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Отже, пансіонна освіта повинна була компенсувати брак польських 
жіночих начальних закладів у регіоні. Вибір пансіону, як освітнього закладу 
для дівчини, означав збереження нею національної ідентичності, але при цьому 
обмежував можливості працевлаштування в майбутньому. Фактично, таку 
освіту обирали для своїх доньок заможні верстви польського населення. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ ДЖОНА ДЖЕЙМСА ЮЗА 
 

В 2014 році виповнюється 200 років від дня народження Джона Джеймса 
Юза, людини, яка є засновником першого металургійного заводу кам’яно-
вугільного, залізного й рейкового виробництва на території України, а також 
міста Донецьк. Тому, на наш погляд, актуальним є визначення значення постаті 
Джона Джеймса Юза у розвитку української металургійної галузі та розбудові 
України. 

В історії України XIX ст. важливою віхою модернізаційного процесу ( у 
розумінні змін, покликаних осучаснити умови життя суспільства) став 
промисловий переворот. На українських землях (у більш завершеному вигляді 
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– на Наддніпрянщині) промисловий переворот пройшов у дві стадії: перша, 40-
50-ті рр. XIX ст., коли промисловий переворот розпочався в легкій 
промисловості; друга, 60-70-ті рр.. XIX ст., коли промислова революція 
охопила галузі важкої промисловості та транспорту. Зазначимо, що Російська 
імперія, до складу якої входили землі Наддніпрянщини, пізно вступила на шлях 
модернізації промисловості, що надавало можливість використовувати технічні 
здобутки, сучасні технології та спеціалістів розвинутих країн Європи.  

Найбільш інтенсивно розвивалися базові галузі – кам’яновугільна, 
залізорудна, металургійна (особливо в роки чергового піднесення другої 
половини 1890 – початку 1900-х рр.). Центрами видобутку українського вугілля 
стали Київська губернія та Донецький басейн. 

Більшість іноземних бізнесменів заводили торгівлю в столиці або влаш-
товувались управляти заводами, що не давало поштовху розвитку промис-
ловості. Джон Юз навпаки створив посеред степу процвітаюче промислове 
підприємство. Так що це за людина, ювілей якої Україна буде вшановувати на 
державницькому рівні?  

Слід наголосити, що Джон Юз розпочав свій власний бізнес у 28 років у 
галузі судобудування. Через гостру конкуренцію він втратив свою справу й 
працював спочатку інженером, потім директором Мільвольського сталепро-
катного заводу де надавав особливої уваги виробництву високоякісної броні. 
Сконструйований ним гарматний лафет був прийнятий на озброєння 
британського флоту й зацікавив російське військове командування, яке хотіло 
придбати нові лафети для Балтійського флоту. Від росіян Джон Юз почув про 
багаті записи вугілля в Донецькому басейні й побачив можливість розпочати 
самостійний металургійний бізнес в Росії. 

Після поразки у Кримській війні уряд Росії узяв курс на форсований 
розвиток важкої промисловості й активне залучення іноземних інвестицій. 
Інтенсивний розвиток будівництва залізниць сприяв прискореній індустріа-
лізації економіки, попит на метал та вугілля став стрімко зростати. Джон Юз 
викупив концесію, яку царський уряд видав у 1866 р. князю Кочубею на 
будівництво в Донецькому басейні заводу з виробництва залізничних рейок із 
місцевої сировини. Він уклав договір з російським урядом в якому брав на себе 
зобов’язання організувати акціонерне товариство з капіталом у 300 тис. фунтів 
стерлінгів й налагодити видобуток кам’яного вугілля обсягом 2 тис. т. щоденно, 
протягом 9 місяців запустити домені печі для виробництва 100 т. чавуну 
щотижня, а також за два рок налагодити випуск рейок [1]. 

В 1869 р. Джон Юз прибув на береги річки Кальміус й побудував кузню 
для виготовлення дрібного устаткування і інвентарю для майбутнього заводу. 
Кузня стала першим підсобним цехом металургійного заводу, поряд з яким 
виникло селище, яке злилося з шахтарським поселенням Олександрівської 
копальні й було названо Юзівка. 

29 травня 1869 р. вже був затверджений статут Новоросійського 
акціонерного товариства. Наголосимо, що Джон Юз розпочав свою справу в 
невідомій йому країні й на порожньому місці тому не обійшлося без технічних, 



85 

технологічних й організаційних помилок, проте вони виправлялися на місці. 
Головним технологічним досягненням Джон Юза було те, що він першим в Росії 
почав використовувати під час виплавки чавуну кокс. Завдяки цьому в 1876 р. 
річна виплавка чавуну перевищила 1 млн. пудів (16380 т.). До речі, наприкінці 80-
х рр. XIX ст. потреба держави в продукції металургійних заводів майже на 23% 
задовольнялася підприємством Джона Юза. Основними споживачами продукції 
металургійних заводів виступали машинобудівна промисловість та залізниці. Уже 
в 1870-ті рр. Донецький басейн стає основним постачальникам мінерального 
добрива на внутрішньому ринку, витиснувши з нього англійське вугілля. В цілому 
на долю найпотужніших підприємств – Юзівського, Кам’янського, 
Олександрійського, Петровського, Дружківського заводів – припадало від 60 до 
99% загальноімперського виробництва рейок [2, c. 315].  

Таким чином, ім’я Джона Юза назавжди увійшло в історію України. 
Покинувши батьківщину, він заснував металургійний завод, який працював за 
повним металургійним циклом, вперше на території України запустив 8 
коксових печей, освоїв гаряче дуття, створив місто навколо своїх промислових 
об’єктів, яке до 1923 р. носило його ім’я, згодом було перейменовано у Сталіно, 
а потім у Донецьк. Й зараз місто завдячує своїм народженням англійському 
підприємцю Джону Джеймсу Юзу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА НОМІНАЦІЇ 
ВЕСІЛЬНОГО ДЕРЕВЦЯ НА ТЕРЕНАХ ВОЛИНІ Й ПОЛІССЯ: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ–ХХ СТ.) 
 

Деревце – стійкий атрибут шлюбного ритуалу. В його образі поєднуються 
символи родючості, достатку, продовження роду, культ поминання душ 
померлих предків, а також прощання з дівоцтвом. І хоча в різних етнографічних 
районах України є невеликі локальні відмінності у черговості ритуальних дій 
(наприклад, в одній місцевості «вбирають» дерево після печення короваю, в 
інших – після вінчання молодих), на семантику знака це не впливає. 

Територіями нашого дослідження виступають Волинь і Полісся. За 
визначенням етнолога і фольклориста Романа Кирчіва, Волинь – історико-
етнографічний район, що охоплює територію на південь від р. Прип’ять та 




