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У статті вивчаються наслідки політики радянської влади протягом 1943-1982 рр. для окремих національностей. 

Розглядається доля греків, циган, німців, євреїв, вірмен тощо. Аналізується вплив влади на представників цих націо-
нальностей у побутовій, соціальній, культурній сферах життя. Визначаються основні канали реалізації політики. 
Автор доводить, що денаціоналізація через русифікацію мала значний успіх у Донбасі. 
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Донбас має складну національну структуру. Окрім 

українців та росіян на його території проживають греки, 
цигани, німці, євреї, вірмени та представники інших 
національностей. Розглядаючи процес здійснення наці-
ональної політики радянської влади, не можна залиши-
ти поза увагою її наслідки для окремих меншин регіону. 

Чималий внесок у дослідження етнічного складу 
1943-1982 рр. в УСРР зробили український (радянсь-
кий) демограф В. І. Наулко [16; 18; 27], соціолог 
В. Б. Євтух [8]. При вивченні даної проблеми особливо 
значущими є праці дослідників діаспори, зокрема, істо-
рика і географа В. М. Кубійовича [11], сучасного демо-
графа С. М. Чорного [25; 26]. Для нашого дослідження 
досить інформативною є робота української вченої 
Г. М. Панчук, яка проаналізувала зміни в складі насе-
лення Донецької обл. протягом 1959-1989 рр. [20]. За-
галом, історії основних етнічних груп Донбасу у вітчиз-
няній історіографії приділялося багато уваги як за ра-
дянської доби, так і зараз. Політику русифікації дослі-
дила Н. Красножон [10]. Долі окремих національностей 
у період, який вивчається, присвятили свої роботи такі 
вітчизняні вчені як: Я. Р. Дашкевич – вірменам [7], 
В. М. Васильчук [3] та О. А. Дингес – німцям [18], 
Б. Герценов [5] та А. Глазовий [6], О. В. Бєліков [2] – 
циганам тощо. Питання незаконних репресій радянської 
влади на території Донбасу протягом 1943-1982 рр. 
широко висвітлене у науковій і краєзнавчій літературі 
[19; 4; 9; 24; 13; 14] тощо. Проте, варто зауважити, що 
праці дослідників здебільшого присвячені добі 1920-
1930-х рр. та тільки певним національностям, здебіль-
шого, євреям та росіянам. Надзвичайно важливою для 
нас є серія книг "Реабілітовані історією", в якій деталь-
но простежуються долі кожного репресованого на тери-
торії Луганської [23] та Донецької обл. [22]. 

Греки згідно з документально-статистичними свідоцт-
вами є третім народом за чисельністю в регіоні. Донець-
ка обл. займає перше місце за чисельністю греків серед 
інших областей України. Вони переселилися сюди ще 
наприкінці XVIII ст., та грали велику роль в процесі роз-
витку краю. Втім, під радянською владою греки зазнали 
чисельних утисків. Упродовж 30-х рр. ХХ ст. мало місце 
методичне їх винищення шляхом репресій [15]. 

Окрім цього багато населених пунктів, які носили 
грецькі назви, були перейменовані. Після звільнення 
УРСР від окупантів 15 серпня 1945 р. була прийнята 
постанова Сталінського облвиконкому "Про розукруп-
нення Маріупольського району та створення Приморсь-
кого району", а також "Про перейменування селища 
Сартана у Приморське" [32]. У 1948 р. м. Маріуполь 
було перейменовано у м. Жданов [33]. Тільки в другій 
половині 1980-х рр., в умовах "перебудови", населеним 
пунктам почали повертати історичні назви. На розді-
лення грецької діаспори були спрямовані й подальші 
адміністративно-територіальні зміни, ініційовані радян-
ською владою в Сталінській/Донецькій обл. в 1954, 
1963, 1966 рр. [34; 35]. 

Таким чином, упродовж 1940-1980-х рр. адміністра-
тивно-територіальні поділи в Сталінській/Донецькій обл. 
відбувалися досить часто і зумовлювалися здебільшого 
політичними чинниками, не відповідаючи при цьому 
економічним та соціально-культурним інтересам насе-
лення. Це робилося для створення в грецької громади 
постійного відчуття нестабільності та прямої залежності 
від відносин з радянською владою. 

Така політика давала свої результати. На початку 
1960-х рр. 60% дітей у міжетнічних родинах (один із 
подружжя не грецької національності) вже не репрезен-
тували грецький етнос для офіційної статистики, що на 
практиці засвідчувало, що основна мета національної 
політики радянської влади – ліквідація національного 
самовизначення населення – давала відчутні плоди 
[21, с. 89]. Чисельність греків невпинно зменшувалася. 

Достатньо важкою була доля євреїв регіону. Не 
зважаючи на те, що євреї Донбасу не виявляли такої 
активності, як московські, їх оголосили ворогами, які 
діють у змові з імперіалізмом та сіонізмом. У Донбасі, 
як і скрізь, перемога над німцями посилила антисемі-
тизм. Після війни, коли євреї повернулися з фронту чи 
евакуації, населення зустрічало їх з ворожістю. Коли 
євреї прагнули повернути свої колишні квартири і 
майно, антисемітизм часто переростав у відкриту 
конфронтацію [31, 38, 39]. 

Починаючи з 1945 р. у Ворошиловграді євреї часто 
ставили питання про відкриття синагоги, але міська 
влада цього не дозволяла, аргументуючи це "політич-
ною недоцільністю" [40; 41; 39]. Преса ігнорувала вне-
сок євреїв у перемогу. Повідомлення про "змову ліка-
рів" легімітизувало антисемітизм. Наприклад, міліція 
Сталіно доповідала про "погромні настрої" щодо євреїв, 
пацієнти відмовлялися лікуватися у лікарів євреїв, на-
віть звучали питання, чому євреїв не депортували, як 
німців і татар. Були наявними профви антисемітизму на 
підприємствах, у школах [12, с. 458]. Це посилило сіо-
нізм серед українських євреїв [30]. Після смерті 
Й. В. Сталіна офіційний антисемітизм став менш поміт-
ним, проте на побутовому рівні існував і надалі. 

Не залишились без уваги з боку влади й інші націо-
нальності. Радянські вірмени зазнали втрат перш за 
все у релігійному плані. Відомості про насильницьке 
скасування вірмено-католицького архієпископства у 
Львові у 1945 р. вперше були опубліковані на початку 
1947 р. Повідомлялося про арешт адміністратора архі-
єпархії, генерального вікарія (з 1938 р.) Діонізія Каєта-
новича за співучасть в утворенні Вірменського легіону, 
який воював проти СРСР. Представників церкви звину-
вачували в антирадянській-зрадницькій діяльності та 
приналежності ксьондзів до агентури гестапо. Її знищи-
ли, насамперед, для ліквідації впливу Ватикану на на-
селення вірмено-католицького віросповідання. Шлях до 
остаточної асиміляції було відкрито. До речі, існування 
під час Другої світової війни відділень берлінського Ві-
рменського комітету в містах Криму стало причиною 
депортації вірмен з півострова згідно з ухвалою Держа-
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вного комітету оборони 2 червня 1944 р., підписаною 
Й. В. Сталіним [7]. 

Традиційно німці були однією з найчисельніших наці-
ональностей на території Донбасу. Німецьке населення 
СРСР поступово оговтувалося після подій війни. Позити-
вний відгук у радянських німців мала Постанова ЦК 
КПРС від 10 листопада 1954 р. "Про помилки у прове-
денні науково-атеїстичної пропаганди", яка акцентувала 
увагу на недопустимості адміністративного втручання в 
діяльність церков, необхідності зважати на почуття віру-
ючих і священників. Хоча вона не змінила загальної 
стратегії держави щодо церкви, але все-таки наступ то-
талітаризму на релігійну свідомість громадян дещо упо-
вільнювався. За цих умов релігія для багатьох народів 
СРСР, зокрема німців, стала чи не найважливішим  
об'єднуючим чинником і духовним стрижнем [3, с. 221]. 

Життя під пильним наглядом радянської влади тор-
кнулося не лише німців, а й представників інших націо-
нальностей, які воювали на стороні нацистів. Німці ра-
зом із болгарами, чеченцями, карачаївцями, інгушами, 
балкарцями, калмиками, кримськими татарами та ін-
шими народами, переселеними під час Великої Вітчиз-
няної війни, зазнавали переслідування відповідно до 
Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про кримінальну 
відповідальність за втечу з місць обов'язкового та по-
стійного поселення осіб, які були виселені в окремі ра-
йони Радянського Союзу в період Вітчизняної війни". 
Міра покарання за втечу визначалась у 20 років катор-
жних робіт. Ті, хто видав дозвіл на повернення до місць 
попереднього проживання, та ті, хто допомагав влаш-
туватися на цих місцях, каралися позбавленням волі на 
5 років [18, с. 72-73]. Цей Указ було відмінено Указом 
Президії Верховної Ради СРСР тільки 13 липня 1954 р. 

Впливу зазнала культурна діяльність німецької діас-
пори. Наприклад, тематика німецьких творів у повоєнні 
роки кардинально змінилася: лейтмотивом більшості 
стала пропаганда інтернаціоналізму, радянського пат-
ріотизму, уславлення держави й партії [3, с. 222]. Німе-
цька спільнота прагнула посісти рівноправне станови-
ще в етнічній структурі радянського суспільства і закрі-
пити свої права у національній політиці держави [3, 
с. 223]. Поряд із посиленням контролю над німцями 
йшов процес відносної реабілітації. 

Циганський спосіб життя не вписувався в радянські 
ідеали. Ще з 1920-х рр. влада прагнула оселити кочо-
вих циган [28]. Влітку 1956 р. М. С. Хрущов, перебуваю-
чи у Донбасі, мав зустріч з кочовими циганами. Наслід-
ком цього 5 жовтня 1956 р. став Указ Президії Верхов-
ної Ради СРСР "Про залучення до праці циган й забо-
рону бродяжництва". Третій пункт указу встановлював 
кримінальну відповідальність за заняття бродяжницт-
вом циган у вигляді заслання до 5 років з обов'язковим 
залученням до праці (цей пункт втратив силу лише 
25 березня 1961 р.). 27 жовтня 1956 р. Рада міністрів 
УРСР прийняла відповідну постанову №1342 [5]. Обл-
виконкоми були зобов'язані у тримісячний термін роз-
селити на постійне місце проживання, працевлаштува-
ти і організувати культурно-побутове обслуговування 
циган. Був затверджений перелік районів розселення 
циган в УРСР [36]. Для виконання постанови обласні 
органи внутрішніх справ повинні були скласти соціаль-
но-демографічні характеристики осілих циган. Органи 
міліції зобов'язувалися затримувати циганські табори, 
забезпечувати документами членів осілих циганських 
родин. Наприклад, згідно з контрольним листом, що 
було складено у Сталінській обл., з 222 дорослих циган 
більшість не мала паспортів та постійного місця роботи. 
З 358 ос. мали прописку лише 65 [6]. 

Виконком Сталінської облради у листопаді 1956 р. 
прийняв рішення щодо розселення та працевлаштуван-
ня ще 141 циганської родини [37]. Як наслідок, у 1956 р. 
сталося зовнішнє припинення кочування циган [2, с. 201]. 

Протягом другої половини 1950-х рр. – 1980-х рр. 
частина циган відійшла від "традиційного циганського 
життя", отримала освіту, почала працювати у різних 
галузях народного господарства [5]. За кількістю циган-
ської інтелігенції СРСР посідав одне з провідних місць у 
світі. Проте, незважаючи на суцільну осілість циган піс-
ля 1956 р., рецидиви кочування можна було зустріти й 
пізніше [2, с. 202]. 

Впоравшись із звичкою циган кочувати, радянська 
влада відійшла від активної політики стосовно цього 
народу. Його проблеми накопичувалися, державної 
програми соціалізації осілого циганського населення не 
існувало. Більшість циган поступово опинилася на за-
двірках суспільства, перетворюючись на маргінальний 
прошарок. Низький культурно-освітній рівень циган не 
дозволяв їм інтегруватися повною мірою у радянське 
суспільство. Освіта циган стала однією з найболючіших 
проблем. Багато циганських дітей не відвідували шко-
лу. Не допомагали заохочування безкоштовними обі-
дами, одягом, взуттям, що видавалися циганам. Єди-
ною спробою у післявоєнний час підготувати націона-
льні педагогічні кадри стало тимчасове відновлення 
циганського педагогічного технікуму, що дав тільки один 
випуск у 1948 р. [2, с. 203]. 

Отже, наслідки здійснення національної політики 
радянської влади для кожного з етносів, які проживали 
на Донбасі, були різними та мали свої особливості у 
втіленні. Проте, можна виділити і тенденційні закономі-
рності для всіх етнічних груп. Однією з них була русифі-
кація усього населення регіону. Відсутність шкіл з наці-
ональною мовою навчання унеможливлювала знайомс-
тво з рідною культурою та історичною спадщиною. 
Єдиним місцем, де люди могли розмовляти рідною мо-
вою, була родина. Однак, через характерну політичну 
ситуацію в країні у цілому та Донбасі зокрема під час 
проведення переписів батьки (навіть у тому випадку, 
якщо жоден із них не був росіянином) записували своїх 
дітей росіянами. Йшов постійний процес зміни назв на-
селених пунктів, вулиць із історичних національних на 
історичні комуністичні. Ті традиції та звичаї народів, які 
не задовольняли радянську владу, насильно забороня-
лися та переслідувалися законом. Представники тих 
національностей, які було репресовано під час та після 
війни, постійно сприймалися через призму зрадників та 
ворогів народу. Антисемітизм набув нової сили. Лікві-
дація церков усіх конфесій, окрім Російської православ-
ної, призвела до втрати зв'язків представників націона-
льностей зі своєю історичною спадщиною. Усе це су-
проводжувалося активною кампанією в радянських за-
собах масової інформації, спрямованою на виправдан-
ня державної політики та формування нової спільності 
– радянського народу. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА ДОНБАССЕ (1943-1982 гг.) 
В статье изучаются последствия политики советской власти в течение 1943-1982 гг. для отдельных национальностей. Расс-

матривается судьба греков, цыган, немцев, евреев, армян и т.д. Анализируется влияние власти на представителей этих националь-
ностей в бытовой, социальной, культурной сферах жизни. Определяются основные каналы реализации политики. Автор доказывает, 
что денационализация через русификацию имела значительный успех в Донбассе. 

Ключевые слова: политика советской власти, национальности, русификация, Донбасс. 
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CONSEQUENCES OF THE POLITICS OF SOVIET AUTHORITIES  

FOR CERTAIN NATIONALITIES OF DONBAS (1943-1982) 
 

The article deals with consequences of the policy of the Soviet government during 1943-1982 for certain nationalities. We consider the fate of 
the Greeks, Gypsies, Germans, Jews, Armenians, etc. The impact of government on the representatives of these nationalities in the household, 
social and cultural spheres of life is analyzed. The main channels of policy implementation are identified. The author proves that the 
denationalization through russification had considerable success in Donbas. 
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ХОЛОДНА ЗБРОЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЦЕНТРУ ПІДВОДНОЇ АРХЕОЛОГІЇ 
 
Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 1999 року, 

займається дослідженням середньовічного італійського судна, яке затонуло поблизу пмт Новий Світ у Судацькій 
бухті. Культурний шар на об'єкті представлений різнохарактерними знахідками. Окрему групу серед них становить 
холодна зброя. Незважаючи на свою нечисленність, вона є цікавою для аналізу. 

Ключові слова: холодна зброя, дослідження, підводна археологія, Судацька бухта. 
 

Починаючи з 1999 року, силами Центру підводної 
археології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка в Судацькій бухті, поблизу пмт Новий 

Світ, під керівництвом Зеленко С.М. проводиться до-
слідження затонулого середньовічного судна. Писемні 
джерела дозволили ідентифікувати його як пізанську 
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