Донецьк., 2010. 419 с.; Грідіна 

І.М. Православні віруючі України у роки Другої світової війни. Донецьк, 2006. 212 с.; Лисенко О.Є. 

Церковне життя в Україні. 1943–1946 рр. Київ, 1998. 391 с. та ін. 
6
 Добров П.В., Грідіна І.М., Калашнікова В.Є. Історико-культурні цінності Східної України в роки 

Великої Вітчизняної війни. Донецьк, 2011. 236 с.; Нестеренко В.А. Окупаційний режим у військовій 

зоні України в 1941–1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокульний аспекти): дис. … канд. 

іст. наук: 07.00.01. Київ, 2005. 207 с.; Салата О.О. Формування нiмецького iнформацiйного простору 

в рейхскомiсарiатi України та в зонi вiйськової адміністрації (червень 1941–1944 рр.). Донецьк, 2010. 

363 с.; Титаренко Д.М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне 

джерело (1941–1943 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. Донецьк, 2002. 255 с.; Фомін А.В. Вплив 

нацистської окупації на соціальну сферу України (1941–1943 рр. за матеріалами Донецької, 

Луганської і Харківської областей): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Луганськ, 2007. 220 с. та ін. 
7
 Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і 

Батьківщини. Київ, 2016. 720 с.; Сусликов В.Є., Титаренко Д.М. Горлівка в період Другої світової 

війни та перші повоєнні роки (1941–1950): історичний нарис та джерела. Донецьк, 2010. 505 с. та ін. 
8
 Подкур Р.Ю. «Великий терор» 1937–1938 рр. на Донбасі. Київ, 2016. 126 с.; Лихолобова З. 

«Великий терор» 1937–1938 років у Донбасі: втрати інтелігенції. Проблеми історії України: факти, 

судження, пошуки. Київ, 2007. Вип. 16(1). С. 466–480; Реабілітовані історією. Донецька область. 

Кн.1–9. Донецьк, 2004–2012; Реабілітовані історією. Луганська область. Кн.1–4. Луганськ, 2004–2013; 

Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у  1943–1945рр.: дис… канд. іст. 

наук: спец. 07.00.01. Київ, 2009. 232 с.; Малежик Д.І. Творча інтелігенція Української РСР в 

повоєнний період (1945–1953рр.): дис… канд. іст. наук: спец. 07.00.01. Київ, 2011. 253 с.  
9
 Тарнавський І.С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941–1943 рр.): 

Монографія. Донецьк, 2008. 218 с.; Абакумова В.І. Окупаційний режим та антинацистський Рух 

опору на Луганщині (1941–1943 рр.). Луганськ, 2004. 214 с. 
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дослідженнях О.В. Стяжкіної
10

,  поворотні етапи політичної, соціально-

економічної та етнокультурної історії нового й новітнього Донбасу в контексті 

сучасних національних загроз представлені в дослідженні С.Кульчицького та 

Л.Якубової
11

. Означені праці дають змогу створити новий концептуальний 

вимір окупаційного режиму на Донбасі.  

Культурно-мистецьким та церковно-релігійним аспектам культурного 

життя Донбасу в роки війни присвячені статті Д.М. Титаренка, І.С. 

Тарнавського, І.М. Грідіної, О.М. Ущапівської, А.О. Петровської, 

О.Д. Форостюк; система освіти в Донбасі 1941-1945 рр. висвітлена в монографії   

П.В. Доброва та М.О. Бистрої
12

. Слід виокремити науково-публіцистичні 

розвідки регіонального спрямування краєзнавців В.П. Стьопкіна, 

Л.В. Яруцького
13

. Дотичними до культурних процесів на Донбасі в 

хронологічному та географічному аспекті є дослідження С.Л. Андросової
14

, 

Д.М. Титаренка
15

, О.Ю. Титаренко
16

.  

Інтерес до досліджень зарубіжних науковців та істориків діаспори
17

, 

обумовлений ґрунтовною джерельною базою та оригінальними 

концептуальними підходами. Дослідження Гіроякі Куромія
18

 та Марти 

                                                 
10

 Стяжкіна О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України. Нові 

сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Донецьк, 2016. Кн. 25. С. 71–99; Стяжкіна О.В. Жінки 

України в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси виживання. Укр. іст. журн. 

2015. №2. С. 42–66.  
11

 Кульчицький С., Якубова Л. Триста років самотності: Донбас у пошуках смислів і батьківщини. 

Київ, 216. 720 с.  
12

 Грідіна І.М., Добров П.В. Церковне життя Донецька в роки війни (1941–1945). Історія очима 

молодих дослідників: Збірник наукових праць. Донецьк, 1999. Т.1. С. 163–166; Тарнавський І.С. 

Інтелігенція в умовах фашистської окупації Донбасу (1941–1943 рр.). Нові сторінки історії Донбасу: 

Збірник статей. Донецьк, 2008. Кн. 15/16. С. 6–27; Титаренко Д.М. Культурне життя на Донбасі під 

час нацистської окупації. Укр. іст. журн. 2015. №2. С. 67–84; Ущапівська О.М. Культурно-мистецьке 

життя Донеччини (кінець ХІХ–початок ХХІ століття). Київ, 2011. 480 с.; Форостюк О.Д. 

Православная Луганщина в годы гонений и трагических испытаний (1917–1988 гг.). Луганск., 1999. 

120 с.; Петровская А.А. Православная церковь в Донбассе в 1941–1981 гг. Літопис Донбасу. Донецьк, 

2001. Випуск ІХ. С. 42–46; Бистра М.О., Добров П.В. Система освіти в Донбасі в роки Великої 

Вітчизяняної війни. Донецьк., 2006. 273 с. 
13

 Степкин В.П. Жизнь при немцах: на Родине и на чужбине (Донбасс 1941–1943 гг.): историко-

краеведческий очерк. Донецк, 2003. 52 с.; Яруцкий Л. Старейший в Украине: Из истории Донецкого 

областного драматического театра (г. Мариуполь). Мариуполь, 1998. 103 с. 
14

 Андросова С.Л. Культурні процеси в Донбасі в 20–30-ті рр. ХХ ст.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. 

Донецьк, 2010. 296 с. 
15

 Титаренко Д.М. Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової 

адміністрації). Львів–Донецьк, 2014. 442 с. 
16

 Титаренко О.Ю. Культурне життя на Донбасі у відбудовчий період (1943-1953 рр.): дис. ... канд. 

іст. наук: 07.00.01. Дніпро, 2017. 288 с. 
17

 Беркгоф Карел. Чи було релігійне відродження в Україні під час нацистської окупації? Укр. іст. 

журн., 2005. № 3. С. 18–38; Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під 

нацистською владою. Київ, 2011. 454 с. Грімстед К.П., Боряк Г. Доля українських культурних 

цінностей під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. Київ-Львів, 1991. 

120 с.; Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті «Україна» (1941–1944) у 

світлі німецьких документів. Київ, 2008. 272 с. 
18

 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння,1870–1990-і роки. Пер. з 

англ. Галина Кьорян, Вячеслав Агєєв. Передм. Григорія Немирі. Київ, 2002. 510 с. 
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Студенної-Скрукви
19

 майже вперше порушили проблему ідентичності 

населення Донбасу. В контексті нашого дослідження інтерес представляє 

робота німецької дослідниці Тетяни Пентер, присвячена особливостям 

нацистської окупаційної політики на Донбасі. 

Окрему групу в історіографії дослідження становлять підручники, 

методичні видання, статті, які стали в нагоді при обранні інструментарію 

дослідження, аналізу джерельної бази, визначення теоретико-методологічних 

засад
20

.  

Історіографічний аналіз проблеми засвідчує, що радянськими, 

українськими та зарубіжними науковцями зроблено вагомий внесок у вивчення 

різних аспектів культурного життя регіону в роки війни. Проте, дотепер немає 

комплексного, системного дослідження, присвяченого цілісному аналізу 

культурних процесів на території Донбасу в період Другої світової війни.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» надано характеристику 

джерел за проблемою дослідження. 

Значна частина джерельної бази представлена документами та 

матеріалами (38 фондів), які ще не опубліковані та зберігаються в центральних 

Державних архівах Донецької та Луганської областей, Центральному 

державному архіві громадських об’єднань України, Центральному державному 

архіві вищих органів влади та управління України, Центральному державному 

кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного. 

Найбільш численну групу становлять писемні джерела: законодавчі та 

нормативні акти, діловодна документація, статистичні матеріали, періодична 

преса, джерела особового походження, художня література. 

Аналіз законодавчих та нормативних актів радянської влади та 

нацистського окупаційного режиму дає можливість з’ясувати політику щодо 

організації культурного життя на республіканському та місцевому рівнях. У 

роботі використані постанови радянського законодавства, які регулювали 

культурне життя напередодні війни: постанова ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. 

«Про перебудову літературно-художніх організацій», постанова Політбюро ЦК 

КП(б)У «Про реорганізацію національних шкіл на Україні» від 10 квітня 

1938 р. та  РНК СРСР і ЦК ВКП(б)  «Про обов’язкове вивчення російської мови 

в школах національних республік і областей» від квітня 1938 р.  

Культурне життя населення Донбасу в роки окупації репрезентоване 

розпорядженнями та наказами відділів міських управ м. Сталіно (у роки 

окупації - Юзівка) та Ворошиловграда щодо діяльності окремих культурних 

                                                 
19

 Студенна-Скруква М. Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності. Київ, 2014. 410 с. 
20

 Леви-Строс К. Структурная антропология. Москва, 1985. 535 с.; Панич О.О. Теорія культури. 

Навчально-методичний посібник. Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 

2009. 116 с.; Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический 

словарь. Москва: Академический Проект, Культура; Киров: Константа, 2012. 1000 с. та ін. 
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установ. Особливе місце займають радянські постанови, 1943-1945 рр., які 

закріплювали пріоритетність регіону у відбудовчих процесах та ідейно-

політичній роботі: постанова РНК та ЦК КП(б)У від квітня 1944 р. «Про 

покращення культурного та побутового обслуговування Донбасу»; постанова 

РНК УРСР та ЦК КП(б)У від жовтня 1944 р. «Про покращення 

кінообслуговування трудящих Донбасу», низка постанов РНК УРСР і ЦК 

КП(б)У щодо проведення виставки «Відбудова звільненого Донбасу». 

Значний масив інформації з досліджуваної теми міститься в діловодній 

документації, яка класифікована за функціональною ознакою: звітна, 

листування, організаційно-розпорядча та облікова. Радянська звітна 

документація представлена матеріалами Надзвичайної державної комісії із 

встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, 

доповідними записками Комісії обкомів ЦК КП(б)У, міськкомів, райкомів за 

1943-1945 рр. щодо стану культури періоду окупації, процесів реевакуації, 

звітами окремих культурних установ, обласних управлінь та рад. Особливий 

інтерес становить звіт VI німецької оперативної команди, що містить 

інформацію про настрої населення, культурне життя м. Сталіно під час 

окупації.  

Відомості щодо стану культури регіону в роки війни відбились у 

листуванні обкомів партії з центральними партійними та радянськими 

органами, міськкомами, райкомами з питань культурно-просвітницької роботи, 

реевакуації культурних установ. Питання нацистської культурної політики в 

Україні: наукової діяльності, роботи бібліотек та шкіл, професійної освіти, 

церкви, - містяться в матеріалах листування між зондерштабом «Наука» та 

керівником робочої групи «Україна»; листах керівника зондерштабу 

«Віссеншафт» в Україні Брауна, керівника Групи релігійної політики 

Міністерства східних територій Третього Рейху Карла Розенфельдера тощо.  

Організаційно-розпорядчої документація представлена стенограмами та 

протоколами засідань Ворошиловградського та Сталінського обкомів КП(б)У.  

Облікова документація - штатними розкладами, списками, анкетами, 

особистими справами працівників культурних установ Донбасу за 

досліджуваний період.  

Статистичні матеріали (опубліковані та такі, що містяться в архівних 

документах) дозволили простежити кількісні показники культурного життя 

регіону в роки війни. У дослідженні зокрема були використані опубліковані 

всесоюзні переписи населення 1926 та 1939 рр., які дозволили надати 

характеристику споживачам культури, простежити соціальні зміни у динаміці.   

Одним з основних джерел з досліджуваної проблеми є матеріали преси, 

яка водночас виступає й культурним суб’єктом, і інструментом втілення 

радянської та нацистської культурної політики. У дослідженні використано 

матеріали центральних та місцевих радянських видань («Ворошиловградська 

правда», «Социалистический Донбасс»), нацистської окупаційної преси війни 

(17 найменувань).  

Для дослідження культурних процесів велике значення мають документи 

особового походження, представлені автобіографіями, щоденниками, 
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мемуарами, спогадами культурних діячів Донбасу: письменника-критика 

А.В. Левитського, письменника І.А. Гороша, балерини Донецького театру 

опери та балету О.П. Горчакової. 

Одним із видів письмових джерел, здатних віддзеркалювати смаки, 

ідеали, настрої епохи, є художня література. В інтересах дослідження були 

залучені літературні твори П.А. Байдебури,  П.Г. Безпощадного, 

Б.Л. Горбатова, І.А. Гороша, присвячені історії, культурі Донбасу, написані 

протягом 1930-х рр. та в роки Другої світової війни, що дозволили створити  

літературний образ регіону того часу.  

Важливе значення в реконструкції культурного життя Донбасу в роки 

війни належить усним джерелам. У дослідженні використано оприлюднені 

опитування
21

 жителів регіону щодо побуту, стратегій виживання, відносин з 

окупантами. Унікальним джерелом для реконструювання світогляду та настроїв 

населення Донбасу в роки війни є фольклор: робітничий, антирадянський, 

фронтовий, український народний, антинацистський, який фіксував найбільш 

значущі події у вигляді рефлексій. 

Вивчення культурних процесів не можливе без використання візуального  

типу джерел. У дослідженні використані кіно- та фотодокументи, плакати, 

карикатури. Синтетичним джерелом відображення дійсності та самостійним 

витвором мистецтва є радянські художні кінострічки, присвячені Донбасу 

(«Велике життя», «Виборгська сторона», «Це було в Донбасі»). Неабияку 

цінність становлять радянські та німецькі кінохроніки, які зберігаються в 

Центральному кінофотофоноархіві ім. Пшеничого
22

. Фотодокументи за темою 

дослідження представлені матеріалами зі звітів Надзвичайної державної комісії 

із встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, 

фотографіями з радянських періодичних видань, окупаційної преси. Радянські 

та нацистські карикатури та плакати, які належать до креолізованих текстів, 

не лише ретранслюють певні ідеологічні настанови та виступають 

інструментом пропаганди, але цікаві й як носії певних художніх образів. 

Представлений у дисертаційному дослідженні комплекс джерел є 

репрезентативним для комплексного та неупередженого висвітлення 

культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни.  

Підрозділ 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

присвячено окресленню концептуальних підходів, принципів та методів 

дослідження. З огляду на те, що предметом дослідження виступають культурні 

процеси, теоретичною базою обрано соціокультурну антропологію – вивчення 

соціокультурних форм існування людини крізь призму запроваджених 

тоталітарною владою культурного сценарію та нав’язування культурного 

простору. Дисертаційне дослідження ґрунтується на комплексному, системному 

                                                 
21

 Penter T. Titarenko D. Local memore on war, German occupation and postwar years. An oral history 

project in the Donbas. Cahiers du monde russe,  2011. Vol 52. PP. 475-497.  
22

 Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. Од. обл.87; 120; 179; 

182; 2202; 3254; 3275; 0-3250; 2-19819.  
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антропологічному, ціннісному та герменевтичному підходах, принципах 

історизму та неупередженості.  

У другому розділі «Особливості регіональних культурних процесів на 

Донбасі напередодні та на початку Другої світової війни»  досліджено 

процес формування та трансформації культурного простору на Донбасі 

наприкінці 1930-х рр. до початку німецько-радянської війни.  

У підрозділі 2.1. «Культурний радянський сценарій для Донбасу 

напередодні та на початку Другої світової війни» надано характеристику  

культурного простору Донбасу наприкінці 30-х років ХХ ст., визначені 

особливості культурного радянського «сценарію» для регіону напередодні 

війни. 

У ході дослідження охарактеризовано умови та визначено форми та 

особливості запровадження культурного сценарію, розробленого радянською 

владою для Донбасу, який після знищення української та культури 

національних меншин, являв собою ідеальний майданчик для акультурації та 

переідентифікації населення регіону. Пролетарський та інтернаціональний 

культурний простір формувався через русифікаторську та класову політику у 

літературному, театрально-музичне, мистецькому житті. Охарактеризовано 

форми культурницької пропаганди та агітації через мережу кіно, радіо та преси. 

Візитною карткою культурного життя довоєнного Донбасу став 

монументальний соцреалізм в літературному («Литературный Донбасс»), 

музично-театральному (композиція «Донбаська оборона» П. Бастрікова, опера 

«Поднятая целина»), образотворчому мистецтві («Листопрокадчики первой 

пятилетки» Н.К.Бендрика). Донбас став знімальним майданчиком для 

кінофільмів промислової тематики («Симфонія Донбасу», «Большая жизнь»). 

Створений за ініціативою Л.М.Кагановича шахтарський ансамбль пісні та 

танцю був символом пролетарської культури в регіоні.  

Виявлено, що для створення нового – радянського, пролетарського 

культурного простор,у влада направляла до регіону «десанти» з Москви, 

Ленінграду, Харкова, Києва, які мали спрямовувати у відповідне ідеологічне 

русло діяльність місцевих культурних діячів. Культурна «табула раса» 

передвоєнного Донбасу відкривала для радянських культурних десантів 

можливості створення швидкої кар’єри, що обумовило  його «культурну 

окупацію», витіснення та знищення місцевої української культурної 

інтелігенції.  

У підрозділі 2.2. «Культурне життя Донбасу в умовах «очікування війни» 

охарактеризовано мобілізаційний потенціал та діяльність культурних установ 

регіону в умовах воєнного часу, виявлено безпорадність та прорахунки місцевої 

влади щодо системної роботи в екстремальних умовах (провал евакуації 

культурних закладів та цінностей напередодні нацистської окупації).  

На підставі аналізу джерел простежені зміни в культурному житті 

Донбасу в залежності від просування на схід нацистської армії та окупації 

території України.  

Виявлено, що сформований напередодні війни на Донбасі культурний 

простір мав певний мобілізаційний потенціал. Основними формами 
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патріотичної пропаганди та агітації стали виступи мобільних музично-

драматичних та театральних колективів, які виступали перед робочими, 

фронтовими частинами, в шпиталях, видання антинацистських пісень місцевих 

композиторів (видавництво «Ворошиловградська правда»), плакатна 

пропаганда. Репертуар та художній контент змінювалися з пролетарсько-

інтернаціонального на патріотичний, зокрема український («Маруся 

Богуславка», «Запорожець за Дунаєм», «Шельменко денщик»). З’ясовано, що 

активна патріотична самоорганізація культурних діячів Донбасу певною мірою 

сприяла припиненню паніки, мобілізовувала працівників підприємств, чого не 

можна сказати про місцеве керівництво. 

Намагаючись максимально використати бібліотеки, архіви та музеї у 

мобілізаційній та патріотичній роботі, підготовка до евакуації та евакуацію 

культурних цінностей Донбасу було фактично зірвано. У результаті було 

евакуйовано менше третини фондів обласних архівів, а більшість фондів 

районних - спалено. Не було евакуйвано книжкові фонди бібліотек, які 

бібліотекарі переховували самотужки (М.І.Королькова). Брак джерел не дав 

змогу достеменно встановити втрати музейних фондів Донбасу під час 

евакуації, музейні експонати також переховувались ентузіастами, яких нерідко 

після звільнення від окупації звинувачували у привласненні державного майна 

які після звільнення від окупації були звинувачені у їх присвоєнні 

(С.О. Локтюшев).  

З початком війни до лав Червоної армії пішли письменники Донбасу   

Б.Л. Горбатов, В.О. Бєлоусов, А.В. Бронський, І.О. Гонімов, Б.А. Котов, на схід 

евакуювалися М.В.Сосюра та П.М.Безпощадний. З’ясовано, що місцеве 

керівництво до останнього затримувало евакуації театральних та музичних 

колективів, через що більшість з них вимушені були залишились на окупованій 

території. Промисловий Донбас знов став зразком, але вже концепції евакуації 

культурних установ за остаточним принципом.  

У третьому розділі «Культурний простір Донбасу в роки нацистської 

окупації» охарактеризовано нацистську культурну політику на території 

Донбасу, визначено основні прояви культурного життя регіону в роки окупації. 

У підрозділі 3.1. «Культурна політика військової окупаційної 

адміністрації на Донбасі» окреслено засади нацистської культурної політики та 

принципи її втілення у військовій зоні окупації і на Донбасі.  

З’ясовано, що політика військової адміністрації відрізнялась від такої в 

«Рейхскомісаріаті Україна», базової установкою якої була теза про 

цивілізаційну неповноцінність слов’янської культури. Для забезпечення 

лояльності цивільного населення в зоні його тісного контакту з військовим 

контингентом (військові були розквартировані по домівках жителів, мали 

спільне харчування та побут) спостерігалась  варіативність культурної політики 

окупаційної адміністрації, яка оформлювалась в низку окремих заходів в сфері 

культурного життя населення регіону.  

Визначено, що створення культурного простору для окупованого 

населення полягало передовсім в пропаганді та агітації, для яких були задіяні 

найбільш ефективні засоби та інструменти культурного пливу: преса (на 
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Донбасі виходило 24 видіння), кіно, радіо, образотворче мистецтво (плакатне, 

фотовиставки). Музично-театральна сфера виконувала переважно дозвіллєву 

функцію – в пріоритеті для військових, а потім і для населення. Контроль над 

пресою за закладами культури здійснювали роти пропаганди та команди 

пропаганди відділу U.  

Заохочуючи або примушуючи працювати на відповідальних посадах 

місцевих інтелігенцію, діячів культури та мистецтва, окупаційна влада 

створювала систему кругової поруки, заплямовувала колаборацією місцеву 

еліту, відрізаючи їй шлях назад у радянську реальність 

У підрозділі 3.2. «Специфіка культурного життя за часів нацистської 

окупації» здійснено спробу визначення сутності та особливостей культурного 

життя Донбасу за умов окупації через характеристику його культурних 

просторів.  

Виявлено, що за умов нацистської окупації в регіоні існували три 

культурні простори – для військових, цивільного населення та спільний. 

Нацистську окупаційну владу цікавило питання забезпечення культурних 

запитів військових, переважно в сфері дозвілля. Військові відвідували 

концерти, театральні вистави, кінотеатри, читальні. Для організації їх дозвілля 

було спеціально створені розважальні театри-кабаре («Вар’єте»- «Пістрява 

сцена», «SKALA»), де виступали місцеві творчі колективи. 

Культурний простір для місцевого населення був звужений окупаційною 

владою задля вирішення задач його контролювання, здійснення ідеологічного 

тиску та проведення пропаганди. Окупаційна адміністрація створювала 

видимість залучення місцевого населення до культурного життя через його 

участь у випуску газет, роботи бібліотек та музеїв, перегляду кінострічок, 

театральних постанов, заграванню з національним стримом в культурному 

контексті, сприянню «релігійне відродження» тощо.  

Спільний культурний простір, що виник в роки окупації був унікальним 

явищем співіснування та подекуди взаємодії окупантів з місцевим населенням у 

сфері культури (культурна колаборація).  

Визначено, що антирадянська пропаганда, знайомство з іншою 

культурою, діяльність українських націоналістів, ілюзія свободи віросповідання 

створювали сенси, відмінні від радянських, але ані політичної, ані культурної 

альтернативи на Донбасі вони врешті-решт не створили. Політика 

дозволу/милості за своєю формою не ховати зверхності та зневажливості до 

підкореного населення, переважити страти і терор за змістом. Нав’язуванні 

сенси розходились з реаліями окупаційної політики, не давали надію на 

майбутнє, а тому не зруйнували стереотипи та не могли змінити світогляд. 

Четвертий розділ «Культурне життя Донбасу в 1943-1945 рр.» 

присвячено дослідженню відновлення радянського культурного життя в регіоні 

за умов його звільнення та деокупації.  

У підрозділі 4.1. «Наслідки окупації в культурній сфері Донбасу» зроблено 

акцент на антропологічному вимірі впливу нацистської окупації на культурну 

сферу Донбасу.   
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Визначено, що ставши одним з перших регіонів, який було звільнено від 

нацистської окупації, Донбас знов став своєрідним полігоном політики 

деокупації, зокрема його культурного життя. За умов війни, що 

продовжувалась, радянський уряд на ходу корегував політику щодо населення, 

яке стикнулось з іншої культурою, взаємодіяло з окупантами, було свідком 

передвоєнної безпорадності та відвертих прорахунків радянської влади, 

зокрема в культурній сфері.   

Аналіз джерел свідчить про «стримані» репресії проти колаборантів – 

культурних діячів, більшість з яких обрала можливість «спокути провину» 

службою в лавах Червоної армії (О.П. Горчакова) або участю у шефських 

концертах. Припускаємо, що «стриманістю» репресій радянська влада мовчазно 

визнавала помилки перед кинутої напризволяще напередодні війни культурної 

інтелігенцією Донбасу.  

Встановлено, що одним зі специфічних наслідків нацистської окупації на 

Донбасі було активне релігійне життя, представлене діяльністю чисельних 

культів та течій, заборонених до війни. Частина з них, відновивши свою 

діяльність під час окупації  (іоанніти,  підгорнівці, Істинно-православна церква 

– група так званого «церковно-монархічного підпілля») вели відкриту 

антирадянську діяльність, за що активно переслідувалися органами НКГБ. Не 

маючи на той час можливості та ресурсів тотально контролювати релігійне 

життя, радянський уряд у центрі та на місцях уніфіковував його за допомогою 

кишенькової РПЦ, загнавши непавославні громади Донбасу в глибоке підпілля, 

та репресій проти найактивніших служителів культів (К.І. Ангілопов, 

І.Є. Колесніков).  

Виявлено, що масштабні матеріальні втрати довоєнної мережі культурних 

установ (лише в Сталінській області збитки завдані установам культури, 

мистецтва та релігійного культу склали 715 мільйонів крб.), були завдані не 

тільки діями окупантів, але й в результаті прорахунків евакуації та реевакуації.  

У підрозділі 4.2. «Відновлення радянського культурного простору в 

регіоні» виявлено та проаналізовано особливості відновлення радянського 

культурного простору на Донбасі після визволення від нацистської окупації. 

У дослідженні доведено, що звільнений Донбас став полігоном 

випробовування засобів та методів відновлення культурного життя на 

окупованих територіях. Розкрито особливості культурно-пропагандистської 

роботи в регіоні протягом 1943–1945 рр., встановлено, що основну роль, як 

засіб ідеології та пропаганди продовжували відгравати культурні установи, такі 

як театри, кінотеатри, клуби, бібліотеки, архівні установи та музеї, але 

культурний контент зміщувався в бік патріотизму. Образ непереможного 

Донбасу пропагувався в літературі, кінематографі, образотворчому мистецтві. 

Головними темами стали героізація праці, глорифікація подій війни та 

відновлення («Голубий терикон» І. Майовий, «Донбас возрождается» 

П. Луганський, «Нескорені» Б.Л. Горбатов). Культурне відродження Донбасу 

стало справою республіканського та всесоюзного масштабу: для створення 

виставки «Відродження визволеного Донбасу» ( Київ, 1945 р.) на Донбасі 

працювали бригади художників з усієї УРСР, які збирали матеріали про 
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відбудову регіону для експозицій. Значення та масштабність даного заходу 

дозволили багатьом митцям побудувати на ньому кар’єру. 

У дослідженні акцентовано увагу на особливості кінофікації післявоєнного 

Донбасу. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що кінофікація та 

кінообслуговування населення Донбасу мала виняткове значення в процесах 

деокупації регіону. Із визволенням Донбасу від окупантів, кінематограф посів 

важливе місце в житті громадян та радянської політики. За кількістю 

державних кіноустановок Донбас посідав перше місце в УРСР. 

Післяокупаційний Донбас, як і довоєнний, став кінематографічною площадкою 

для режисерів («Донбас відроджується», «Відродження Донбасу», «Це було в 

Донбасі»).  

Виокремлено роль робітничого фольклору в культурній пропаганді та 

культурному сценарію відновлення регіону. З’ясовано, що робітничий 

фольклор, що з’являвся на шпальтах періодичних видань та видавався 

окремими збірками, являв собою так званий «псевдофольклор» - творчість на 

замовлення.  

Доведено, що наслідками радянського культурного сценарію стало 

формування специфічного культурного простору в регіоні, який виконував не 

лише довоєнні функції вітрини радянськості та «всесоюзної кочегарки», але й 

«локомотиву відродження». Трагізм та героїзм воєнних часів глорифікувались 

та міфологізувались під гаслом «Донбас ніхто не ставив на коліна» (А.В. 

Клоччя), визначаючи особливість регіону, виховуючи відокремлену 

ідентичність його населення.  

У висновках узагальнено основні положення дисертації та 

сформульовані наступні підсумки дослідження:  

Аналіз історіографії дає підстави стверджувати, що до сьогодні не було 

зроблено комплексної праці, присвяченої культурним процесам на території 

Донбасу в період Другої світової війни, що обумовило вибір теми дослідження.  

Напередодні Другої світової війни на Донбасі, який після знищення 

української та культури національних меншин, являв собою ідеальний 

майданчик для акультурації та переідентифікації населення регіону. був 

зреалізований радянський культурний сценарій.  

Пролетарський та інтернаціональний культурний простір формувався 

через русифікаторську та класову політику у літературному, театрально-

музичному, мистецькому житті. Візитною карткою культурного життя 

передвоєнного Донбасу став монументальний соцреалізм в літературному 

музично-театральному, образотворчому мистецтві. 

Культурний простір передвоєнного Донбасу створювався за допомогою 

радянських культурних «десантів» зі великих міст УРСР та РРФСР, 

відкриваючи можливості створення швидкої кар’єри, що обумовило  

«культурну окупацію» регіону, витіснення місцевої української культурної 

інтелігенції. 

Загальнорадянська практика  евакуації населення та культурних установ 

за остаточним принципом на початку війни обумовила безпорадність та 

прорахунки місцевої влади у проведенні системної підготовки до евакуації 
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закладів культури та їх колективів на Донбасі. Втрата значної частки 

культурних цінностей регіону, зокрема архівних фондів, далася взнаки при 

проведенні нашого дослідження: велика кількість архівних матеріалів, 

відкладена в результаті діяльності культурних установ було втрачено.  

Попри прорахунки місцевої влади, діяльність культурних установ та 

колективів продемонструвала потужний мобілізаційний потенціал в умовах 

воєнного часу. Разом з тим, затримка евакуації театральних, музичних 

колективів, працівників бібліотек, музеїв тощо задля ведення патріотичної 

пропаганди, стала причиною залишення великої кількості культурних діячів на 

окупованій території.  

Культурна політика військової адміністрації на Донбасі відрізнялась від 

такої в «Рейхскомісаріаті Україна». Варіативність культурної політики 

окупаційної адміністрації, обумовлена тісними ми контактами військових з 

цивільним населенням та близькістю фронту, оформлювалась в окремі 

ситуативні заходи в сфері культурного життя населення регіону. 

Культурний простір окупованого Донбасу формувався залежно від 

пропагандистських заходів окупаційної влади, здійснюваних традиційними 

інструментами: преса, радіо, кіно, контрольованими ротами пропаганди відділу 

U (U1, U2 та U4). Театри, кінотеатри, музикальні колективи виконували 

функцію організації дозвілля, в першу чергу для військових, а потім для 

населення. Задоволення культурних потреб для населення здійснювалось 

переважно за принципом «тільки для німців».   

Заохочення української культури та сприяння активізації релігійного 

життя здійснювалось окупаційною владою в межах антирадянської пропаганди, 

будь-які національно-самостійницькі прояви беззаперечно припинялись.  

Існування спільного культурного простору, який, з одного боку, став 

проявом стихійної участі військових в культурному дозвіллі та релігійному 

житті населення, а з іншого, створювався штучно через культурну колаборацію, 

не призвів ані до політичної, ані до культурної альтернативи на Донбасі.  

Нав’язуванні сенси розходились з реаліями окупаційної політики, не давали 

надію на майбутнє, а тому не зруйнували стереотипи та не змінили світогляд, 

натомість створила для місцевої інтелігенції систему кругової поруки, 

намагаючись відрізати їй шлях назад у радянську реальність.  

Наслідками нацистської окупації на Донбасі стали значні людські та 

матеріальні збитки, зокрема в галузі культури.  

Специфічним наслідком нацистської окупації на Донбасі було активне 

релігійне життя, представлене діяльністю чисельних культів та течій, 

заборонених до війни, з якими уряд у центрі та на місцях боровся за допомогою 

прямих переслідувань та заповненням релігійного простору виключно 

православними громадами кишенькової РПЦ.  

Звільнений від окупантів Донбас став полігоном випробовування засобів 

та методів відновлення культурного життя на окупованих територіях.  Процеси 

реевакуації та відновлення супроводжувались втіленням скорегованого 

культурного сценарію. Образ непереможного Донбасу,  глорифікація та 

міфологізація трагічних та героїчних сюжетів боротьби за визволення та 
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відновлювання «всесоюзної кочегарки» пропагувалисяся в літературі, 

кінематографі, образотворчому мистецтві, втілившись в радянський 

відновлювальний культурний сценарій творення особливого та окремішнього 

регіону – «Донбас ніхто не ставив на коліна».  

 

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях автора: 

Статті у виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз: 

1. Проценко Є.О. Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: 

історіографічний дискурс. Схід: аналітично-інформаційний журнал. Київ, 

2018. №4(156). С.96–102. (Index Copernicus International). 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

2. Бистра М.О., Проценко Є.О. Театральне життя на території Сталінської 

області в умовах нацистської окупації. Історичні і політологічні 

дослідження. Донецьк, 2008. № 1–2. С.70–76. (у співавторстві). (Особистий 

внесок автора полягає у визначенні особливостей діяльності театральних 

установ, cтановища театральних діячів на території Сталінської області 

в 1941–1943 рр.).  

3. Проценко Є.О. Відновлення мережі культурних установ Донбасу в 1943-

1945 рр. Слов’янський вісник. Рівне, 2014. Випуск 17. С. 72–78. 

4. Проценко Є.О. Кінофікація Донбасу в 1943–1945 рр. Гілея: науковий вісник. 

Збірник наукових праць. Київ, 2016. Випуск 112 (9). С. 66–71. 

5. Проценко Є.О. Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни: 

джерелознавчий дискурс. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 

Київ, 2018. Випуск 138 (№ 11) Ч. 1. Історичні науки. С. 101–106.  

6. Проценко Є.О. Бібліотеки Донбасу в роки Другої світової війни. Вісник 

МДУ. Серія: Історія. Політологія. Маріуполь, 2018. Випуск 22–23. С. 78–

85. 

Наукові праці апробаційного характеру: 

1. Проценко Е.А. Жизнь и творческий путь Е.П. Горчаковой. «Людина і 

культура : матеріали межвузівської студентської наукової конференції. 

Донецьк: Гуманітарний інститут ДонНУ, 2008. Вип.3. С. 147–150. 

2. Проценко Є.О. Театральне життя, кіномистецтво та радіомовлення в 

Сталіно за часів німецької окупації (1941–1943 рр.). «Людина і культура»: 

матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Донецьк: Гуманітарний 

інститут ДонНУ, 2009. Вип.4. С. 115–123. 

3. Проценко Є.О. Місце кінотеатрів у культурному житті Сталіно за часів 

німецької окупації (1941-1943 рр.). «Каразінські читання»: тези доповідей 

62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. 

С.261–263. 

4. Проценко Є.О. Театральні діячі Донбасу в умовах нацистської окупації. 

«Каразінські читання»: тези доповідей 63-ї Міжнародної наукової 

конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 23 квітня 2010 р.). 

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. С. 286–288. 
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5. Проценко Є.О. Релігійна політика на Донбасі в 1943–1945 рр. 

Борисоглібські читання: матеріали міжрегіональних історико-

культурологічних читань, приурочених до 1030-річчя хрещення Київської 

Русі - України (м. Часів Яр, 8 лютого 2018 року). Бахмут, 2018. С. 186–189. 

Публікації, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. Проценко Є.О. Театри і театральне життя Сталіно в умовах нацистської 

окупації. Вісник студентського наукового товариства Донецького 

національного університету. Донецьк: ДонНУ, 2009. Том.2. С. 151–156. 

2. Проценко Є. Діяльність кінотеатрів (кіномережі) Сталінської області у 

1943–1945 рр. Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології.  

Одеса, 2010. С. 143–146. 

3.  Проценко Є.О. Діяльність театральних установ та кінотеатрів (кіномережі) 

Сталінської області за часи німецької окупації (1941–1943 рр.). Історичні 

етюди. Дніпропетровськ, 2010. Вип. 2. С. 95–100. 

4. Проценко Є.О. Мистецьке життя Донбасу в період нацистської окупації 

(1941–1943 рр.). Acta studiosa historica. Львів, 2014. Ч.4. С. 48–58. 

 

АНОТАЦІЯ 

Проценко Є.О. Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової 

війни. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01–історія України. – 

Маріупольський державний університет, Маріуполь, 2019. 

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз та переосмислення 

культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Задля з’ясування 

чинників та визначення сутності культурних процесів на Донбасі в роки Другої 

світової війни, виявлення регіональних особливостей культурного життя, їх 

впливу на подальше формування регіональної ідентичності запропоновано 

авторський підхід щодо дослідження культурних процесів регіону, що полягає 

в розгляді культурної політики в якості запровадження відповідного політичній 

владі сценарію в регіоні.  

Надано характеристику культурному простору Донбасу наприкінці  

30-х рр. ХХ ст., виявлено особливості культурного радянського «сценарію» для 

Донбасу напередодні та на початку Другої світової війни, вплив стану 

«очікування війни» на культурні процеси в регіоні. У ході дослідження 

розкрита варіативність культурної політика військової окупаційної 

адміністрації на Донбасі, реконструйоване культурне життя регіону за умов 

нацистської окупації, виявлено наслідки нацистської окупації для культурної 

сфери Донбасу. З’ясовано, що наслідками радянського культурного сценарію 

стало формування специфічної радянської культурної ідентичності в регіоні. 

Ключові слова: Друга світова війна, культурний простір, окупація, 

Донбас, культурні процеси, культурна політика, «культурний сценарій», 

культурні цінності. 
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АННОТАЦИЯ 

Проценко Е.А. Культурные процессы на Донбассе в годы Второй 

мировой войны. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

(доктора философии) по специальности 07.00.01– история Украины. –

Мариупольский государственный университет, Мариуполь, 2019. 

В диссертационном исследовании проведен анализ и переосмыслены 

культурные процессы на Донбассе в годы Второй мировой войны. Для 

выяснения факторов и определения сущности культурных процессов на 

Донбассе в годы Второй мировой войны, выявление региональных 

особенностей культурной жизни, их влияния на дальнейшее формирование 

региональной идентичности предложен авторский подход к исследованию 

культурных процессов региона. Подход заключается в рассмотрении 

культурной политики как введения соответствующего политической власти 

сценария в регионе. 

Дана характеристика культурному пространству Донбасса конца 30-х гг. 

ХХ в., определены особенности культурного советского «сценария» для 

Донбасса накануне и в начале Второй мировой войны, состояния «ожидания 

войны» на культурные процессы в регионе. В ходе исследования раскрыта 

вариативность культурной политики военной оккупационной администрации 

на Донбассе, реконструирована культурная жизнь региона в условиях 

нацистской оккупации, раскрыты последствия нацистской оккупации для 

культурной сферы Донбасса. Определено, что следствием советского 

культурного сценария стало формирование специфической советской 

культурной идентичности в регионе. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, культурное пространство, 

оккупация, Донбасс, культурные процессы, культурная политика, «культурный 

сценарий», культурные ценности.  

ABSTRACT 

Protsenko Y.O. Cultural Processes in Donbas Region during the Second 

World War. – Manuscript.  

Thesis for the degree of candidate of historical sciences (Doctor of Philosophy) 

on specialty 07.00.01–history of Ukraine. – Mariupol State University, Mariupol, 

2019. 

There has been carried out the analysis and re-thinking of cultural processes 

that took place in the area of Donbas during the Second World War in this thesis 

research. 

In order to achieve the goal of the study - to find out the factors and determine 

the essence of cultural processes in Donbas during the Second World War, identify 

regional peculiarities of cultural life and their impact on the further formation of 

regional identity – there have been proposed the author’s approach to study cultural 

processes in the region. The approach is to consider cultural policy as the 

introduction of an appropriate political authority scenario in the region. 
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At the beginning of the 1930’s, Donbas as a multinational and proletarian 

region was the ideal platform for implementing the Soviet cultural scenario. For this 

purpose, the previous cultural layer was destroyed in the region, and a system of 

influence on the local population was created through education, science and art. On 

the eve of the Second World War, Donbas became a showcase of Soviet ethos and 

socialism. 

With the outbreak of the Second World War, the cultural scenario in Donbas 

changed; culture became a means to educate patriotism and prepare the population 

ideologically for the war. Cultural figures worked in the context of «expectation of 

war», the Soviet government continued repressions against artists, and evacuation of 

the cultural sphere was done on the final principle. A considerable amount of cultural 

heritage in the region was lost at the beginning of the war; most of the cultural figures 

were forced to remain in the occupied territory. 

As the result of the cultural life analysis in the region during 1941–1943, it was 

ascertained that there was no separate cultural direction of policy and no separate 

cultural scenario for the military zone of occupation and Donbas in particular. In 

Donetsk and Luhansk region during the years of occupation, there were three cultural 

spaces: for the military, for civilian population and the joint one. In the first place, the 

Nazi occupation authorities were interested in supporting military cultural requests, 

mainly in the field of leisure.  

The liberation of Donbas territory from the Nazi occupation caused changes in 

the cultural space of the region and the cultural scenario. Once liberated from the 

Nazi occupation, Donbas again became a testing ground for means and methods for 

restoring cultural life. The glorification of labor and proclaimed internationalism 

remained to be the basis of the cultural scenario in the region. However, if in the pre-

war period the focus in the cultural scenario was on the industrial power of the 

Donbas, with the liberation of the region the focus shifted to the heroization of the 

war events and the themes of recovery. 

The research focuses on the fate of cultural figures who remained in the 

occupied territory and collaborated with the occupiers. Some of the cultural figures 

were repressed, the majority gave the opportunity to purge the guilt and to go to the 

Red Army or take part in the chef’s concerts, and some artists went abroad. 

«Religious revival», which took place during the years of occupation in the 

country and region, contributed to activation of religious life, the activity of cult and 

sects forbidden by the war. The Soviet government being unable to control the 

religious sphere tried to unify and get the religion with the help of the Russian 

Orthodox Church.  

The consequences of the Soviet cultural scenario were the formation of a 

specific Soviet cultural identity in the region.  

Key words: the Second World War, cultural space, occupation, Donbass, 

cultural processes, cultural policy, «cultural scenario», cultural values. 
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