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Петро Іванович Лаврів - нев1110.чний дос.1ідник історії
Півдетю-Східної України. Доля закинула його сюди після ба
гатьох поневірянь, на які не ску1111.1ася доба ста.1інської і
післясталінської сваволі. Та са;че тут він з.чіг після ви.чушених
.чандрів опосістися, закоріншпися і, полюбивши цей ди
вовижний, сонячно-щедрий український край, відігрівся душею
та взявся до нової роботи. А людина він навдивовижу пра
цьовита, доскіплива, заповзята. Добре знає історію України,
знаходить доступ до рідкісної літератури та архівІіlи.: .ча
теріалів. Протяго.ч останніх років 011уб.1ікував чи.чало с111атей
з історії України, зокре,ча Південно Східної, вис111упив на нау
кових конференціях.
«Історія Південно-Східної України», що 11ро11онує111ься чu
тача,'f-, - плід багаторічної скру11у.1ьозної праці. Такої· книжкu,
що поєднувала б якості наукового дос.1ідження і 11011улярного
нарису, про Півдетю-Східну Україну ще не було. Відо,'f-і, ав
торитетні історики у своїх відгуках на рукопис відзначили
фахову компетентність автора, безсу.чнівність рясного фак
тичного .матеріалу, визна.1и зас.�угу П.І. Лавріва у грун111овно
.чу дослідженні J,tаловивченої те.чи. Я ж хочу .111111е додати, що
книжку буде цікаво прочитати кожно.чу, і не .тше південно
східно.чу українцеві чи ч.1енові іншої національності; вона до
помагати.че розвіювати стереот1111и і J,tiфu, що баzатьо,ч за
мінили знання справжної історії Південно-Східної України. А.
11ізнання історичної правди завжди сприяє розважнішо.чу став
ленню до сучасних пробле.'f-, взає.чорозу.чінню і взає.чоповазі
народів.
Побажає,чо книзі незабарної і щасливої дороги в люди, а
авторові - нових зусиль і здобутків на ниві краєзнавства та
українознавства.
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Донеччино моя! Твої:, вітрів дихання
я відчуваю знов, як в ті далекі дні,
ко.щ квітки в росі солодкого світання,
над голубю, Дні11ро.ч вс.чіхалuся .•tені.
Не.чов душею 11'ю твого труда весну я
у радості степів, у го.чані дібров,
і музику гудків твоі:, я знову чую,
Донеччино а'!ОЯ, Жll111/llЯ .чого .1юбов.
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ак у 1956 р. ппсав про свій ріднпіі край син Донецькпх
степів Володшшр Сосюра. Як усі діячі української куль
тури, що впрос.1и в країні териконів і широкпх пшеничних
ланів, Сосюра не мпслив свого краю від,ділении од <1матері
городів руських,> Києва. Якби він жив у наші часи національно
го відродження, він напевно відстоював би права рідної
української мови й культури.
У широкому ошс.1і слова Сосюра називав Донеччиною До
нецьку й Луганську області, розташовані в :-rежах Лівобережно
північно-степової
Донецької
і
Дніпровсько-Приазовської
провінцій. З північного заходу на південний схід через обидві
області, захоплюючи частково Харківську й Ростовську, на 370
км простягається Донецький кряж, гірська гряда Донецької ви
сочини. Його найвища гора Могпла-Мечетна піднімається на 367
м над рівнем моря. На південно�rу заході Донецька височина пе
реходить у Приазовську височину з окре�пши підвищеннями, та
кшш, як Могила-Гончариха або Савур-Могила, видни:,.ш здалека
на багато кілометрів. Далі на південь Приазовська височина
змінюється вузькою смугою низовпнп, яка обривається до
Азовського норя. Клімат Донецької землі континентальний і ха
рактеризується жарким і посушлиюш літом та сильними східни
ми й південно-східними вітрами. Зима холодна й малосніжна.
Позбавлений снігового покрову, грунт промерзає доволі глибоко.
Зимові відлигп, весняні заиорозки, часті туJІ.Іани, пилові бурі
гальJІ.Іують розвиток сільського господарства.
Головне підземне багатство краю - коксівне довгополу
меневе, газове кам'яне вугілля (шкода, що внаслідок хижацької
експлуатації воно вичерпується!). Наземне багатство - чорнозем
(у Донецькій області - 72% площі, на Луганщині - 81%). При
родна рослинність збереглася лише в Хомутівському степу, на
Кам'яних могилах у Стрільцівському степу та в інших за-
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повідниках. Ліси й діброви залишилися вздовж Сіверського
Дінця та були штучно вирощені на площі 2518 га бідя с. Велико
го Анадоля в Донецькій області [22, 224-229, 355-364; 21; 160,
(т. 4), 296-297, (т. 8), 276-279].
Донецький вугільний басейн - найгустіше заселений район
України. 93% людності �шасне Донбасу живе в містах. Ур
банізація обох областей - Донецької і · Луганської швидюши
темпашr прогресувала в радянський період [191, 734]:
Роки

:: . Все населення '.''-' ·
на км·.
тис.

1926
1979
1989

2960

56

7950
8168

150
154

Міське·.населення
. тис.
-%
980
6956
7284

Сільське населення'
..

.
ТІtС

33

1980

88
89

992
884

·.

%

67
13
11

Етнічний склад населення в середньому по обидвох областях
становить (у %):
Національність
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Перше, що впадає в очі, - процес росшщення. Цього не мо
же заперечити жоден апологет <�розквіту української мови й
культури в умовах ленінської співдружності націй на Україні�,.
<�Разве Донбасе - Украина?,> - питають російськомовні обпва
телі-неросіяни. <�Зто бьrла половецкая степь. Дпкое поле�; - ·
твердять випускники середніх шкіл. <�От татар отобрал наши
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приазовскпе степп светлей:шпй князь Потеикнн�, - заявляють
працівники науково-технічних інститутів. Дехто пропагує ідеї
антиукраїнської «Донецко-Крпворожской республ11ю11>, яку вже
проголошували комуністи ·в 1918 р. Щоби заперечити тверджен
ня українофобів, заглпбшюся в минувшнну колишнього <<Дикого
поля,> на Лівобережній Україні.

приазовскпе степп светлей:шпй князь Потеикнн�, - заявляють
працівники науково-технічних інститутів. Дехто пропагує ідеї
антиукраїнської «Донецко-Крпворожской республ11ю11>, яку вже
проголошували комуністи ·в 1918 р. Щоби заперечити тверджен
ня українофобів, заглпбшюся в минувшнну колишнього <<Дикого
поля,> на Лівобережній Україні.

м

м

ПЕРВІСНЕ НАСЕЛЕННЯ
ДОНЕЦЬКИХ СТЕПІВ

ПЕРВІСНЕ НАСЕЛЕННЯ
ДОНЕЦЬКИХ СТЕПІВ

іж долішні�ш течіяшr Дніпра й Сіверського Дінця людн
жили дуже давно. Крем'яні знарящя праці знайдено в
па:1еолітпчнііі (давньокам'яній) стоянці (300-140 шс. літ
тому') біля села Зелений Гай у Те.1ь�1анівсько�1у раїюні До
нецької області [48, 28. V]. Мо.1одш11и, бо з кінця раннього па
леоліту (понад 120 тис. років тому), впяв11.10ся кре�1·яне зубп.10,
що лежало в зем.1і на березі річки Крпнкп поб.111зу �,іста
Аивросіївю1 Донецької області [60, (т. 1, кн. 1 ), 71]. В ті часн
люди жили теж і над середньою та долішньою течіюш
Сіверського Дінця[180, 7]. В межах Луганська знайдено ка�!'яні
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захід від сучасного Донецька, архео.10п1 в11копа.1н розщеп.1е11і
креиені й готові скребла д.'ІЯ очпстю, шкур та інші знаряддя [60
(т. 1, кн. 1), 28-29].
Такі ж вироби середнього періоду давньокам'яного віку
зібрано в пізньопа.1ео.1ітпчнпх майстернях над річкою Крпнкою
біля сіл Новоклннівка, Бі.1оярівка й Успенка А�шросіївського
району Донецької об.1асті [5, 32]. Поблизу міста А�шросіївкн в
пізньопалеоліт11чно�1у посе.1енні впявлено залншкп кісток понад
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ворий клімат, доспть сухий у зимку, сприяв розширенню
лісотундри в північних районах України та появі сухих.
трав'янистих степів у південних [5, 4 1]. Причорноморські й
приазовські степи перетворилися на холодні рівнини з горб
ками. В цю тундру з півночі примандрували песці й дрібні
гризуни-леиінги. Поруч із зайшлими північними оленяни в
цих степах паслися тубильні дикі коні, осли, зубри, сайгаки
[60 (т. 1, кн. 1) , зо-З 1 ].
У суворих умовах життя ліоди потребували більше и'яса,
жиру й шкур і вдосконалювали мисливські знаряддя.. З тієї доби
(30-14 тис. літ тому) ·походять поселення поблизу Сіверського
Дінця Сіі.1я сіл Богородичне, Пришиба й Тетянівка (коло
Слов'яногірська), стоянка иисливців на зубрів біля АмвросНвки,
поселення 1Іід селоl\1 Дронівкою Артеиівського району Донецької
області [58, 9]. З-під. села Весела гора (до 1912 - Лікарське)
Слов'яносербського району Луганської області походять знахід
ки пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) [59, 12].
З мезолітичної (середньокам'яної") епохи на Донеччині вив
чено багаті знахідки в нанесених піщаних горбах (дюнах): сто
янку біля хутора Рогачrrк на Луганщині, в урочищі Минівський
·Яр поблйзу Слов'яногірська й у долині безіменної річки, що
впадає в більшу річку Осику біля с. Олександрівки. В культур
ному шарі Минівського Яру знайдено декілька траншеєвидних
сокир [5, 72-73].
У другій половині VI іис. до Хр. неолітичніJ плеиена в
Україні не лише полювали на звірів, ловили рибу й збирали
ягоди, але й орали зеl'fлю та годували худобу. Долина
Сіверського Дінця, так _cal'IO як Наддес.ення та Волинь, була
тоді найгустіше заселеним районом України. Вздовж
Сіверського Дінця знайдено 25 неолітичних паl'�'яток з V-III
тис. до Хр.[60, (т. 1, кн. 1), 50-53; 58, 9]. Сліди з доби
неоліту виявлено -коло північної межі ТельJ\fанівського району
Донецької області на березі р. Кальl'fіус [48, 28. V]. Ці
неолітичні знахідки мають багато спільного з одночасними
пам'ятками,
відомиr.іи
на
територн
Полтавської,
Чернігівської, Київської, Черкаської та Запорізької областей
і на Волині. Їхня подібність дозволяє об'єднати всі
неолітичні пам'ятки, знайдені на Україні, в одну Дніпро
Донецьку культуру з характерною гребінчато-нако:Льчатою
керамікою [180, 69]. Носії Донецького варіанту Дніпро
.Донецької культури, яка, на думку деяких археологів, оста
точно оформилася в перехідному періоді від неоліту до брон
зового віку чи інакше в мідному віці. IV-III тис. до Хр:, за
лишили Маріупольськцй могильник, який був розташований
на території сучасного заводу Азовсталь. Там у 1930 р. роз-
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