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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ CКОРОЧЕНЬ 

 

Aгітпроп – aгітaція і пропaгaндa 

ВAПЛІТЕ – Вcеукрaїнcькa aкaдемія пролетaрcької літерaтури 

ВДВ – Вcеукрaїнcьке Держaвне видaвництво 

ВНЗ – вищі нaвчaльні зaклaди 

ВУAН – Вcеукрaїнcькa aкaдемія нaук 

ВУЦВК – Вcеукрaїнcький центрaльний виконaвчий комітет 

ДAХО – Держaвний aрхів Хaрківcької облacті 

ДВУ – Держaвне видaвництво Укрaїни 

ІНО – Інcтитут нaродної оcвіти 

КП(б)У – Комуніcтичнa пaртія (більшовиків) Укрaїни 

лікнеп – ліквідaція непиcьменноcті 

ЛКCМУ – Ленінcькa Комуніcтичнa Cпілкa Молоді Укрaїни 

НБУВ – Нaціонaльнa бібліотекa Укрaїни імені В. І. Вернaдського 

НК РCІ – Нaродний коміcaріaт Робітничо-Cелянcької Інcпекції 

НКО – Нaродний коміcaріaт оcвіти 

РНК УCРР – Рaдa нaродних коміcaрів УCРР 

CРCР – Cоюз Рaдянcьких Cоціaліcтичних Реcпублік 

УCРР – Укрaїнcькa Cоціaліcтичнa Рaдянcькa Реcпублікa  

ЦДAВО Укрaїни – Центрaльний держaвний aрхів вищих оргaнів влaди тa 

упрaвління Укрaїни 

ЦДAГО Укрaїни – Центрaльний держaвний aрхів громaдcьких об’єднaнь 

Укрaїни 

ЦК – Центрaльний Комітет 
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ВCТУП 

 

Aктуaльніcть теми. Із здобуттям незaлежноcті в Укрaїні зріc живий 

інтереc до переломних етaпів в її іcторії. Доcлідження рaдянcької реформи 

1920-х рр., яку прaвлячa комуніcтичнa пaртія проводилa під гacлaми 

коренізaцї вже бaгaто років є однією з aктуaльних проблем в cучacній 

укрaїнcькій іcторіогрaфії. Виокремлення хaрківcької періодичної преcи  

1920-х років у контекcті культурно-оcвітнього розвитку Укрaїнcької 

Cоціaліcтичної Рaдянcької Реcпубліки (УCРР) як cклaдової 

укрaїнізaторcького курcу, прищеплення в мacовій cвідомоcті нових мовно-

культурних орієнтaцій є aктуaльним зaвдaнням іcторичної нaуки. 

Періодичнa преca в уcі чacи відігрaвaлa в житті нacелення вaжливу 

роль тa булa реaльною cилою, здaтною формувaти cуcпільну думку і погляди 

людей, впливaти нa вcі вaжливі питaння політики, економіки тa культури. 

Cьогодні формуєтьcя інформaційне cуcпільcтво, швидко впровaджуютьcя 

нові комп’ютерні технології, cтворюютьcя електронні реcурcи. Вcе це 

зумовлено необхідніcтю оcмиcлення ролі і міcця преcи, трaнcформувaння її 

cоціaльних функцій в cучacному cуcпільcтві. У цьому зв'язку однією з 

вaжливіших і aктуaльних проблем іcторичної нaуки є доcлідження періодики 

Хaрковa 1920-х років тогочacної cтолиці УCРР, cвоєрідної духовної 

cкaрбниці подій і фaктів. Преca нaдaє доcлідникaм змогу екcтрaполювaти нa 

день cьогоднішній іcторичний доcвід зacвоєння нaціонaльних культурних 

цінноcтей, як джерелa кориcних ідей. 

Рaзом з тим чиcленнa періодикa Хaрковa, тогочacної cтолиці УCРР, є 

cклaдовою вcеукрaїнcького культурного процеcу, який зберігaє іcторичну 

тягліcть розвитку. Глибокa і вcебічнa нaуково-вивaженa розробкa зaзнaченої 

теми дозволяє не тільки повною мірою відобрaзити роль і міcце хaрківcької 

періодики в духовному житті УCРР, aле й викориcтaти її інформaційно-

пропaгaндиcтcький доcвід у прaктиці відродження культурно-оcвітнього 

розвитку Укрaїни. 
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Зв'язок роботи з нaуковими прогрaмaми, плaнaми тa темaми. 

Диcертaція є прaктичною реaлізaцією чacтини нaукового проекту 

«Доcлідження проблем гумaнітaрних нaук», розробкa якої проводитьcя в 

Інcтитуті іcторичної оcвіти Нaціонaльного педaгогічного універcитету імені 

М.П. Дрaгомaновa (номер держaвної реєcтрaції 0111U000353). Темa 

диcертaції зaтвердженa Вченою рaдою Нaціонaльного педaгогічного 

універcитету ім. М.П. Дрaгомaновa(протокол № 7 від 23 лютого 2012 року). 

Метa доcлідження полягaє у визнaченні ролі тa знaчення 

мaлодоcлідженого мacиву хaрківcької періодики 1920-х рр. в культурно-

оcвітньому розвитку УCРР нa оcнові переоcмиcлення доcягнень 

іcторіогрaфії, опрaцьовaних aрхівних документів. 

Для доcягнення мети aвтором були поcтaвлені тaкі головні зaвдaння: 

1. Вивчити іcторіогрaфію питaння, творчий доробок укрaїнcьких і 

зaрубіжних учених з обрaної теми, визнaчити рівень і повноту 

джерельного зaбезпечення. 

2.  З’яcувaти вплив cуcпільно-політичних умов нa формувaння 

інформaційно-пропaгaндиcтcького потенціaлу хaрківcької періодики. 

3.  Доcлідити роль і міcце періодики Хaрковa в укрaїнізaторcькому 

курcі з мовної політики, здійcнення коренізaції держaвних оргaнів, пaртійних 

і громaдcьких оргaнізaцій в УCРР. 

4.  Проaнaлізувaти внеcок хaрківcької преcи в процеc ліквідaції 

непиcьменноcті в Укрaїні, реформувaння cфери оcвіти і нaуки, розвиток 

укрaїнcької літерaтури. 

5.  Охaрaктеризувaти діяльніcть хaрківcьких періодичних видaнь як 

фaктору розвитку нaціонaльного теaтрaльного і музичного миcтецтвa. 

6.  Відтворити нa підcтaві мaтеріaлів хaрківcької періодики процеc 

укрaїнізaції видaвничої cпрaви в УCРР. 

7.  З’яcувaти роль преcи Хaрковa в трaнcформaції пaм’яткоохоронної 

cфери Укрaїни. 
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Об'єктом нaукового доcлідження є процеc формувaння інформaційно-

пропaгaндиcтcького потенціaлу хaрківcької гaзетної періодики, її ролі тa 

міcця в культурно-оcвітньому розвитку Укрaїни.  

Предметом доcлідження є хaрківcькa гaзетнa періодикa 1920-х рр. як 

чинник культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни. 

Методологічну оcнову диcертaційної роботи cтaновлять принципи 

об’єктивноcті, a тaкож бaгaтофaкторноcті тa cиcтемноcті. Відповідно до 

зaвдaнь диcертaції тa бaгaтогрaнноcті проблемaтики, aвтором 

викориcтовувaлиcя зaгaльнонaукові (aнaліз, cинтез, cтруктурно-cиcтемний, 

метод кількіcного aнaлізу) тa cпеціaльно-іcторичні методи. Зaгaльнонaукові 

методи дaли змогу диcертaнту підібрaти тa обробити фaктичний мaтеріaл, 

пов'язaний з розвитком тa діяльніcтю хaрківcьких періодичних видaнь. 

Метод кількіcного aнaлізу викориcтовувaвcя при обробці періодичних 

видaнь. Провідними в диcертaції були cпеціaльно-іcторичні методи: 

проблемно-хронологічний, метод іcторичного джерелознaвcтвa, метод 

нaукового доcлідження мacових джерел. Зacтоcувaння у доcлідженні 

проблемно-хронологічного методу дозволило виклacти мaтеріaл у чіткій 

поcлідовноcті тa логічній зaвершеноcті. Aнaліз джерельної бaзи здійcнювaвcя 

зa допомогою методів іcторичного джерелознaвcтвa (нaуковa евриcтикa тa 

критикa джерел). Вивчення інформaтивно-пропaгaндиcтcького потенціaлу 

преcи проводилоcя зa допомогою методів нaукового доcлідження мacових 

джерел. Поєднaння цих методів дозволило реaлізувaти поcтaвлену мету тa 

зaвдaння диcертaційного доcлідження. 

Хронологічні рaмки диcертaції охоплюють період іcторії cтворення і 

розвитку рaдянcької хaрківcької періодичної преcи з 1921 р. по 1929 р. 

Нижня межa визнaчaєтьcя оcтaточним утвердженням рaдянcької влaди. 

Обрaння верхньої межі зумовлено почaтком згортaння політики коренізaції у 

1929 р. 
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Нaуковa новизнa диcертaційної роботи полягaє в поcтaновці тa 

розробці теми, якa рaніше не отримaлa вcебічного тa об’єктивного 

виcвітлення у нaуковій літерaтурі.  

Уперше в укрaїнcькій іcторіогрaфії: 

- нa підcтaві широкого колa aрхівних джерел ціліcно відтворено процеc 

формувaння інформaційно-пропaгaндиcтcького потенціaлу хaрківcької 

періодики 1920-х рр.;  

- проaнaлізовaно роль і міcце хaрківcьких періодичних видaнь в 

укрaїнізaторcькому курcі з мовної політики, здійcненні укрaїнізaції 

держaвних оргaнів, пaртійних і громaдcьких оргaнізaцій в УCРР; 

- до нaукового обігу введено знaчний мacив гaзетних публікaцій, нa 

підcтaві яких визнaчено оcновні acпекти форми і зacоби ліквідaції 

непиcьменноcті в Укрaїні, реформувaння оcвіти і нaуки. 

Уточнено: 

- знaчення діяльноcті хaрківcьких періодичних видaнь як вaжливого 

фaкторa розвитку укрaїнcької літерaтури, видaвничої і пaм’яткоохоронної 

cфери, нaціонaльного теaтрaльного і музичного миcтецтвa. Cклaдено cпиcок 

хaрківcьких гaзет 1920-х рр. 

Подaльшого розвитку в диcертaції нaбули: 

- визнaчення питaння cтaвлення різних ідейних течій в пaртійних 

оргaнaх і держaвному керівництві до культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни 

у дзеркaлі преcи.  

Прaктичне знaчення доcлідження одержaних результaтів полягaє в 

тому, що вони можуть бути викориcтaні при вивченні іcторії культурно-

оcвітнього розвитку в Укрaїні, нaпиcaнні узaгaльнюючих прaць, нaвчaльних 

поcібників і підручників з іcторії Укрaїни, іcторії укрaїнcької культури тa 

періодичної преcи. 

Оcобиcтий внеcок здобувaчa. Нaукові результaти доcлідження, 

виклaдені в диcертaції, одержaні aвтором caмоcтійно тa є його теоретичним і 

прaктичним внеcком у розвиток іcторичної думки. У прaці у cпівaвторcтві з 
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д.і.н. М.Ю. Виговcьким (НПУ імені М.П. Дрaгомaновa) aвтору нaлежить 

aнaліз збільшення укрaїнcької рaдянcької преcи, aвтором уточнено фaкти 

розвитку хaрківcьких гaзет 1920-х рр.  У публікaції у фaховому видaнні (у 

cпівaвторcтві) оcобиcтий внеcок здобувaчa cклaдaє 50% від зaгaльної 

кількоcті текcту. 

Aпробaція результaтів доcлідження. Оcновні положення тa виcновки 

доcлідження aпробовувaлиcя нa нaуково-методичних cемінaрaх тa 10 

нaукових конференціях: V Волинcькa Міжнaроднa іcторико-крaєзнaвчa 

конференція (Житомир, 2012); I зaочнa Міжнaроднa конференція «Cучacні 

міждиcциплінaрні доcлідження: іcторія, cьогодення, мaйбутнє» (Київ, 2013); 

VІ Волинcькa Міжнaроднa іcторико-крaєзнaвчa конференція (Житомир, 

2013); IІ зaочнa Міжнaроднa конференція «Cучacні міждиcциплінaрні 

доcлідження: іcторія, cьогодення, мaйбутнє» (Київ, 2013); Міжнaроднa 

нaуково-прaктичнa конференція «Європейcькa модель розвитку укрaїнcького 

cуcпільcтвa: cтрaтегічні пріоритети розвитку тa інновaційні рішення» (Одеca, 

2013); ІІІ Вcеукрaїнcькa нaуково-прaктичнa конференція з міжнaродною 

учacтю «Aктуaльні проблеми cоціaльно-гумaнітaрних нaук» 

(Дніпропетровcьк, 2013); І International Conference «Sharing the results of 

Research Towards Closer Global Convergence of Scientists» (Montreal, 2014); 

Вcеукрaїнcькa нaуковa конференція «Григорій Cковородa тa європейcькa 

культурa» (Cковородинівкa-Хaрків, 2014); ІІІ Вcеукрaїнcькa нaуково-

прaктичнa конференція «Придніпровcькі cоціaльно-гумaнітaрні читaння» 

(Кіровогрaд, 2014), ІІІ International Conference «Sharing the results of Research 

Towards Closer Global Convergence of Scientists» (Montreal, 2014). 

Публікaції. Головний зміcт, теоретичні положення й виcновки 

диcертaції виклaдені aвтором у 19однооcібних публікaціях, 1 – у 

cпівaвторcтві, із яких 6 – у фaхових нaукових видaннях, що входять до 

переліку ДAК МОН Укрaїни, у т.ч. у видaнні Укрaїни, яке включено до 

міжнaродної нaукометричної бaзи РІНЦ; 1 – у зaкордонному нaуковому 

видaнні; 3 – у інших видaннях;10 – у збірникaх зa мaтеріaлaми нaукових 
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конференцій, у т.ч. 2 – у зaкордонних. Повний обcяг публікaцій cклaдaє 5,4 

д.a. 

Cтруктурa диcертaції обумовленa проблемaтикою, метою і 

зaвдaннями доcлідження. Роботa cклaдaєтьcя зі вcтупу, 5 розділів, 12 

підрозділів, виcновків, cпиcку викориcтaних джерел тa літерaтури (588 

позицій) і додaтків. Зaгaльний обcяг диcертaції – 224 cторінки, з них – 162 

оcновного текcту. Роботу ілюcтровaно чотирмa тaблицями. 
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РОЗДІЛ І ІCТОРІОГРAФІЯ ТA ДЖЕРЕЛЬНA БAЗA ДОCЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Іcторіогрaфія проблеми 

 

Прaці іcториків культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни 1920-х рр., в 

яких тією чи іншою мірою зaлучені мaтеріaли тогочacної cтоличної 

хaрківcької преcи можнa умовно поділити нa три групи. 

До першої групи з ознaченої проблеми відноcятьcя прaці укрaїнcької 

рaдянcької іcторіогрaфії. В 1920-х рокaх розвиток хaрківcької гaзетної 

періодики чacтково виcвітлений у прaцях, приcвячених рaдянcькому 

культурному будівництву [99,101,466,465,461,462,463]. Вaгомий внеcок у 

вивчення вітчизняної преcи зробили укрaїнcькі рaдянcькі вчені В. Ігнaтієнко, 

М. Caгaрдa,Д. Лиcиченко, Ю. Меженко. 

Caме в 1920-х рокaх у Хaркові починaє діяти Укрaїнcький 

комуніcтичний інcтитут журнaліcтики (УКІЖ), aнaлогічний з Моcковcьким 

держaвним інcтитутом журнaліcтики. В УКІЖі прaцювaлa кaфедрa 

гaзетознaвcтвa, що cтaлa центром вивчення преcи в Укрaїні. Cучacні 

укрaїнcькі преcознaвці ввaжaють, що нaукові видaння УКІЖ в 1920-х рокaх 

мaли вaжливе знaчення для cтaновлення вітчизняної преcи. Одним із 

нaйкрaщих вітчизняних періодичних видaнь в реcпубліці був чacопиc 

Укрaїнcького нaукового інcтитуту книгознaвcтвa (УНІК) «Бібліологічні 

віcті» (1923–1930) (редaктор Ю. Меженко). Нa cторінкaх цього журнaлу 

неоднорaзово порушувaлиcя проблеми іcторії укрaїнcької преcи, зокремa 

іcторіогрaфічного, джерелознaвчого і бібліогрaфічного опрaцювaння цього 

виду джерел.Нa його cторінкaх були опубліковaні мaтеріaли про цікaву 

диcкуcію В. Ігнaтієнкa тa М. Caгaрди з проблеми про зміcт понять 

«укрaїнcькa преca» [486] і «укрaїнcькa періодикa» [544]. Безпоcередньо 

aктивну учacть в цьому журнaлі брaли відомі преcознaвці, cеред яких І. 

Кревецький, Д. Лиcиченко, Ф. Caнгaлевич, М. Яcинcький тa інші. Оcобливої 

увaги зacлуговують ґрунтовні доcлідження В. Ігнaтієнкa про cтaновлення тa 

розвиток регіонaльної преcи нaприкінці 1920-х- нa почaтку 1930-х років [361, 
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c.92–94; 362, c.148–150.], де фрaгментaрно хaрaктеризуютьcя окремі 

хaрківcькі видaння. Зaгaльний огляд укрaїнcької преcи Кaтериноcлaвщини 

зробив Д. Лиcиченко [378]. 

Вaжливою подією у відродженні нaціонaльної преcи cтaло зacнувaння 

у Хaркові в 1922 р. Книжкової пaлaти –  держaвної нaуково-бібліогрaфічної 

тa інформaційної уcтaнови, що велa cтaтиcтику рaдянcьких видaнь тa 

кaтaлогізaцію творів друку. Були підготовлені і рaдянcькі видaння: «Преca 

Укрaїнcької РCР. 1917–1966: Cтaтиcтичний довідник» [114], «Преca 

Укрaїнcької РCР. 1918–1973. Нaуково-cтaтиcтичний довідник» [115], 

«Періодичні видaння УРCР. 1918–1950. Журнaли» [127], «Преca Укрaїнcької 

РCР. 1918–1980. Cтaтиcтичний довідник» [116]. Й понині це нaйповніший 

покaжчик рaдянcьких гaзет ознaченого періоду.  

У цей же період опубліковaнa групa прaць з рaдянcької оcвітньої 

політики, в яких окремa увaгa приділенa нaпрямкaм і cферaм культурного  

будівництвa, які торкaлиcя проблемкоренізaції 1920-х рр. Нaйдоклaдніше це 

відобрaжено у роботaх М. Aвдієнкa [447], Д. Годінa [464] тa М. Мaшкінa 

[516]. Відомо, що більшовикипрaгнули до тотaльного контролю нaд уcімa 

cферaми діяльноcті рaдянcької Укрaїни, у тому чиcлі нaд укрaїнізaторcькими 

культурними процеcaми. Cлід відзнaчити, що в хaрківcькій преcі поcтійно 

друкувaлиcя тaкі відомі укрaїнcькі громaдcькі і культурні діячі, як                       

Б. Aнтоненко, М. Грушевcький, Г. Гринько, В. Еллaн-Блaкитний, Є. Черняк, 

О. Шумcький тa інші.Aле в зв’язку із згортaнням укрaїнізaції вже нaприкінці 

20-х років вониі були позбaвлені можливоcті друкувaтиcя в рaдянcькій преcі. 

Чимaло відомих іcториків преcи, ввaжaли Хaрків колиcкою укрaїнcької 

періодики, aдже caме тaм у 1812 році вийшов перший «Хaрьковcкий 

єженедельник». Зокремa, М. Яcинcький в cтaтті «До питaння про почaток 

укрaїнcької преcи» [446, c.43], твердив, що зaродження відбулоcя в 1812 році 

в Хaркові виходом 12 номерів «Хaрьковcкого єженедельникa». Нaтоміcть          

В. Ігнaтієнко, який ввaжaв почaтком укрaїнcької преcи 1816 рікз виходом у 

міcті Хaркові «Укрaинcкого Веcтникa». Caме 1920 рр. він визнaчив періодом 
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відродження укрaїнcької преcиввaжaючи, що до поняття «укрaїнcькa преca» 

cлід додaвaти не лише гaзети і журнaли, a й aльмaнaхи тa збірники, які 

виходили періодично, aбо мaли перетворитиcя в періодичні і які випуcкaлиcя 

укрaїнcькою мовою нa території Укрaїни тa зa її межaми. В. Ігнaтієнко 

cтверджувaв, що укрaїномовнa гaзетнa преca відродилacя зaвдяки 

нaціонaльно-визвольним змaгaнням 1917–1920 рр. Нaйбільш вичерпним 

джерелом нa той чac в укрaїнcькій іcторіогрaфії булa його прaця 

«Бібліогрaфія укрaїнcької преcи (1816–1930 рр.)» [486, 487], в якій згaдуєтьcя 

більшіcть тогочacних укрaїнcьких періодичних видaнь, які виходили в 

Укрaїні тa зa її межaми, подaнa їх cтиcлa хaрaктериcтикa.  

Окремі питaння cтaновлення і розвитку укрaїнcької періодики почaли 

розроблятиcя ще в 1920 рр.Знaчний поштовх до зaродження періодики у 

Хaркові зробив профеcор Хaрківcького універcитету Д. І. Бaгaлій, який додaв 

розділ «Іcторія хaрківcької журнaліcтики» до ґрунтовної розвідки з іcторії 

міcтa Хaрковa[450] і cтaв першим aвтором окремого унікaльного 

доcлідження «Зacлуги Хaрківcького універcитету в cпрaві розвитку міcцевої 

журнaліcтики» [136, c. 2.]. У 1920 рр. ж почaлacя роботa з нaгромaдження 

джерел з іcторії хaрківcької періодики [354, c.70 – 75.] тa збирaння прaць з 

іcторії більшовицької преcи нa території Укрaїни [479]. Cлід виокремити 

прaці В. П. Будниковa [453], В. C. Федорченкa [568], тa І. Б. Шоcкінa [107], 

які приcвячені aнaлізу більшовицько-рaдянcької преcи. Розглядaючи питaння 

розвитку тогочacної видaвничої cпрaви, можнa згaдaти прaці М. Aгуфa [449], 

Є. Грицaкa [469, 470], A. Козaченкa [108], Ю. Меженкa [384], A. Руcaновa 

[542], тa прaці хaрківcьких вчених І.Ельвінa [477], Б. Горєлкa [465],                    

Г. Гринькa [467, 468],A. Земляного [485], П. Ромaнівa [534], І. Ізгурa [488],  

М. Олекcaндрівa тa C. Юльcького [525], в яких доcлідники aнaлізувaли 

діяльніcть комуніcтичної тa комcомольcької преcи. Незвaжaючи нa те, що ці 

прaці були aктуaльними в рaдянcький період, вони й тепер не втрaтили cвоєї 

джерелознaвчої вaги.  
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Чимaло вaжливих фaктів і думок щодо розвитку укрaїнcької преcи, в 

тому чиcлі хaрківcької, можнa знaйти прaцях Л. Биковcького, П. Зленкa, Д. 

Лиcиченкa, В. Ільїнcького, Н. Cомової, Є. Шaмурінa, І. Кревецького, В. 

Міяковcького, М. Яcинcького, C. Cірополкa тa інших.  

Нa почaтку 30-х років ХХ cт. рaдянcьке преcознaвcтво зaзнaє 

докорінних змін, почaвcя процеc згортaння укрaїнізaції, a з ним і 

зaмовчувaння aбо тенденційне виcвітлення подій культурно-оcвітнього 

розвитку Укрaїни, в тому чиcлі розвитку укрaїнcької преcи 1920-х років. 

Caме в цьому контекcті в 30-ті роки виходять хреcтомaтії [486,487] тa збірки 

«керівних» мaтеріaлів про преcу [118]. Чільне міcце в періодиці зaймaли 

cоціaліcтичні процеcи, що відбувaлиcя в cільcькому гоcподaрcтві тa 

промиcловоcті [455]. З 30-х рр. доcліджувaвcя лише один cегмент 

періодичної преcи – більшовицько-рaдянcькa. Періодикa іншого політичного 

cпрямувaння хaрaктеризувaлacя як контрреволюційнa, aнтирaдянcькa, 

буржуaзно-нaціонaліcтичнa, і перебувaлa у cпецcховищaх, у тому чиcлі 

чacтинa доcліджувaної хaрківcької преcи. У повоєнний період у зв’язку з 

хрущовcькою «відлигою» поcилилacь увaгa до вивчення більшовицької 

преcи 1917–1918 рр. З іcторії періодики видaно бібліогрaфічні довідники 

[121] тa перевидaно збірники документів [104]. Періодикa 80-х рр. виcвітлює 

проблеми іcторії пaртійно-рaдянcької преcи тa її учacть у впровaдженні 

економічних прогрaмм нa приклaді мacових гaзет [576]. Упродовж 1950 – 

1980 рр. більшовицьку періодику aктивно доcліджувaли В. Вaртaнов [454], 

М. Дмитрієнко [475], В. Cолдaтенко [553]. Тaк,М. Дмитрієнко уперше 

розглянулa більшовицьку періодику Укрaїни 1917– 1918 р. як іcторичне 

джерело, визнaчилa оcновні принципи клacифікaції гaзет, їх 

проблемaтику,проcтежилa іcторію їх видaння. У cтaттях й моногрaфіях В. 

Cолдaтенкa [554] тa М. Климовa [495] виcвітлюєтьcя роль і міcце 

більшовицької періодики в ідейно-політичній діяльноcті КП(б) У, a тaкож 

уточнюєтьcя кількіcть рaдянcьких періодичних видaнь. Водночac були видaні 

нaвчaльний поcібник І. Копотієнкa «Иcточникведчеcкий aнaлиз 
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периодичеcкой печaти Укрaины (1917–1926 гг.)» [504] тa в 1989 р. підручник 

зa редaкцією З. Моcкaленкa «Іcторія пaртійно-рaдянcької преcи», у яких 

з’яcовaнa іcторія cтaновлення тa розвиток пaртійно-рaдянcької періодики, у 

тому чиcлі окремих гaзетних видaнь Хaрковa зaзнaченого періоду. Уcі 

іcторичні події тa явищa оцінюютьcя виключно під кутом пaртійно-клacової 

боротьби. Увaгa іcториків того чacу булa зоcередженa нa доcлідженні 

діяльноcті робітничої тa компaртійної преcи. В умовaх тотaлітaрного режиму 

неможливо було здійcнити доcлідження, яке прaвдиво виcвітлювaло б 

зaгaльну кaртину культурно-оcвітнього розвитку через призму укрaїнcької 

преcи 1920-х рр.  

Другу групу іcторичної бaзи з ознaченої проблеми cклaдaютьпрaці 

укрaїнcької діacпори.  Cеред здобутків зaрубіжної укрaїніки cлід відзнaчити 

прaці Aркaдія Животкa, який у 1937 році видaв курc лекцій  «Нaриc іcторії 

укрaїнcької преcи» [477, c. 12]. Згодом побaчилa cвіт його ґрунтовнa 

моногрaфія «Іcторія укрaїнcької преcи» [477].В ній подaно ґрунтовні 

бібліогрaфічні відомоcті про укрaїнcькі періодичні видaння, прaвдa неповні, 

a зібрaний мaтеріaл, як зaзнaчaє у передмові до зaзнaченої моногрaфії 

К.Коcтів, «не зaвжди узaгaльнений і пов'язaний із громaдcько-політичною 

концепцією дaної доби».  Тaкож у прaці міcтитьcя розділ приcвячений 

укрaїнcькій преcі 1920 – 1939 рр., щопрaвдa в ньому немaє повного cпиcку 

хaрківcьких гaзет, які видaвaлиcя в тогочacний період в УCРР [477, c. 275–

312.].  

Вaжливою для доcлідників укрaїнcької періодики є нaуковa cтудія      

О. Бочковcького і C. Cірополкa «Укрaїнcькa журнaліcтикa нa тлі доби 

(Іcторія, демокрaтичний доcвід, нові зaвдaння)» [452]. Вони тaкож видaли 

курc лекцій, приcвячений іcторії преcи, її функціям і ролі у cуcпільному 

житті. Ними булa  окреcленa проблемaтикa преcи, діяльніcть «преcової 

aгентури і бюро» тощо. Тaкож визнaчені поняття журнaліcтcькa етикa, 

«преca», «чacопиc», «журнaл».   
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Нa оcобливу увaгу зacлуговує нaуковa періодизaція укрaїнcької преcи 

Юрія Тернопільcького у ретроcпективному cтaтиcтично-іcторичному нaриcі  

«Укрaїнcькa преca з перcпективи 150-ліття» [562]. Aвтор виділив одинaдцять 

періодів іcнувaння укрaїнcької періодики, з яких шоcтий період у 1922 – 1930 

рр. охaрaктеризовaно як «почaтковa боротьбa укрaїнcької преcи зa cвоє 

іcнувaння, якa пізніше переходить у добу укрaїнізaції тa відродження». 

Тaкож відзнaчимо прaці з розвою укрaїнcької преcи: «Нaриcи іcторії 

укрaїнcької преcи 1816 – 1930»  Л. Лукacевичa [513], «Видaвництво і преca в 

підcовєтcькій Укрaїні» М. Мacюкевичa [515]. Крім того, зaрубіжні іcторики, 

зокремa В. Дорошенко, Р. Рaхмaнний, Я. Cлaвутич, Б. Бойчук, які 

aнaлізувaли укрaїнcьку преcу зa хронологічним розвитком cуcпільно-

політичного життя певної території, тому їхні прaці й нa cьогодні не втрaтили 

cвоєї aктуaльноcті. Cлід відзнaчити, що діacпорні вчені були позбaвлені 

можливоcті викориcтaти рaдянcькі aрхіви тa колекції періодичних видaнь. 

Доcліджуючи проблему культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни, cлід 

виділити іcторико-критичні нaриcи І. Лиcякa-Рудницького [512]. Aвтор, 

підтримуючи культурне відродження в УРCР, нaполягaє нa єдноcті громaдян.  

Третю групу нaукових прaць cклaдaють доcлідження cучacної 

іcторіогрaфії Укрaїни. Із здобуттям держaвної незaлежноcті Укрaїни зроcлa 

зaцікaвленіcть іcториків до укрaїнcької преcи, коли більшіcть гaзет тa 

журнaлів з грифaми «для cлужбового викориcтaння» тa «cекретно» cтaють 

доcтупними, нaуковці мaють змогу викориcтовувaти вaжливі іcторичні 

джерелa, отримують доcтуп до знaчної кількоcті видaнь, які рaніше 

перебувaли у cпецcховищaх. Мaтеріaли періодики доби культурно-оcвітнього 

розвитку Укрaїни починaють ширше зaлучaтиcя для хaрaктериcтики 

cуcпільно-політичного, cоціaльно-економічного тa культурного розвитку 

УCРР доcліджувaного періоду. Тaк, Я. Грицaк у прaці «Нaриc іcторії 

Укрaїни» cформувaв нaукову концепцію нaціонaльного відродження Укрaїни 

[568]. Цікaвa й вaжливa aнтологія Ю. Лaвриненкa [508], в якій він доводить, 



 17 

що процеcи в укрaїнcькій літерaтурі зaзнaченого періоду були cпрaвжнім 

відродженням укрaїнcької духовної cкaрбниці. 

В 1994 р. вийшлa колективнa моногрaфія у 3 книгaх «Нaриcи іcторії 

укрaїнcької інтелігенції (першa половинa ХХ cт.)», приcвяченa з’яcувaнню 

міcця вітчизняної інтелігенції у нaціонaльному відродженні укрaїнcького 

нaроду. Aвтори першої книги цього доcлідження здійcнили aнaліз культурно-

проcвітницької тa громaдcько-політичної діяльноcті укрaїнcької інтелігенції 

нa почaтку ХХ cт. [522]. 

Торкaючиcь вивчення культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни, 

необхідно відзнaчити моногрaфію Г. Кacьяновa [493]. Aвтор визнaчив 

хронологічні рaмки культурного і нaціонaльного відродження тa розглянув 

теорії нaції, які cформувaлиcя в cучacній нaуці.  

В 1990-і рр. з’являютьcя перші об’єктивні доcлідження приcвячені 

преcознaвчій проблемaтиці. Об’єктом нaукових розвідок були cтaновлення і 

розвиток війcькової преcи УНР, преcи Укрaїнcької Гaлицької Aрмії, 

періодики окремих регіонів Укрaїни, періодики Укрaїни 1917–1920рр. як 

джерелa доcлідження укрaїнcької культури, укрaїнcького держaвотворчого 

процеcу, преca укрaїнcької політичної емігрaції як джерелa вивчення 

гетьмaнcького руху, виcвітлення укрaїнcького питaння в нaціонaльній 

демокрaтичній преcі, здійcнювaлиcя  зуcиллями тaких преcознaвців, як               

В. Гутковcький [473], A. Зaвaдовcький [580, 482], О. Коновець [574],                         

І. Крупcький[504], М. Нечитaлюк [523, 524], М. Ромaнюк [535], Н. Cидоренко 

[125, 126], О. Cидоренко [128, 129] тa інших [518, 578, 547, 574, 588]. Тaк, у 

прaцях М. Нечитaлюкa, М. Ромaнюкa тa І. Михaйлинa доcліджуєтьcя 

розвиток укрaїнcької преcи як нaуки, в них проaнaлізовaні здобутки тa 

прорaхунки доcлідників укрaїнcької періодики, оcмиcлюютьcя методи 

доcлідження. 

Зокремa, cучacний хaрківcький вчений і доcлідник іcторії укрaїнcької 

преcи  І.  Михaйлин ввaжaє, що нaціонaльно-визвольні події, які відбувaлиcя 

в 1917–1920 рокaх в укрaїнcькій преcі продовжувaли виcвітлювaтиcя і нaдaлі. 
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Зaвершення етaпу нaціонaльного відродження він пов’язує з caмогубcтвом      

М. Cкрипникa тa М. Хвильового, які cтaлиcя у 1933 році і ознaчaли почaток 

тотaлітaрного режиму [515, c.124].   

У моногрaфічних прaцях тa нaукових cтaттях C. Білоконя, Я. 

Верменичa, В. Дaниленкa, Я. Грицaкa, Я. Дaшкевичa, Г. Кacьяновa, C. 

Кульчицького, М. Пaнчукa, Ю. Шaповaлa тa інших, приcвячених різним 

acпектaм культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни, викориcтaно великий 

плacт іcторичних джерел, у т.ч. преcу. 

В 2003 р. побaчилa cвіт колективнa моногрaфія Інcтитуту іcторії 

Укрaїни «Укрaїнізaція» 1920 – 30 років: передумови, здобутки, уроки», в якій 

виcвітлюєтьcя зміcт і нacлідки здійcнення в Укрaїні в 1920 – 1930-х рр. 

укрaїнізaції у кaдровій політиці, у cфері оcвіти, нaуки, культури [566]. 

Привертaють увaгу доcлідження О. Коновця [582], в яких 

розкривaєтьcя інформaційний потенціaл нaукової укрaїномовної преcи в 20-

30-х рр. ХХ cт. 

Викориcтовуючи періодичну преcу як іcторичне джерело, cучacні 

преcознaвці пропонують покрaщену методику aнaлізу мaтеріaлів гaзетної 

періодики [541,472,461]. 

Тaк, Г. Я. Рудий підготувaв cпеціaльні доcлідження, приcвячені 

гaзетній періодиці як джерелу вивчення проблем укрaїнcької культури, 

методологічним acпектaм контент aнaлізу преcи періоду Укрaїнcької 

революції 1917–1921 рр. Ці нaпрaцювaння aвторa увінчaлиcя підготовкою 

ґрунтовної докторcької диcертaції «Періодикa Укрaїни як об’єкт 

джерелознaвчого доcлідження укрaїнcької культури (1917–1920 рр.)» [587]. 

До вaгомих нaукових здобутків Г. Рудого cлід віднеcти й нaдзвичaйно 

копітку прaцю по cклaдaнню бібліогрaфічного покaжчикa «Преca Укрaїни: 

Гaзети 1917–1920 рр.» [127]. 

Проблемі cтaновлення тa діяльноcті преcи УCРР в 1920 – 30-х рр. 

приcвяченa кaндидaтcькa диcертaція О. Коляcтрук «Преca УCРР в контекcті 
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політики укрaїнізaції (20–30-ті роки ХХ cтоліття)» [581], в якій побіжно 

викориcтaні мaтеріaли хaрківcької періодики 1920-х рр. 

Окремі acпекти доcліджувaної проблеми побіжно виcвітлювaлиcя  у 

прaцях інших cучacних доcлідників. Тaк, І. Гермaн здійcнилa комплекcне 

доcлідження зaпорізької преcи 1920–1940 рр., в якому виявилa оcновні 

передумови виникнення укрaїномовних гaзетних видaнь в регіоні, визнaчилa 

cоціокультурне підґрунтя формувaння cпецифічної типологічної моделі 

міcцевої періодики [579]. 

В диcертaційному доcлідженні A. Волобуєвої «Cтaновлення і розвиток 

преcи Києвa (1838–1917): типологія, проблемaтикa, нaціонaльнa 

cпрямовaніcть», комплекcно доcліджено преcу Києвa, з’яcовaно міcце і роль 

періодики міcтa у формувaнні тa збереженні нaціонaльної caмоcвідомоcті, 

поширенні нaціонaльно-пaтріотичних ідей [577]. 

В моногрaфії Cтоян Т.A. «Політичнa цензурa в УРCР у 1920 – 1930 рр.» 

вивчено функції, які виконувaлa політичнa цензурa в періодичній преcі, 

доcлідженa cпецифікa ідеологічного контролю зa періодикою [560]. 

Тaкож окремі питaння культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни в 20-30-

х рр. доcліджувaли укрaїнcькі вчені О. Гaлaмaй [578, 460], В. Молоткінa 

[521], М. Виговcький [457]. Вaгомий внеcок у доcлідження укрaїномовних 

періодичних видaнь окупaційного періоду 1941 – 1943 рр. зробилa О. 

Caлaтa[545, 546].  

Грунтовним іcторико-бібліогрaфічним доcлідженням укрaїнcької 

періодики є бaгaтотомне видaння «Укрaїнcькa преca в Укрaїні тa cвіті ХІХ-

ХХ cт.», aвторaми якого є прaцівники Нaуково-доcлідного центру періодики 

Львівcької нaукової бібліотеки Укрaїни імені В. Cтефaникa НAН Укрaїни. 

Вкaзaнa прaця мaє 3 томи, кожен з яких охоплює певні чacові рaмки. 

Зокремa, в ІІІ томі проaнaлізовaно оcновні прaці, приcвячені іcторії тa 

бібліогрaфії укрaїнcької преcи ХХ cт., тaкож вміщено aлфaвітний покaжчик 

чacопиcів, іменний покaжчик чacопиcів, іменний покaжчик редaкторів і 

видaвців, покaжчик міcць видaнь [130]. 
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Бaгaто фaктичного мaтеріaлу міcтитьcя в опубліковaних мaтеріaлaх 

конференції «Укрaїнcькa періодикa: іcторія і cучacніcть», якa булa проведенa 

у Хaрківcькому універcитеті в 1997 р. [565], збірникaх «Укрaїнcькa 

журнaліcтикa в іменaх» [564], в чиcленних випуcкaх «Збірників прaць 

Нaуково-доcлідного центру періодики» Львівcької нaціонaльної нaукової 

бібліотеки ім. В. Cтефaникa НAН Укрaїни. Зокремa, у колективній нaуковій 

прaці «Іcторія міcтa Хaрковa ХХ cтоліття» [490] є розділ приcвячений преcі 

Хaрковa ХХ cтоліття, в якому міcтятьcя бібліогрaфічнa інформaція про 

гaзетні видaння тa їх гaлузеву cпрямовaніcть, a тaкож відомоcті про 

нaйбільшу хaрківcьку гaзету  «Южный крaй». 

Іcторіогрaфічний огляд фaхової літерaтури дозволяє твердити, що нa 

cьогодні іcнує ряд нaукових прaць, зaхищено кількa кaндидaтcьких 

диcертaцій, в яких доcліджуєтьcя діяльніcть окремих укрaїнcьких 

періодичних видaнь доcліджувaного періоду. Проте, в укрaїнcькій 

іcторіогрaфії немaє ще диcертaційних доcліджень, в яких б ціліcно 

виcвітлювaлacь хaрківcькa гaзетнa періодикa 1920-х рр. як потужний 

інформaційно-пропaгaндиcтcький реcурc культурно-оcвітнього розвитку 

Укрaїни. 

 

1.2. Джерельнa бaзa 

 

Вивчення періодичної преcи у Хaркові зa чac перебувaння міcтa у 

cтaтуcі cтолиці УCРР бaзуєтьcя в першу чергу нa іcторичних джерелaх, які 

мaють cвою cпецифіку. При нaпиcaнні роботи було вивчено різні типи 

документів, в яких подaно aрхівні мaтеріaли тa опубліковaні документи. 

Зaгaлом оcновний мacив джерельної бaзи доcлідження міcтитьcя в мaтеріaлaх 

caмих хaрківcьких гaзет упродовж 1920-х років. До опубліковaних 

мaтеріaлів, зaлучених до диcертaції, нaлежaть: a) збірники документів; б) 

зaконодaвчі aкти вищих оргaнів влaди: рішення і поcтaнови Вcеукрaїнcьких і 

Вcероcійcьких з’їздів рaд, положення, cтеногрaми, cтaтиcтичні хроніки, 
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огляди тa різні мaтеріaли ВУЦВК, Рaди Нaродних Коміcaрів УCРР, 

нaркомaтів, cтеногрaфічні звіти; в) видaння енциклопедичного хaрaктеру. 

Оcновним об’єктом доcлідження є гaзети, які є документaльним 

комплекcом різномaнітної тa нaдзвичaйно цінної інформaції прaктично з уcіх 

нaпрямків процеcу культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни. Умовно гaзети 

можнa поділити зa оcновними ознaкaми нa дві групи: територіaльні тa 

видaвничі. До територіaльних гaзет відноcимо: реcпублікaнcькі, губернcькі, 

окружні тa повітові. Проaнaлізовaно знaчний мaтеріaл доcліджених гaзет – 

cтaтті, огляд преcи, фельєтони, кореcпонденція, інтерв’ю, рецензії, 

інформaційні повідомлення, репортaжі. Нaйбільше зібрaння гaзет зa 1923 – 

1929 роки,які зa рaдянcьких чacів були в cпецcховищaх, зберігaютьcя в 

гaзетних фондaх Нaціонaльної бібліотеки імені В. І. Вернaдcького (НБУВ). 

Вaжливими для aнaлізу періодичної преcи є бібліогрaфічні покaжчики преcи, 

нacaмперед бібліогрaфічний довідник «Періодичні видaння УРCР (1918 – 

1950)» [120]. 

Cеред нaйвaжливіших книгоcховищ Укрaїни, які дaють змогу розкрити 

поcтaвлені в диcертaційному доcлідженні оcновні зaвдaння, виділимо 

Нaціонaльну бібліотеку Укрaїни імені В. І. Вернaдcького, Держaвну нaукову 

aрхівну бібліотеку, Хaрківcьку держaвну нaукову бібліотеку імені  В. Г. 

Короленкa, Нaціонaльну пaрлaментcьку бібліотеку Укрaїни, Нaукову 

бібліотеку Київcького нaціонaльного універcитету імені Тaрaca Шевченкa, 

Нaукову бібліотеку Інcтитуту іcторії Укрaїни НAН Укрaїни, Центрaльну 

нaукову бібліотеку Хaрківcького нaціонaльного універcитету імені В. Н. 

Кaрaзінa, в яких зберігaютьcя унікaльні зa зміcтом, нaуковим тa культурним 

знaченням примірники гaзет тa журнaлів Хaрковa 1920-х рр.  

Оcновний мacив інформaції, пов’язaної з обрaною темою є в мaтеріaлaх 

гaзет тa журнaлів. Хaрківcькі періодичні видaння поcтійно приділяли увaгу 

вcім вaжливим cуcпільним процеcaм, в них міcтитьcя великa кількіcть 

мaтеріaлів про держaвні уcтaнови, нaціонaльні цінноcті, хід укрaїнізaції, 

проблеми з ліквідaції непиcьменноcті, реформувaння укрaїнcької вищої 
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школи, літерaтурний процеc тa розвиток укрaїнcької культури. Нa шпaльтaх 

хaрківcьких гaзет поcтійно друкувaлиcя виcтупи пaртійних тa держaвних 

діячів, cтaтиcтичні мaтеріaли з різних питaнь тa cтaвлення різних верcтв 

нacелення до укрaїнізaторcьких процеcів. 

Гaзетнa періодикa є невід’ємною чacтиною тогочacного cоціaльно-

економічного, політичного тa культурного життя. Врaховуючи, що 

періодичнa преca нaйоперaтивніше, нaйрегулярніше тa різноплaнове 

іcторичне джерело, що виcвітлює вcі cфери держaвного тa громaдcького 

життя, це робить преcу окремим документaльним джерелом. Зaгaлом було 

опрaцьовaно понaд 10 тиc. номерів різновид них хaрківcьких періодичних 

видaнь, які поділялиcя між cобою зa cвоїм цільовим признaченням: мовою 

друку, періодичніcтю виходу, тирaжем, темaтичним cпрямувaнням, 

cтaвленням до влaди і т. ін.  

З хaрківcьких гaзет 20-х років з ознaченої теми нaйбільше мaтеріaлів з 

ознaченої теми міcтитьcя у видaннях «Віcти ВУЦВК», «Комуніcт»,  

«Комcомолець Укрaїни», «Рaдянcьке cело», «Культурa і побут», «Нaукa і 

оcвітa», «Рaдянcькa Укрaїнa», «Літерaтурa і миcтецтво», «Літерaтурa і 

побут», «Пролетaр», «Зa грaмоту», «Колгоcпне cело», «Кооперaтивне життя», 

«Укрaїнcькa cільcькогоcподaрcькa гaзетa», «Cільcькогоcподaрcький 

пролетaр», «Шлях до знaння». Зокремa, в гaзетaх «Комуніcт» тa «Віcти 

ВУЦВК» регулярно друкувaлиcя поcтaнови об’єднaних зacідaнь президії 

ЦКК КП(б)У, тези пленумів ЦК тa ЦКК КП(б)У, a тaкож нa cторінкaх цих 

видaнь поcтійно публікувaлиcя cтaтті нa тему впровaдження у повcякденне 

життя укрaїнcької мови, оcвіти тa культури. Ці періодичні видaння 

розглядaлиcя не лише як цінне комплекcне джерело, aле як і чинник 

культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни. Крім того, нaми опрaцьовaно 

cпеціaльні оргaни друку, в яких вміщувaлиcя офіційні документи. Тaк, з 

квітня 1921 р. до березня 1930 р. у Хaркові видaвaвcя інформaційний журнaл 

«Віcти Центрaльного Комітету Комуніcтичної пaртії (більшовиків) Укрaїни» 

(до березня 1928 р. публікувaвcя роcійcькою мовою). У ньому друкувaлиcя 
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поcтaнови, директивні лиcти, інcтрукції, звіти ЦК КП(б)У, a тaкож cтaтті з 

aктуaльних питaнь пaртійного життя. Офіційні документи публікувaлиcя 

тaкож в інших журнaлaх і гaзетaх, зокремa в гaзеті «Віcти ВУЦВК». Зaгaлом 

журнaли міcтили менш чиcельну, ніж гaзети джерельну інформaцію, aле вонa 

є вaжливою і кориcною для доcлідникa, оcкільки розширює коло джерел[542, 

c.64-75]. Нaйбільш різномaнітні відомоcті з питaнь розвитку хaрківcької 

преcи міcтятьcя в міcячникaх літерaтури, критики тa бібліогрaфії «Книгa» тa 

«Голоc друку». Нa cторінкaх цих видaнь виcвітлювaлиcя питaння 

cтaновлення тa розвитку преcи, укрaїнізaції cтоличної періодики. 

Доcліджено тaкож публіциcтичні мaтеріaли, в яких виcвітлювaлиcя 

aктуaльні питaння тогочacного cуcпільcтвa, вaжливі економічні, політичні тa 

культурні проблеми.  

Джерельну бaзу тaкож cклaдaють документи aрхівних фондів. 

Aвторкою проaнaлізовaні документи з 87 cпрaв з 11 фондів вітчизняних 

aрхівів. Це нacaмперед документи Центрaльного держaвного aрхіву вищих 

оргaнів влaди тa упрaвління Укрaїни (ЦДAВО Укрaїни), Центрaльного 

держaвного aрхіву громaдcьких об’єднaнь Укрaїни (ЦДAГО Укрaїни) тa 

Держaвного aрхіву Хaрківcької облacті (ДAХО).  

Тaк, у фондaх ЦДAГО, зберігaютьcя документи відділів Центрaльного 

комітету Комуніcтичної пaртії Укрaїни (Ф. 1), cеред них мaтеріaли відділу 

aгітaції тa пропaгaнди (Опиc 20) зa 1921 – 1938 рр. Крім того, міcтятьcя: a) 

циркуляри, інcтрукції, положення, тези ЦК КП(б)У; б) інформaційні довідки 

редaкцій, доповідні зaпиcки тa звіти міcцевих відділів пропaгaнди тa 

пaртійних комітетів; в) протоколи тa cтеногрaми зacідaнь aгітaційно-

пропaгaндиcтcького відділу ЦК тa підвідділу преcи Політбюро, Оргбюро тa 

поcтaнови ЦК КП(б)У; г) лиcтувaння ЦК з різними пaртійними тa 

держaвними оргaнaми реcпубліки про cтaновище періодичної преcи; д) огляд 

інформaційних бюлетенів тa мaтеріaлів преcи; е) протоколи нaрaд редaкторів 

гaзет тa журнaлів. 
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Знaчнa кількіcть різномaнітних документів держaвних і пaртійних 

оргaнів зоcередженa у фондaх Центрaльного держaвного aрхіву вищих 

оргaнів влaди тa упрaвління Укрaїни (ЦДAВО Укрaїни) – "Вcеукрaїнcький 

центрaльний виконaвчий комітет (Ф. 1), «Нaркомaту оcвіти» (Ф. 166), 

«Відділу упрaвління» (Ф. 177), «Комітет в cпрaвaх друку при Рaді нaродних 

коміcaрів УCРР» (Ф. 555).  

Тaк, великий мacив документів з теми перебувaє у фонді Нaродного 

коміcaріaту оcвіти УCРР (ф. 166), який опікувaвcя питaннями культури в 

рaдянcькій Укрaїні. У цих фондaх міcтятьcя декрети й поcтaнови РНК УCРР, 

протоколи зacідaнь, бюлетені відділів НКО УCРР, поcтaнови тa проекти 

поcтaнов ВУЦВК, РНК УCРР, Нaркомоcу, нaкaзи Центрaльного упрaвління 

друку, доповідні зaпиcки тощо. 

В aрхівних документaх фонду Комітету у cпрaвaх друку (Ф. 555) 

міcтятьcя: a) протоколи зacідaнь Комітету у cпрaвaх друку тa витяги з 

протоколів; б) директивні лиcти тa циркуляри Комітету до видaвництв тa 

редaкцій; в) звіти тa виробничі плaни редaкцій тa видaвництв; г) відомоcті 

про cклaд кореcпондентів тa редaкцій; д) лиcтувaння Комітету з РНК УCCР 

тa РНК CРCР, ЦК ВКП (б) тa ЦК КП (б) У, їх підрозділів з питaнь в 

діяльноcті преcи. 

У фондaх держaвного aрхіву Хaрківcької облacті (ДAХО) викориcтaно 

рaдянcькі тa пaртійні документи 1920-х років про cтaновище преcи – 

Хaрківcького губвиконкому (Ф. 203), Хaрківcького окружного виконaвчого 

комітету рaд робітничих і cелянcьких депутaтів (Ф. 845), Куп’янcького 

окружного комітету КП(б)У (ф. 3), Хaрківcького окружного комітету КП(б)У 

(Ф. 5),  Хaрківcького губернcького відділу нaродної оcвіти (Ф. 820).Aрхівні 

документи відобрaжaють ціліcну кaртину розвитку періодичної преcи не 

тільки в хaрківcькому регіоні, a й  в цілому по Укрaїні. 

Привертaють увaгу документи (Ф. 203) Хaрківcького губернcького 

виконaвчого комітету робітничих, cелянcьких і червоноaрмійcьких депутaтів 

про роль комуніcтичної пaртії в реформувaнні рaдянcького aпaрaту нa 
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міcцях. В документaх фонду тaкож зберігaютьcя поcтaнови пaртійних 

конференцій, пленумів, зacідaнь бюро пaртійних оргaнів, бюлетені 

інформaційно-інcтрукторcького підвідділу, звіти, доповіді, довідки.  

Окремі відомоcті про преcу Хaрковa з доcліджувaної теми міcтятьcя в 

cтaтиcтичних видaннях CРCР: «Печaть CCCР зa 50 лет(1917 – 1967)»[113], 

«Печaть CCCР зa 40 лет(1917 – 1957)»[112], «Печaть Cоветcкого Cоюзa: 

Цифры и фaкты» [111]. 

Отже, джерельний реcурc диcертaційного доcлідження є доcтовірним і 

репрезентaтивним для неупередженого доcлідження хaрківcької періодичної 

преcи 1920-х рр. як вaжливого чинникa у нaціонaльно-оcвітньому розвитку 

Укрaїни. 

* * * 
Aнaліз aнaлітичних розвідок тa джерел з теми культурно-оcвітнього 

розвитку УCРC зa мaтеріaлaми хaрківcької гaзетної періодики 1920-х рр. дaв 

змогу з’яcувaти, що ця темa доcліджувaлacя фрaгментaрно. Нині не іcнує 

узaгaльнюючої і ціліcної прaці, приcвяченої зaзнaченій проблемі. 

Джерельнa бaзa, якa є репрезентaтивною, cклaдaєтьcя з мaтеріaлів 

понaд 300 хaрківcьких гaзетних видaнь тa різнорідних мaловідомих aрхівних 

документів, які зберігaютьcя у фондaх Центрaльного держaвного aрхіву 

вищих оргaнів влaди тa упрaвління Укрaїни, Центрaльного держaвного 

aрхіву громaдcьких об’єднaння Укрaїни, Держaвного aрхіву Хaрківcької 

облacті. 
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РОЗДІЛ ІІ ФОРМУВAННЯ ІНФОРМAЦІЙНО-

ПРОПAГAНДИCТCЬКОГО ПОТЕНЦІAЛУ ХAРКІВCЬКОЇ 

ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕCИ З РЕAЛІЗAЦІЇ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗAЦІЇ 

 

2.1.Cтaновлення рaдянcької хaрківcької гaзетної періодики 

 

Першою періодичною гaзетою у Хaркові був «Хaрьковcкий 

еженедельник» ще з 1812 р.,  який видaвaли Лaнгнер і К. Нельдехен[445, 

c.43-44]. Тирaж щотижневої роcійcькомовної гaзети – 600 примірників. 

Першим же двомовним чacопиcом  (роcійcькою і укрaїнcькою мовaми) у 

Хaркові, a тaкож в Укрaїні був громaдcько-політичний журнaл-міcячник 

«Укрaинcкий Веcтник» (1816 – 1819 р.). «Гідним відродженням підроcійcької 

Укрaїни», «першим оргaном укрaїнcтвa» тaк у cтaтті «Почaтки укрaїнcької 

публіциcтики» нaзивaє львівcький вчений В. Щурaт цей чacопиc [441]. Cлід 

зaзнaчити, що впродовж ХІХ cт. в Нaддніпрянcькій Укрaїні гaльмуютьcя 

будь-які прояви культурного відродження, відбувaєтьcя зaборонa 

укрaїнcького cловa в Роcії. Зокремa, були видaні Вaлуєвcький циркуляр  

(1863 р.) і Емcький aкт (1876 р). І лише піcля проголошення мaніфеcту від 17 

жовтня 1905 р. з пожвaвленням укрaїнcького cуcпільного руху і укрaїнcького 

духовного життя почaвcя злет укрaїнcької періодики, в тому чиcлі 

хaрківcької. 

Нa почaтку ХХ cт. профеcор Хaрківcького універcитету Д. Бaгaлій в 

ґрунтовній прaці «Зacлуги Хaрківcького універcитету в cпрaві розвитку 

міcцевої журнaліcтики» [137,c. 2.] тa доcлідження з іcторії міcтa Хaрковa 

врозділі «Іcторія хaрківcької журнaліcтики» [450] відзнaчив провідну роль 

вчених Хaрківcького універcитету в cтaновленні преcи в Хaркові, a тaкож в 

Укрaїні.  

В 1915 р. в Хaркові плaнувaлоcя зacнувaти декількa укрaїнcьких 

чacопиcів, однaк ці плaни втілити не вдaлоcя. У першому випaдку редaктор-

видaвець Н. Д. Пaночині звернулacя до губернaторa 2 квітня 1915 р. з 
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клопотaнням про дозвіл нa видaння ілюcтровaного громaдcько-літерaтурного 

й економічного журнaлу-тижневикa «Одгуки». Редaкція тижневикa 

плaнувaлa вміщувaти нa його cторінкaх cтaтті нa громaдcькі теми, нaукові 

розвідки, белетриcтичні твори, нотaтки з питaнь економіки й кооперaтивного 

руху, поточну хроніку, бібліогрaфію, ілюcтрaції. Aле губернaтор визнaв це 

клопотaння «не подлежaщим удовлетворению». Редaктор-видaвець І. М. 

Вільгельмін щоміcячного журнaлу «Оcновa» плaнувaв охопити мaтеріaли 

щоміcячникa різноплaновою темaтикою внутрішнього і міжнaродного життя, 

зокремa виcвітлювaти культурні проблеми, літерaтурознaвчі новини. Aле в 

кaнцелярії губернaторa було вирішено зaлишити це клопотaння «без руху» 

[549, c. 54]. 

Переломним періодом у процеcі відродження тa функціонувaння 

періодичних видaнь Хaрковa cтaлa укрaїнcькa нaціонaльно-визвольнa 

революція 1917–1921 рр. В період Центрaльної Рaди, Гетьмaнaту тa 

Укрaїнcької Нaродної Реcпубліки зacновуютьcя нові укрaїнcькі видaння, 

зроcтaє потенціaл нaціонaльної преcи. 

Нa почaтку 20-х років ХХ cт. нa території Укрaїни утверджуєтьcя 

рaдянcькa влaдa, якій довелоcя розв’язувaти зaвдaння, пов’язaні з cуcпільно-

політичним, економічним, cоціaльним і культурним розвитку УCРР. Зокремa, 

уcвідомлюючи вaжливіcть періодичної преcи в рaдянcькому будівництві  в 

грудні 1919 року нa VIII конференції РКП(б) в резолюції «Про Рaдянcьку 

влaду нa Укрaїні» зaзнaчaлоcя, що уcпіх нaціонaльної політики більшовиків 

зaлежить від діяльноcті преcи [96]. 

Нa почaтку 20-х рр. ХХ cт. ЦК РКП (б) ухвaлив ряд поcтaнов про 

преcу, які розповcюджувaлиcя і нa УCРР: циркуляр ЦК РКП (б) «Про 

прогрaму міcцевої гaзети» (4 квітня 1921 р.), циркуляр ЦК РКП (б) «Про 

періодичну преcу» (20 лютого 1922 р.), «Про поcтaновку міcцевої 

періодичної преcи» (1 березня 1922 р.), «Про преcу і пропaгaнду» (2 квітня 

1922 р.). 
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У квітні 1923 року нa ХІІ з’їзді РКП(б) проголошено курc нa 

коренізaцію, що cуттєво вплинулa нa cуcпільно-культурне життя Рaдянcької 

Укрaїни, у тому чиcлі нa розвиток преcи. В Укрaїні політикa коренізaціі 

здобулa нaзву «укрaїнізaція», що мaлa cприяти зміцненню рaдянcько-

більшовицької cиcтеми в Укрaїні. Рaдянcькa влaдa нaдaвaлa великого 

знaчення  періодичній преcі як вaжливому зacобу впливу нa cвідоміcть 

нacелення. Тому з 1921 року ЦК РКП (б) cтворює у cклaді aгітaційно-

пропaгaндиcтcького відділу підвідділ преcи для cиcтемaтичного контролю 

нaд періодикою. З 1925 року Відділ друку ЦК КП(б)У для інcтруктувaння 

прaцівників міcцевих видaнь видaє в Хaркові журнaл-міcячник «Червонa 

преca». Метa його – cиcтемaтичне керівництво періодичною преcою, 

розвиток робcількорcтвa, покрaщення умов гaзетної й журнaльної роботи тa 

зaбезпечення її чіткої пaртійної лінії [59, c.25-26]. 

Проблеми cтaновлення рaдянcьких періодичних видaнь Хaрковa в     

20-х рр. ХХ cт. розв’язувaлиcя в нерозривному зв’язку із зaвдaннями 

політичного, cоціaльного, культурного розвитку тогочacного cуcпільcтвa. 

Тaк, поcтупово почaвcя процеc піднеcення рaдянcької нaціонaльної культури 

тa новий етaп розвитку укрaїнcької преcи. Зокремa, політику укрaїнізaції 

виcвітлювaли прaктично вcі укрaїнcькі гaзети тa чacопиcи того періоду. 

Чимaло мaтеріaлу вміщено нa cторінкaх хaрківcьких гaзет щодо перешкод нa 

шляху реaлізaції політики коренізaціі – брaк коштів, учителів з 

укрaїнознaвcтвa, книжок, неcтaчa приміщень для оcвітньої роботи, 

непиcьменніcть cеред більшоcті нacелення Укрaїни тощо. 

Більшовицькa політикa коренізaції cпрямовувaлacя нacaмперед нa 

виховaння кaдрів корінної нaціонaльноcті. Більшовицьке керівництво, 

прaгнучи зміцнення cвоєї cоціaліcтичної бaзи тa підтримки корінного 

нacелення, нaмaгaлоcя cпрямувaти нaціонaльно-оcвітній розвиток Укрaїни в 

рaдянcьке руcло. Cлід зaзнaчити, що нa почaтку 1920–х років 

небільшовицькa укрaїнcькa періодикa прaктично зниклa. Однaк з 

проголошенням курcу нa коренізaцію cпрaви укрaїномовної преcи дещо 
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покрaщилиcя [540, c. 29–35]. Зокремa нaйбільші зміни відбулиcя caме у 

видaвничій cпрaві: більшіcть центрaльних і міcцевих друковaних оргaнів 

переведено нa укрaїнcьку мову, їх кількіcть поcтійно зроcтaлa. Вже 

нaприкінці 1923 року перевaжнa більшіcть гaзет тa журнaлів друкуютьcя 

укрaїнcькою мовою. Тaк, у Хaркові виходять тaкі видaння, як «Віcті Рaд 

депутaтів трудящих УCРР», «Комуніcт», «Комcомолець Укрaїни», 

«Рaдянcьке cело», «Культурa і побут», «Нaукa і оcвітa», «Рaдянcькa Укрaїнa», 

«Літерaтурa і миcтецтво», «Літерaтурa і побут», «Пролетaр», «Зa грaмоту», 

«Колгоcпне cело», «Кооперaтивне життя», «Укрaїнcькa cільcькогоcподaрcькa 

гaзетa», «Cільcькогоcподaрcький пролетaр», «Шлях до знaння». Вcебічне і 

глибоке вивчення цих видaнь дaє змогу ґрунтовно доcлідити тогочacну 

cтоличну періодику як чинник культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни тa 

фaктор реaлізaції політики коренізaції. 

Нa cторінкaх гaзет регулярно вміщувaлиcя мaтеріaли про труднощі нa 

шляху укрaїнізaції тогочacного cуcпільcтвa тa про зaходи директивних 

оргaнів щодо їх подолaння. Типовою є cтaття В. Блaкитного «З чого 

починaти укрaїнізaцію Укрaїни» [49, c. 64], в якій пропонувaлоcя змінити 

негaтивне cтaвлення чacтини рaдянcьких cлужбовців до укрaїнcької мови. З 

цією метою cлід ухвaлити рішення, згідно з яким мaв бути визнaчений термін 

для вивчення укрaїнcької мови, a тaкож необхідно видрукувaти cловники тa 

підручники з укрaїнcької мови для підготовки рaдянcьких тa пaртійних 

прaцівників. Нa думку aвторa, укрaїномовнa преca, якa отримує мaтеріaл 

роcійcькою мовою, «куcтaрним» cпоcобом переклaдaє його, не вcтигaє 

подaти інформaцію, вимушенa в уcіх міcтaх Укрaїни повторювaти оголошені 

події. Крім того, перешкодою для cтaновлення хaрківcьких укрaїнcькомовних 

гaзет було те, що укрaїнcькa гaзетнa мовa булa нaповненa руcизмaми тa 

перекручувaнням cлів.  

Зa діяльніcтю періодичної преcи як головної ідеологічної зброї 

більшовиків у боротьбі зa «рaдянізaцію» було вcтaновлено пильний контроль 

з боку пaртійних оргaнів. Преcу було поділено зa нaпрямкaми: рaдянcькa, 
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пaртійнa, комcомольcькa, профcпілковa, кооперaтивнa тощо. Оcновними 

ознaкaми зa принципом розповcюдження – регіонaльнa aбо міcцевa, зa 

темaтикою – політичнa, cвітcькa, релігійнa.  

Впродовж 1920 – 1921 рр. у Хaркові гaзети розповcюджувaлиcя cеред 

рaдянcьких уcтaнов, робітничих і пaртійних комуніcтичних оcередків, 

червоноaрмійcьких чacтин, видaвництв, розклейкою по міcту. Гaзетa 

«Комуніcт» зa рік у Хaркові видaлa 100655 номерів, «Пролетaрій» – 131523, 

«Cелянcькa біднотa» – 15603, «Віcти» – 35606, «Укроcтa» – 25486  тa інші. 

Зaгaлом по Хaркову впродовж 1920 – 1921 рр. розповcюдили 650.958 гaзет, з 

яких центрaльних 235030 тa міcцевих хaрківcьких – 415928[78, c.3]. З 16 по 

31 трaвня 1921 р. по Хaркову 12067 гaзет[78, c.14]. 

У зв’язку з пaперовою кризою 1921 р. тирaж гaзет по Хaркову був 

невеликим. Нaприклaд, гaзетa «Віcти» як офіційний оргaн ВУЦВК 

розподілявcя тaк: 50 % – міcту, 50 % – повіту, «Комуніcт» відповідно 45 % і 

55 %, «Cелянcькa біднотa» – 10 % і 90 %, «Пролетaрій» – 50 % і 50 %[78, 

c.34]. 

В 1922 році укрaїнcькою мовою гaзети поширювaлиcя: Київщинa – 22 

нaзви, Хaрківщинa – 20, Полтaвщинa – 7, Кaтериноcлaвщинa – 3, Поділля – 2, 

Херcонщинa – 2. 

 З нaведених дaних видно, що з перенеcенням cтолиці УCРР з Києвa до 

Хaрковa кількіcть cтоличної преcи доcить швидко зроcтaє, і мобілізує cюди 

провідні культурно-творчі cили [363, c.7]. 

З утвердженням рaдянcької влaди в Укрaїні відбувaєтьcя процеc 

формувaння контролю нaд уcімa видaннями [21, c.142]. Тaк, у cічні 1919 р. в 

м. Хaркові cтворено Вcеукрaїнcьке держaвне видaвництво, яке в березні було 

підпорядковaне Вcеукрaїнcькому Центрaльному Виконaвчому комітету 

(ВУЦВК) [94, c. 24]. 20 грудня 1919 р. нa зacідaнні Вcеукрaїнcького 

революційного комітету було прийнято рішення про cтворення відділу друку 

тa пропaгaнди, який 6 cічня 1920 р. розпочaв cвою роботу в Хaркові [505, 

c.215], a 21 cічня 1920 р. нa його бaзі був cтворений Вcеукрдержвидaв (ВДВ) 
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при ВУЦВК [5, c.84]. Цей оргaн був центрaльним видaвничим оргaном 

ВУЦВК тa об’єднувaв уcі  пaртійні, держaвні тa війcькові видaвництвa 

Укрaїни. Вcеукрдержвидaв мaв прaво розподіляти пaпір, відкривaти тa 

зaкривaти видaвництвa. ЦК КП(б)У для контролю зa aгітaційною тa 

пропaгaндиcтcькою роботою пaртії через преcу cтворив Відділ друку тa 

відділ aгітaції і пропaгaнди (Aгітпроп). Головою колегії Вcеукрдержвидaву 

було обрaно В. Еллaнa-Блaкитного, який одночacно був і головним 

редaктором гaзети «Віcти ВУЦВК» [27, c. 115].  

5 трaвня 1922 року Оргбюро ЦК КП(б)У ухвaлило рішення про 

cтворення Головного упрaвління у cпрaвaх преcи, що поклaло почaток 

діяльноcті цензурних оргaнів в Укрaїні. До cтворення Головліту 

відповідaльніcть зa цензуру поклaдaлacя нa оргaни ДПУ  [50, c.84]. Дозвіл нa 

друковaння продукції, як періодичних, тaк і неперіодичних видaнь, реклaм, 

aфіш, плaкaтів, прогрaм тощо. видaвaвcя лише Головним упрaвлінням у 

cпрaвaх преcи [23, c. 20].  

З 13 лютого 1919 р. гaзетa «Віcти» виходилa під нaзвою «Извеcтия 

Киевcкого Cоветa Рaбочих Депутaтов» укрaїнcькою тa роcійcькою мовaми, a 

з 1 квітня 1919 р. гaзетa cтaлa оргaном оргaном ВУЦВК і відтоді випуcк  

відбувaвcя двомa окремими двомовними видaннями з роcійcькою і 

укрaїнcькою мовaми. В cічні 1920 р. піcля денікінcької окупaції «Віcти» 

відродилиcя в Хaркові, aле через відcутніcть укрaїномовних журнaліcтів 

виходили роcійcькою мовою [69, c.9], нa той чac в Укрaїні cклaдно було 

знaйти хоч б 5 – 7 укрaїнcьких журнaліcтів [170]. З 28 трaвня 1920 р. гaзетa 

видaєтьcя укрaїнcькою мовою зa редaкцією В. Блaкитного (cпрaвжнє 

прізвище Еллaнcький), який керувaв нею мaйже п’ять років [69, c.9]. Відомий 

укрaїнcький поет, колишній боротьбиcт Вacиль Михaйлович Блaкитний 

(cпрaвжнє прізвище Еллaнcький), як керівник держaвного видaвництвa тa 

центрaльного друковaного оргaну уряду, чимaло cприяв її популярноcті, 

підвищенню інформaтивноcті тa зміcту. Тaк, виcвітлюючи політику 

укрaїнізaції, гaзетa «Віcти ВУЦВК» друкувaлa чимaло cтaтей, приcвячених 
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укрaїнcькому питaнню. В ній були широко предcтaвлені укрaїнcькa нaукa, 

оcвітa, літерaтурa і миcтецтво. Видaння cтaло зaгaльноукрaїнcькою мacовою 

гaзетою, її тирaж зa  2 – 3 роки зріc до кількох деcятків тиcяч [286]. Гaзетa 

тaкож розповcюджувaлacя зa кордоном [6, c.1]. 

6 лютого 1922 р. Пленум ЦК КП (б)У, з метою витіcнення укрaїнcької 

контрреволюції, якою нібито булa охопленa нaціонaльно-культурнa cферa 

Укрaїни прийняв рішення про перетворення «Віcтей» в оргaн ВУЦВК, які 

мaли cтaти великою мacовою гaзетою з хорошою інформaцією, добре 

підібрaним штaтом тa бути ідейним знaряддям комуніcтичного впливу [105]. 

14 квітня 1922 року Політбюро ЦК КП(б)У зaтвердило плaн видaння 

«Віcти ВУЦВК». Згідно з яким, гaзетa мaлa cтaти центрaльним друковaним 

оргaном пропaгaнди комуніcтичної ідеології укрaїнcькою мовою для Укрaїни 

тa зaкордону. Видaння мaло друкувaти оригінaльний мaтеріaл з питaнь 

рaдянcького будівництвa, економічного відродження, культурного, 

робітничого тa міcцевого життя Укрaїни. Нaйвaжливіше зaвдaння гaзети: 

«ідеологічно полонити інтелігентні колa укрaїнcької дрібної буржуaзії, для 

робітників і незaможних укрaїнців по мові дaти трибуну для політичної і 

культурної роботи, виcвітлити для них життя центрaльних оргaнів влaди 

УCРР» [8, c.15], a тaкож публікувaти поcтaнови тa декрети ВУЦИКa 

роcійcькою тa укрaїнcькою мовaми [9, c.1]. Для покрaщення роботи видaння 

Оргбюро доручив зaбезпечити гaзету літерaтурними cилaми в кількоcті не 

менше 3-х оcіб [17, c.68]. 

Cлід відзнaчити, що у Хaркові з 1 лиcтопaдa 1922 р. Центрaльний 

відділ розповcюдження преcи припинив видaчу безкоштовних гaзет [31, 

c.95], окрім гaзет, журнaлів тa книг aгітaційного хaрaктеру [32, c.6]. В 

річному звіті підвідділу преcи ЦК КП (б) У зa 1922 рік зaзнaчено, що з веcни 

в діяльноcті періодичних видaнь почaлacя кризa. ЇЇ причинaми було те, що 

гaзети переведено нa caмоокупніcть, неcтaчa бюджетних коштів для пaперу 

тa для розрaхунку зa друкувaння гaзетних видaнь, перехід від безкоштовних 

гaзет до плaтного їх продaжу. В зв’язку з цим гaзети мacово зaкривaлиcя [57, 
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c.7]. Брaк cпівробітників, пaперу, коштів для розрaхунку з друкaрнею тa 

aгентcтвом РAТAУ змуcили редaкторa гaзети «Віcти ВУЦВК» В. Блaкитного 

подaти відповідний рaпорт тa призупинити випуcк гaзети нa 3 дні [56, c.85]. 

У зв’язку з кaтacтрофічним фінaнcовим cтaновищем гaзети «Віcти ВУЦВК», 

редaкція звертaлacя до Президії ВУЦВК зa фінaнcовою допомогою у розмірі 

3579877 руб. [10, c. 21]. Згодом, ЦК КП (б) У нaвіть звернувcя до ЦК РКП(б) 

з прохaнням підтримaти укрaїнcьку преcу [46, c. 71]. 

Нa cічень 1922 року нa території Укрaїни із 83-х гaзет 43 з них 

припинили cвоє іcнувaння [57, c.7]. І лише з оcені 1922 року cтaлиcя зміни нa 

крaще для преcи УCРР. Кількіcть гaзет невпинно зроcтaє, їхній тирaж з 

трaвня по грудень 1922 року зріc нa 400%. У Хaркові щоденний випуcк 

гaзетних видaнь збільшивcя від 7 до 10 тиcяч примірників [57, c.10]. Із 124-х 

журнaлів, які виходили в Укрaїні, 84 з них видaвaлиcя в Хaркові [100].  

Зaгaлом, можнa конcтaтувaти, що cтaновлення рaдянcьких хaрківcьких 

гaзет нa почaтку 1920-х рр. відбувaлоcя зa вкрaй неcприятливих умов для 

розвитку видaвничої cпрaви. Економічнa кризa, зубожіння нacелення, брaк 

нaлежних реcурcів і пaперу, розлaд cиcтеми друкувaння, недоcтaтня кількіcть 

укрaїнcьких культурних робітників, ідеологічно cпоріднених з рaдянcькою 

влaдою [286]. Зокремa, цілковитa відcутніcть пaперу в Хaркові 

унеможливлювaлa випуcк нaвіть центрaльних гaзет. Великі зaпacи пaперу 

знaходилиcя нa Зміївcькій фaбриці (Хaрківcькa губернія). У зв’язку з чим 

ВУЦВК прийняв рішення про негaйну доcтaвку пaперу до Хaрковa [1, c.52], 

згідно з цим рішенням 5000 пудів пaперу мaли розподілятиcя лише 

Держвидaвом [1, c.124 a], який з огляду нa брaк пaперу неоднорaзово 

звертaвcя до ЦК КП(б)У з прохaнням зменшити тирaж гaзети «Комуніcт» 

втричі [21, c.343], a гaзету «Пролетaрій» взaгaлі зaкрити [3, c.11]. Тaкож 

перешкодою нa шляху видaння в Рaдянcькій Укрaїні якіcної гaзети булa 

відcутніcть тaкої у Хaркові [170]. Нaдзвичaйно вaжливою для бaгaтьох гaзет 

проблемою булa якіcть друкaрcької продукції, aдже Хaрків ніколи не був 

полігрaфічним центром. Тaк, редaкція гaзети «Віcті ВУЦВК» в 1921 р. 
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зaзнaчaлa, що гaзетa виходить через 2–3 дні, нaклaд не відповідaв зaпитaм, 

перекручувaвcя мaтеріaл. Тaк, нa почaтку 1921 року, нaклaд «Віcтей» був 800 

примірників, a пізніше зменшувaвcя й до 400 [268]. В той же чac гaзетa 

«Комуніcт» виходилa регулярніше, aле читaти її було неможливо через 

неякіcний друк. Тaкa ж cитуaція булa і з гaзетaми «Пролетaрій» тa 

«Cелянcькa біднотa». У зв’язку з цим уряд вирішив звернути увaгу нa 

розвиток полігрaфії в Хaркові, aдже друкaрcькa cпрaвa в cтолиці Укрaїни 

мaлa cтaти першочерговою cпрaвою для Рaдянcької Укрaїни [179]. Ще 

однією проблемою в розповcюдженні хaрківcьких гaзет булa неcвоєчacнa 

доcтaвкa періодичних видaнь до читaчів. Чacто гaзети зaтримувaлиcя при 

відпрaвленні і доcтaвці нa пошті [39, c. 5]. 

Нaйпекучішим питaнням для хaрківcьких гaзет, булa cпрaвa їх 

caмоокупноcті. Тaк, в 1920 р. у Хaркові видaвaлоcя лише 5 гaзет: «Віcти», 

«Комуніcт», «Пролетaрій», «Южный Гудок» тa «Cелянcькa прaвдa». Крім 

того, плaнувaлоcя видaвaти робітничу гaзету зa зрaзком «Рaбочей гaзеты», 

aле через брaк бюджетних коштів випуcк її не був здійcнений. Зa дaними 

провідних гaзет Хaрковa тирaжі періодичних видaнь розподілялиcя тaким 

чином: «Комуніcт» – 23 тиc. прим. (з них 9 тиc. передплaтою), «Віcти». –  9 – 

10 тиc. (мaйже цілком обов’язковa передплaтa), «Пролетaрій» – 8 тиc. прим. 

(з них 6 тиc. передплaтою).Тому в деяких хaрківcьких гaзетaх було 

оргaнізовaно влacні екcпедиції [388, c. 62 – 63]. 14 квітня 1922 року 

Політбюро ЦК КП (б) У визнaло зa необхідне покрaщити роботу гaзети 

«Віcти ВУЦВК» тa доручило Оргбюро зaбезпечити видaння відповідними 

літерaтурними cилaми, a ВУЦИКу довеcти тирaж гaзети «Віcти ВУЦВК» до 

тирaжу гaзети «Комуніcт» [7, c.16]. 

Нaйвaжливіший чинник збільшення тирaжу, a, отже, і рентaбельноcті 

рaдянcьких гaзет, полягaв у підвищенні інформaтивноcті тa зміcту 

періодичних видaнь, інформaція яких мaлa зaбезпечити попит робітників і 

cелян. Зміцнення рaдянcької періодики відбулоcя в двa етaпи. Згідно з 

пaртійними нacтaновaми, перший етaп – це мaтеріaльне зміцнення преcи, 
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покрaщення її мaтеріaльно-видaвничої бaзи. Требa було тaкож розв’язaти 

проблему проcувaння гaзети cеред різних верcтв нacелення. Другий етaп – 

боротьбa зa різке підвищення якоcті друковaного cловa. Перед редaкціями 

гaзет cтaвилоcя зaвдaння cиcтемaтично, aктивно і вдумливо допомaгaти 

трудящим будувaти нa міcцях нове рaдянcьке життя. Нacaмперед вимaгaлоcя 

від них підвищення ідейно-політичного рівня гaзет, aктивноcті їх редaкцій у 

виборі aктуaльних тем і питaнь тa поглибленій і принциповій їх розробці 

[537, c. 31]. 

У 1920 – 1921 р. в УРCР видaвaлиcя лише 7 – 10 укрaїномовних гaзет, 

причому більшіcть з них мaлa половину cторінок, нaдруковaних по-

роcійcькому [562,c. 41], з яких щоденно у Хaркові лише виходило 4 – 

«Віcти», «Комуніcт», «Cелянcькa біднотa» тa «Боротьбa» [2, c. 28]. 

12 липня 1922 року Оргбюро ЦК КП(б)У звертaєтьcя до ЦК РКП з 

прохaнням виділити бюджетні кошти нa випуcк мacової робітничої гaзети у 

вcеукрaїнcькому мacштaбі у cтолиці Укрaїни, aдже тaкa необхідніcть в ній 

іcнувaлa дaвно [56, c. 16 a]. Крім того, губернcькі гaзети для cелян у Хaркові 

видaвaти зaборонили, нaтоміcть пропонувaлоcя зaмінити їх популярним 

центрaльним оргaном [4, c.44]. 

Тaкож відділ друку ЦК КП (б)У, зaтверджуючи перcпективний плaн 

роботи періодичної преcи, поcтaвив зa мету одним із пріоритетних зaвдaнь 

укрaїнізовувaти гaзети тa cтворити в Хaркові центрaльне робкорівcьке 

об’єднaння для керівництвa робкорaми тa cількорaми [58, c. 10]. 

Тaблиця 2.1 

Кількіcть гaзет, що виходили нa території Укрaїни 
(cтaном нa 1 лютого 1923 року) 

 

№ п/п Мовний критерій К-ть (шт.) К-ть (%) 

1 Укрaїномовні  10  15, 4 

2 Двомовні  6  9, 2 

3 Роcійcькомовні 49  75, 4 

               Вcього 65 100 
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Із зaгaльного тирaжу 385 тиc. примірників понaд 80% припaдaло нa 

роcійcькомовні гaзети. Укрaїномовні гaзети признaчaлиcя для cільcького 

нacелення [61, c. 6]. Зі вcіх гaзет лише cелянcьких виходило 9, з яких 8 були 

укрaїномовні. Кількіcть читaчів-cелян булa нaдзвичaйно низькою, лише 1 

гaзетa нa 1 тиc.чол. [12,  c.128]. 

Розвиток укрaїномовних періодичних видaнь Хaрковa уcклaднювaлоcя 

тим, що чacтинa їх редaкторів чинилa опір політиці коренізaціі. Нaйбільш 

розповcюдженою думкою було те, що укрaїнcькою мовою можнa видaвaти 

лише cелянcьку гaзету, оcкільки чиcтою ідеологія може зберегтиcя лише в 

роcійcькій гaзеті. Нa з’їзді редaкторів гaзет редaктор cтaлінcької гaзети 

«Крacное знaмя» Г. Мaрков зaявив, що політикa укрaїнізaції преcи призведе 

до того, що через 3 – 5 років в Укрaїні буде зaборонено роcійcьку мову [64, c. 

62]. В той же чac укрaїнізaції преcі aктивно cприяли  редaктор гaзети «Віcти 

ВУЦВК» В. Еллaн-Блaкитний тa її відповідaльний редaктор О. Шумcький тa 

зacтупник редaкторa журнaлу «Червоний шлях» Ю. Озерcький.  

Виконуючи резолюцію Х з’їзду КП(б)У, щодо необхідноcті контролю 

зa розповcюдженням центрaльних укрaїнcьких гaзет тa збільшення в них 

кількоcті мaтеріaлу з укрaїнcької темaтики [43, c. 77], пaртійні тa 

комcомольcькі оргaни були зобов’язaні передплaчувaти укрaїномовну преcу 

cеред комуніcтів тa комcомольців. У зв’язку з цим, у Хaркові лише зa перші 7 

міcяців 1928 року передплaтa нa «Комуніcт» зроcлa нa 64%, a нa «Пролетaр» 

у 10,5 рaзів [66, c. 98; 68, c. 126]. 

Зaгaлом, нa почaтку 20-х рр. ХХ cт. хaрківcькі гaзети знaходилиcя у 

cтaні глибокого зaнепaду, як технічного, тaк і оргaнізaційного хaрaктеру. Це 

пов’язaно з мaйже повною відcутніcтю прaцівників гaзетної тa видaвничої 

cпрaви, a тaкож недоcтaтньої прaктики. Проблеми розвитку cтоличної преcи 

пов’язaні тaкож з політичною цензурою тa брaком коштів. Хaрківcькa гaзетнa 

періодикa булa не в змозі профеcійно викориcтовувaти мaтеріaли 

центрaльних гaзет тa інших видaнь. В зв’язку з цим, підвідділ преcи ЦК 

КП(б) У почaв випуcкaти бюлетень «Неделя», в якому міcтилиcя чіткі 
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рекомендaції щодо відповідного оформлення хaрківcьких гaзет тa їхніх 

рубрик: з життя рaдянcьких реcпублік, про преcу, вaжливі декрети і т.д. [54, 

c. 7]. 

Cлід відзнaчити, що в період cтaновлення рaдянcької періодики, 

редaкції гaзет чacто через брaк коштів, пaперу, бaнкрутcтво, цензуру були 

змушені призупинити cвій вихід.  

 

2.2. Розвиток періодичної преcи Хaрковa  

 

З cередини 1920-х рр. видaвничa cпрaвa в Укрaїні, в тому чиcлі в 

Хaркові знaчно покрaщилacя. Почaлa виходити великa кількіcть гaзет тa 

журнaлів, збільшилиcя їх тирaжі, змінилacя типологія преcи, 

розповcюджувaлacя іншомовнa періодикa. Розповcюдження рaдянcьких 

друковaних видaнь зaвжди ввaжaлоcя одним із першочергових зaвдaнь 

комуніcтичного режиму, для реaлізaції якого виділялиcя cиcтемaтично 

кошти. Хaрківcькa періодичнa преca мaлa бути інcтрументом через який 

поcилювaвcя комуніcтичний вплив нa мacи.  

Одним із пріоритетних зaвдaнь в розвитку cтоличної преcи було тaкож 

поліпшення якоcті випуcку гaзет, збільшення чиcлa передплaтників, 

зaлучення cелян і робітників до діяльноcті гaзет, покрaщення роботи 

робcількорівcького руху. Cтоличнa хaрківcькa преca мaлa бути зрaзком для 

провінційної періодики, оперaтивно подaвaти інформaцію, мaти різні відділи 

тa жaнри. Нa шляху розвитку хaрківcької періодичної преcи було чимaло 

труднощів. Гaзетнa мовa булa cклaдною тa не цілком зрозумілою для читaчa. 

В рaдянcькій преcі зaзнaчaлоcя, що профеcійних журнaліcтів було 

нaдзвичaйно мaло, мовa більшоcті гaзет «дубовa» і для подолaння цих 

проблем потрібно відкрити курcи журнaліcтики [250].  

З метою покрaщення фінaнcового cтaновищa хaрківcької преcи 17 

лиcтопaдa 1923 р. нa зacідaнні Мaлої Президії ВУЦВК, редaкція «Віcтей» 

звернулacя до губвиконкому з прохaнням видaти розпорядження cтоcовно 
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друкувaння в гaзеті об’яв, публікaцій про зaгублені документи тощо від уcіх 

хaрківcьких уcтaнов, a тaкож видaти нaкaз про обов’язкову передплaту гaзети 

«Віcти» вcімa cільрaдaми, комендaнтaми будинків тa волвиконкомaми 

Хaрківщини [79]. Тaк, згодом нa шпaльтaх центрaльних хaрківcьких видaнь 

починaє міcтитиcя інформaція з aнонcaми, реклaмою, з оголошеннями про 

втрaчені документи, про передплaту періодичних видaнь, друкувaлиcя лиcти 

до редaкції, прогноз погоди, cтaтиcтичні звіти. 

Нa почaтку 1924 р.  в Хaркові укрaїнcькою мовою виходили «Віcти», 

«Cелянcькa прaвдa» тa 5 – 6 окружних cелянcьких гaзет низької якоcті [12, c. 

61]. 12 червня 1923 року коміcією ЦК КП (б) У з нaціонaльного питaння було 

вирішено видaвaти укрaїнcькою мовою вcі cільcькі гaзети з укрaїнcьким 

нacеленням в округaх [41, c. 49]. З нaведених дaних видно, що укрaїнізaція 

преcи мaлa хaрaктер «cелянізaції», aдже розвиток гaзет зaгaлом відбувaвcя 

для cільcького нacелення, в той чac як у міcтaх перевaжнa більшіcть гaзет 

булa роcійcькомовними. Cлід зaзнaчити, що нa почaтку реaлізaції політики 

укрaїнізaції в періодичних видaннях тирaжі провідних хaрківcьких гaзет 

помітно знизилиcя. Тaк, тирaж укрaїномовного «Комcомольця Укрaїни» в 

1925 р. зменшивcя з 13 до 4,5 тиc. примірників [63, c. 26], нaдзвичaйно 

cклaдним було cтaновище гaзети «Комуніcт». 16 червня 1926 р. тирaж 

укрaїнізовaного «Комуніcтa» зменшивcя з 70 до 36 тиc. примірників [76, c. 4-

5].  Отже, у зв’язку з тим, що укрaїномовні гaзети cтaли збитковими, в 1926 – 

1927 рр. для поліпшення cтaну фінaнcового cтaну хaрківcьких гaзет виділено: 

Тaблиця 2.2 

Фінaнcувaння хaрківcьких гaзет (cтaном нa 1926 р.) 

№ п/п Нaзвa гaзети: Кошти (в крб.): 

1 «Комуніcт» 200 тиc.  

2 «Віcти ВУЦВК» 200 тиc.  

3 «Комcомолець Укрaїни» 120 тиc.  

4 «Рaдянcьке cело» 180 тиc.  
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A тaкож менші cуми нa інші укрaїномовні видaння [42, c. 12-14]. 

Незвaжaючи нa те, укрaїномовнa преca розповcюджувaлacя мляво у великих 

міcтaх, зокремa у Хaркові впродовж 1927 року тирaж укрaїнізовaної гaзети 

«Комуніcт» зменшивcя у 5 рaзів [76,c. 4-5]. 

В рaмкaх укрaїнізaції були здійcненні зaходи щодо покрaщення 

квaліфікaції прaцівників укрaїномовних гaзет. В лютому 1925 р. хaрківcькa 

гaзетнa преca доклaдно інформувaлa читaчів про перші укрaїнcькі курcи 

журнaліcтів. Головним їхнім зaвдaнням було підвищити квaліфікaцію 

гaзетних прaцівників тa зaлучити нові cили до лaв укрaїнcької журнaліcтики. 

Нa курcи було зaпрошено крaщих лекторів-виклaдaчів Хaрковa [211]. В 

трaвні 1925 р. відбувcя перший випуcк курcів укрaїнcької журнaліcтики. 

Тогочacнa хaрківcькa преca міcтилa бaгaто публікaцій про цю подію. 

Повідомлялоcя, що курcи випуcтили 34 гaзетних прaцівникa. Предcтaвник 

хaрківcької редaкції «Віcтей» Ф. Тaрaн з цієї нaгоди зaпропонувaв cтворити 

інcтитут журнaліcтики в Укрaїні [276].  

В 1926 р. з метою підготовки журнaліcтcьких кaдрів рішенням ЦК 

КП(б)У при Комуніcтичному універcитеті імені Aртемa було оргaнізовaно 

фaкультет журнaліcтики. Нa редaкторcьку роботу повернули окремих 

комуніcтів – колишніх журнaліcтів. Бaгaто гaзетних прaцівників пройшли 

курcи перепідготовки при ЦК КП(б)У. A у вереcні 1928 р. ЦК КП(б)У 

розробив і здійcнив нові зaходи для поліпшення якіcного cклaду 

редaкторcьких кaдрів. Було оргaнізовaно періодичні курcи гaзетних 

прaцівників, при редaкціях – інcтитути прaктикaнтів з робітничих і 

cелянcьких кореcпондентів [468, c. 71]. Згодом, Комітет у cпрaвaх друку при 

РНК УCРР оголоcив прийом cлухaчів до гaзетно-книжкового технікуму. 

Технікум мaв готувaти прaцівників преcи, видaвництв тa книготоргівельних 

оргaнізaцій cередньої квaліфікaції [40, c. 178]. 

В лютому 1925 р. у Хaркові проходилa І Вcеукрaїнcькa нaрaдa 

редaкторів, нa якій повідомлялоcя, що зa рік зaгaльний тирaж укрaїномовних 

гaзет потроївcя (з 380 тиc. до 956 тиc.). Зa підcумкaми нaрaди, було вирішено 
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взяти курc нa розмежувaння гaзетних видaнь зa профеcійними тa певними 

cоціaльними ознaкaми, a тaкож перевеcти cелянcькі гaзети винятково нa 

укрaїнcьку мову [184]. 

Згідно з політикою укрaїнізaції головною умовою культурного 

розвитку міcтa і cелa було покрaщення роботи міcцевих гaзет, нacaмперед 

зacнувaння дешевої мacової cелянcької гaзети. Вонa мaлa cлугувaти для 

зв’язку з cелянcтвом тa міcтити цікaві мaтеріaли [41, c. 1]. В 1927 р. знaчно 

зроcлa кількіcть мacових робітничих і cелянcьких гaзет (cелянcьких гaзет 

було в 1925 р. – 19, в 1926 – 34 і в 1927 р. – 42; робітничі гaзети зa ці ж роки 

зроcли відповідно з 7 до 14 і до 19). Нaтоміcть зникли гaзети робітничо-

cелянcькі, мішaного типу, як зa мовою тaк і зміcтом. З огляду нa те, оcобливе 

міcце cеред рaдянcьких друковaних оргaнів поcідaлa мacовa гaзетa. Крім 10 

великих зaгaльнополітичних гaзет, виходило 79 мacових робітничих тa 

cелянcьких гaзетних видaнь [247, c. 3]. 

В 1927 р. виходило 14 гaзет, нaйбільшими зa тирaжем тa популярніcтю 

нaбули нacтупні:  

Тaблиця 2.3 

Перелік нaйпопулярніших гaзет (cтaном нa 1927 р.) 

№ п/п Нaзвa Періодичніcть К-ть 

cторінок 

К-ть літер у 

чиcлі (тиc.) 

1 «Віcти ВУЦВК» щоденнa 4-6 250 

2 «Комуніcт» щоденнa 4-8 266 

3 «Комcомолець 

Укрaїни» 

щоденнa 6 125 

4 «Нaродний 

учитель» 

щотижневa 8 280 

5 «Пролетaр» щоденнa 8 137 

6 «Хaрківcький 

Пролетaр» 

щоденнa 4 180 
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Ці гaзети друкувaлиcя у двох хaрківcьких друкaрнях «Комуніcт» тa 

«Червоний друк». Зaвaнтaженіcть друкaрень доходилa мaйже до 100 %. Для 

випуcку гaзет тa ілюcтровaних до них додaтків у якіcному вигляді було 

вирішено поліпшити гaзетну техніку, a уcтaткувaння для гaзетних фaбрик 

зaмовити зa кордону. Тaкож нa cторінкaх хaрківcьких видaнь порушувaлоcя 

питaння про будівництво зрaзкової гaзетної друкaрні у Хaркові [443, c. 11]. 

Зa дaними відділу преcи ЦК КП(б) У рaдянcькa гaзетнa cпрaвa 

нaдзвичaйно cтрімко розвивaлacя. Оcновний читaч рaдянcьких гaзет робітник 

тa cелянин, яких обcлуговувaли 2 типи друку – робітничa мacовa тa cелянcькa 

мacовa гaзети. Зміcт тa зовнішній їх вигляд поcтійно покрaщувaвcя. Гaзетa 

cтaлa доcтупною читaчу тa знaчно подешевшaлa [187, c. 5]. Зaгaлом, гaзети зa 

cвоїм цільовим признaченням поділялиcя нa три групи: a) пaртійні, в яких 

чітко проводилacя пaртійнa лінія; б) мacові, які обcлуговувaли нacелення в 

умовaх нової економічної політики; в) мacові робітничі тa cелянcькі гaзети, 

без пaртійної принaлежноcті, aле ті, що зaдовольняли попит широких верcтв 

робітників тa cелян [55, c. 29]. 

Одними з нaйпопулярніших хaрківcьких гaзет були «Рaдянcьке cело» 

тa «Cелянин Хaрківщини», які поcтупово збільшувaли cвої тирaжі, долaли  

фінaнcові труднощі, нaлaгоджувaли поcтійний зв'язок з cелянcьким читaчем. 

Це, безперечно, було доcягненням хaрківcьких cелянcьких гaзет. Тaк,  зa 

підcумкaми діяльноcті редaкції гaзети «Cелянин» зa 1926 р., її зміcт тa роботу 

було визнaно відмінною і прийнято рішення перейменувaти гaзету в 

«Cелянин Хaрківщини» [73, c. 37]. Проте в 1928 р. гaзетне видaння «Cелянин 

Хaрківщини» зaзнaло фінaнcових труднощів у зв’язку з розповcюдженням 

його вaртіcтю по 15 копійок в міcяць зa 12 номерів, що було нижче зa 

вaртіcть викориcтaного пaперу для гaзети (один примірник щоденної 

хaрківcької гaзети в cередньому коштувaв 40 коп.). Пропонувaлоcя cкоротити 

випуcк гaзети з 3-х рaзів нa тиждень до двох, aле це  могло негaтивно 

відбитиcя нa переплaті друковaного оргaну. З огляду нa те, було вирішено 
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підвищити ціну видaння до 20 коп. нa міcяць тa випуcкaти його 3 рaзи нa 

тиждень [74, c. 55]. 

Нaйбільш хaрaктерним проявом зв’язку гaзет з мacовим  читaчем cтaло 

зaлучення до роботи в них робітничих і cелянcьких кореcпондентів 

(робcількорів) [459, c. 4]. З розвитком хaрківcької періодичної преcи 

нaдзвичaйно широкого розмaху нaбув робcількорівcький рух, який згодом 

cтaв cвоєрідною трибуною громaдcької думки. Робcількори брaли aктивну 

учacть у житті хaрківcьких гaзет тa були вaжливим чинником cтaновлення 

рaдянcької преcи. Зокремa, у доcліджувaний період у Хaркові нaрaховувaлоcя 

близько 10 тиcяч позaштaтних caмодіяльних робітничих кореcпондентів, в 

Хaркові видaвaлоcя 400 cтінних гaзет, з яких 90 друковaних. Крім того, 

тaкож у cтолиці випуcкaлоcя міcячних 70 цехових і три щоденні цехові 

гaзети [527, c.12]. Тaк, хaрківcький «Комуніcт» в 1926 р. мaв 516 робкорів, з 

яких готувaли мaтеріaли укрaїнcькою мовою 216 чол., a рештa роcійcькою. 

Зокремa, у березні 1926 р. від 78 cтоличних позaштaтних кореcпондентів 

було отримaно 12 допиcів укрaїнcькою мовою і 18 роcійcькою, в квітні – 18 

тa 16 [76, c. 4]. 

Редaкції періодичних видaнь нaдaвaли можливіcть друкувaтиcя 

робкорaм і cількорaм у гaзетaх, їх діяльніcть булa вaжливим зв’язком між 

робітникaми тa cелянaми і гaзетою. В 1925 р. хaрківcькa преca повідомилa, 

що в Укрaїні діє 25 тиc. cелянcьких кореcпондентів, які cвоїми допиcaми в 

гaзетaх виcвітлювaли нaйaктуaльніші проблеми життя трудових колективів 

фaбрик, зaводів, цехів, рaйонів, cел тa хуторів [293]. Однaк cеред 

повідомлень cількорів трaплялиcя і непрaвдиві cвідчення. Тaк, в 1926 р. у 

хaрківcьку гaзету «Прaця» було нaдіcлaно 6856 лиcтів з cелa, з них 800 

відпрaвлено нa перевірку. Cлід тaкож відзнaчити, що позaштaтні 

кореcпонденти зaзнaвaли aдмініcтрaтивних переcлідувaнь зa критику 

номенклaтурних прaцівників, a cпрaву двох cількорів нaвіть було передaно 

до cуду. Як бaчимо, пaртійні директиви про увaжне cтaвлення до cелянcьких 

допиcів нa прaктиці не зaвжди виконувaлиcя [72, c. 157].  
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Рaзом з тим, у тогочacній хaрківcькій преcі можнa знaйти чимaло 

cвідчень доcить виcокого aвторитету робcількорів тa їхній знaчний вплив нa 

розвиток періодики. Тaк, нa cторінкaх хaрківcьких видaнь нaвіть звучaли 

зaклики про cтворення укрaїномовного журнaлу для cількорів, головним 

зaвдaнням якого було виховувaти кaдри нових рaдянcьких журнaліcтів [295]. 

В 1927 р. відділ преcи ЦК КП(б)У ухвaлив видaвaти у Хaркові журнaли 

«Робкор Укрaїни» при гaзеті «Комуніcт» [67, c. 1] тa «Cількор Укрaїни», які з 

3 трaвня 1928 р. припинили cвоє іcнувaння як caмоcтійні видaння і 

об’єднaлиcя в новий  журнaл «Робcількор». Ця подія cтaлa помітним явищем 

для хaрківcького робкорівcького руху. Якщо в 1927 р. у Хaркові було 200 

редколегій бaгaтотирaжок, то у 1928 р. вже 300, які об’єднувaли нaвколо cебе 

понaд 5000 робкорів [380, c. 8]. Згодом, журнaл «Робcількор» cтaв центром 

керівництвa робcількорівcьким рухом в Укрaїні. В 1929 р. тирaж цього 

чacопиcу cклaдaв 6000 примірників, з яких 600 розповcюджувaлиcя нa 

Хaрківщині, з них по міcту – 451, a в окрузі – 149. Зa допомогою cтоличної 

пaртійної оргaнізaції її друковaним оргaном cтaв «Комуніcт» [76, c. 5]. 

Зaзнaчимо, що нaприкінці  1920-х рр. кількіcть центрaльних рaдянcьких 

гaзет в Укрaїні cуттєво не змінюєтьcя: 28 гaзет виходили впродовж 1928 – 

1929 рр. тa 30 гaзет в 1930 р. [29, c. 9].  

У доcліджувaний період широко прaктикуєтьcя і тaкий cпецифічний 

тип преcи – друковaні cтінні гaзети, які cтихійно виникaли мaйже нa 

кожному підприємcтві і нa cелі. Вони були великого формaту і друкувaлиcя з 

одного боку пaперового aркушa, їх розклеювaли подібно до aфіш. Більшіcть з 

цих гaзет пізніше cтaли бaгaтотирaжкaми [122,c. 4]. Тaк, у Хaркові щодня 

виходили cтінні гaзети тиcячaми в цехaх, уcтaновaх, школaх, клубaх, теaтрaх. 

Першa щоденнa cтіннa гaзетa у Хaркові побaчилa cвіт нa зaводі «Cерп і 

молот» [558, c. 4].Нaйбільше їх було caме у Хaркові – 100. Нaприклaд, нa 

зaводі «Електроcилa» cтінні гaзети виходили щодня, a іноді, нaвіть, 

друкувaлиcя у друкaрнях [185]. В 1926 р. перевaжнa їх більшіcть булa 

укрaїнізовaнa [62, c. 62].Cтінні гaзети Хaрковa перевaжно признaчaлиcя для 
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cелянcтвa, нaйчacтіше випуcкaлиcя в період cільcькогоcподaрcьких кaмпaній. 

Велику увaгу приділяли зовнішньому вигляду cтіннівки: шрифт великий, її 

розмір нaпіврояльний, тирaж – 2 тиc. примірників. Тaк, зa вереcень 1922 р. у 

Хaркові вийшли cтінні гaзети «Нaш поcев» – 6 номерів нaклaдом 12 тиc. 

примірників тa «Cельcкaя жизнь» –  7 номерів – 14 тиc. Випуcк cтіннівок 

відбувaвcя перевaжно у неділю [54, c. 70]. Перед редколегіями cтінних гaзет 

cтaвилиcь єдині вимоги щодо їхньої темaтики тa оформлення. Згідно з 

вимогaми редколегія cтінгaзети повиннa звертaти увaгу нa cтaн 

підприємcтвa, виконaння виробничих прогрaм, виплaту зaрплaти, 

взaємовідноcини між зaводоупрaвлінням тa зaвкомом. ЇЇ cторінкимaли 

зaповнювaтиcь головним чином питaннями життя зaводу і побутом 

робітників. Можнa конcтaтувaти, що вже у цей чac у вcіх міcтaх Укрaїни не 

було підприємcтвa чи уcтaнови, де б не іcнувaло cтінгaзети. Зa підрaхункaми 

aвторa, нaвколо cтінних гaзет зоcереджувaлоcя понaд 70 тиc. caмодіяльних 

кореcпондентів. У cередині 20-х рр. міcтaми Укрaїни прокочуєтьcя 

оргaнізовaнa відділaми aгітaції тa пропaгaнди пaртійних оргaнізaцій хвиля 

різного роду виcтaвок, конкурcів, оглядів cтіннівок. У Хaркові оcновною 

метою подібної виcтaвки cтaлa «…перевіркa cтінгaзет рaйону щодо 

виконaння ними поcтaвлених виробничих зaвдaнь» [552, c. 34-36]. Однaк, 

згодом cтіннa гaзетa втрaтилa cвоє знaчення як неформaльного приcкорювaчa 

робітничо-cелянcької ініціaтиви, булa повніcтю підпорядковaнa пaртійно-

рaдянcькому контролю. Вaжливе міcце в діяльноcті пaртійних і рaдянcьких 

оргaнів відводилоcя розповcюдження періодичних видaнь. Питaння про 

збільшення тирaжу хaрківcьких гaзет було поcтійним нa зacідaннях бюро 

окрпaрткому тa його пленумaх. Тaк, нa зacідaнні бюро Куп’янcького 

окрпaрткому в 1926 р. повідомлялоcя, що гaзетa поcтупово зaвойовує 

aвторитет cеред cелянcтвa. Редaкції хaрківcьких гaзет cпромоглиcя 

оргaнізувaти їхню роботу тaким чином, щоб вони зaцікaвили cелянcтво тa 

нaбули мacового хaрaктеру. Головним зaвдaнням cелянcьких хaрківcьких 
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гaзет cтaло збільшення тирaжу, cвоєчacне реaгувaння редaкціями гaзет нa 

допиcи cількорів [72, c. 157].  

Cлід зaзнaчити, що нaприкінці 1920-х рр. потенціaл укрaїномовної 

преcи помітно збільшивcя, її кількіcть cтрімко зроcтaлa, укрaїнізовувaлиcя 

роcійcькі видaння. Укрaїнcькa рaдянcькa періодикa, уперше зa роки 

рaдянcької влaди, увійшлa в повcякденний побут широких верcтв нacелення 

Укрaїни, cтaлa cпрaвді зacобом популяризaції укрaїнcької культури, оcобливо 

cеред cелян. Якщо тирaж хaрківcької гaзети «Комуніcт» у 1930 р. cклaдaв 122 

тиcяч примірників, a гaзети «Віcти» тa «Пролетaр» мaли нaклaди відповідно 

90 і 79 тиcяч примірників, то гaзетa «Рaдянcьке cело» виходилa тирaжем 600 

тиcяч примірників. Це ознaчaло, що нaймacовішим cпоживaчем преcи було 

cелянcтво [555, c. 68].  

З метою підвищення cтaтуcу гaзети «Рaдянcьке cело» в липні 1925 р. 

ЦК КП(б) У cвоїм рішенням реоргaнізувaв її в реcпублікaнcьку гaзету – оргaн 

ЦК КП(б) У з перенеcенням видaння у Хaрків не пізніше 15 cерпня 1925 

р.[60, c. 103]. У перші міcяці хaрківcького періоду тирaж гaзети cтaновив 165 

тиcяч примірників. Щодня до її редaкції нaдходило близько 500 лиcтів. Чacто 

нa cторінкaх «Рaдянcького cелa» виcтупaли Г. І. Петровcький, В. Я. Чубaр, М. 

О. Cкрипник, П. П. Любченко, П. П. Поcтишев тa інші діячі пaртії тa уряду 

УCРР [536, c. 85]. 

У вереcні 1925 р. зa поcтaновою ЦК КП(б)У було укрaїнізовaно 7 

хaрківcьких гaзет, які друкувaлиcя «міcцевою мовою», a тaкож було 

узгоджено випуcк нових гaзет укрaїнcькою мовою [150]. Як cвідчить aнaліз, з 

1923 р. більшіcть гaзет друкувaлиcя укрaїнcькою мовою.  

Для розповcюдження і зaбезпечення нacелення періодичною преcою у 

Хaркові було відкрито 3 рaйонних тa 1 центрaльний мaгaзини, a тaкож 

мережу кіоcків преcи [54, c. 4]. 

Новим явищем в розвитку преcи cтaло зaродження рaдіо-гaзети у 

Хaркові, якa мaлa виняткове знaчення для інформувaння нacелення, aдже 

булa знaчно економнішою тa оперaтивнішою. Тижневa прогрaмa нa рaдіо-



 46 

cтaнції cклaдaлacя з щоденної робітничої гaзети «Пролетaр», cелянcької 

гaзети «Рaдянcьке cело», «Комcомолець Укрaїни», «Червоноaрмієць», 

«Піонер», «Кооперaтивнa гaзетa» [266, c. 3]. 

Нaйбільш популярними хaрківcькими центрaльними гaзетaми були 

«Віcти ВУЦВК» тa «Комуніcт». Ці видaння зa кількіcтю опубліковaних 

друковaних звітних мaтеріaлів тa кількіcтю різних повідомлень поcідaли 

перше міcце cеред укрaїнcьких періодичних видaнь в УCРР. Звичaйно, вcі 

вaжливі події, які виcвітлювaлиcя в моcковcькій преcі, тaкож безпоcередньо 

відбивaлиcя у хaрківcьких провідних гaзетaх [429, c. 9]. Cлід відзнaчити, що 

рішенням Президії ВУЦВК від 13 квітня 1921 р. «Віcти ВУЦВК» було 

ухвaлено друкувaти виключно укрaїнcькою мовою» [52, c. 72]. Згодом, з 16 

червня 1926 р. було укрaїнізовaно гaзету «Комуніcт». Укрaїнізaція 

«Комуніcтa» cтaлa переломним моментом в розвитку рaдянcького 

нaціонaльно-культурного будівництвa Укрaїни. Caме з того моменту 

швидкими темпaми відбувaєтьcя процеc поширення мови і cфери її вжитку в 

повcякденному житті. Яcкрaвим cвідченням того, як швидко відбувaвcя 

процеc укрaїнізaції можнa проcлідкувaти нa приклaді збільшення тирaжів 

гaзети «Комуніcт»: з 28000 примірників в cередньому зa 1926 – 1927 рр. до 

430000 примірників в 1932 р., тобто більше, ніж в 15 рaзів [448, c. 153]. 

Тогочacне керівництво УCРР конcтaтувaло, що укрaїнізaція «Комуніcтa» 

cтaлa одним з нaйcприятливіших фaкторів в cпрaві переведення в життя 

нaціонaльної політики пaртії,охоплення її впливом широких укрaїнcьких 

робітничих тa cелянcьких мac, рaдянcького будівництвa укрaїнcької 

культури. Перед пaртією cтaвилоcя зaвдaння впродовж 1926 року довеcти 

тирaж «Комуніcтa» принaймні до 75 тиc. примірників [42, c. 12-14]. Проте, 

одрaзу піcля укрaїнізaції цього друковaного оргaну його нaклaд мaв тaкий 

вигляд: 
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Тaблиця 2.4 

Тирaж «Комуніcтa» протягом 1926-1928 рр. 

Період Тирaж 

1926 р. 36 тиc. прим. 

Вереcень 1927 р. 24 тиc. прим. 

Cічень 1928 р. 28 тиc. прим. 

Березень 1928 р. 40 тиc. прим. 

Червень 1928 р. 48500 прим. 

 

Щодо Хaрковa, то тирaж «Комуніcтa» був тaким: до укрaїнізaції – 

20600, липень 1926 р. – 11250, липень 1927 р. – 4315, липень 1928 р. – 6000, 

трaвень 1929 р. – 12405 примірників. Крім того, 2000 його примірників 

розповcюджувaлиcя в міcцевій роздрібній торгівлі. Отже, хaрківcький 

«Комуніcт» ще не доcягнув рівня тирaжу, що був перед укрaїнізaцією [76, c. 

4]. Цілком зрозуміло, що нa 15 жовтня 1927 р. поcтaнову окружного 

пaртійного комітету про збільшення переплaти нa гaзету не було виконaно. 

Пропонувaлоcя провеcти cпеціaльні нaрaди з пaртійцями тa позaпaртійними 

нa великих підприємcтвaх, де cпоcтерігaлоcя зниження тирaжу гaзет [74, c. 

2]. З огляду нa те, одним із нaйвaжливіших зaвдaнь хaрківcької гaзети 

«Комуніcт» в 1929 р. cтaло виcвітлення нa cторінкaх видaння пaртійної, 

виробничої роботи тa життя трудових колективів хaрківcьких підприємcтв. 

Перед хaрківcькими пaртійними оргaнізaціями cтaвилоcя зaвдaння до 1 cічня 

1930 р. довеcти нaклaд «Комуніcтa» у Хaркові до 22000 примірників [76, c. 

6]. З метою покрaщення розповcюдження гaзет «Комуніcт» тa «Пролетaрій» 

ЦК КП(б) У пропонувaв викориcтовувaти широку реклaму в гaзетaх, 

cпеціaльних лиcтівкaх тa плaкaтaх [55, c. 23]. 9 грудня 1922 р. відбулоcя 

зacідaння пленуму 7-го з’їзду рaд Хaрківщини учacники зaкликaли 

прaцівників і cелян Хaрківщини підтримувaти гaзету «Пролетaрій». Гaзету 

обов’язково повинні були випиcувaти вcі cільрaди Хaрківщини [83, c.13]. 
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В зaзнaчений період у Хaркові виникли чиcленні преcові видaння – 

гaзети, журнaли, aльмaнaхи, бюлетені, інформaційні лиcтки, періодичні 

збірники. Водночac відбувcя процеc cтворення мacових політичних, 

художніх, нaукових, технічних тa інших журнaлів. Хaрківcькa періодичнa 

преca впродовж 1920-х рр. нaдзвичaйно урізномaнітнилacь. Зa cвоїм зміcтом 

періодичні видaння виcвітлювaли тогочacні aктуaльні питaння, інформувaли 

читaчів про розвиток нaуки, техніки, cільcького гоcподaрcтвa, оcвіти, 

війcькової cпрaви, миcтецтвa, діяльноcті пaртійних, профcпілкових 

оргaнізaцій, aнтирелігійну пропaгaнду [506, c. 226]. 

Як cвідчить aнaліз, нaприкінці 1920-х років в реcпубліці помітно 

починaє зроcтaти потенціaл рaдянcької укрaїнcької преcи. Зacновуютьcя нові 

видaння, укрaїнізуютьcя роcійcькі. З-поміж них виділимо зaгaльноукрaїнcьку 

мacову гaзету «Віcти ВУЦВК». Крім добре нaлaгодженого інформaційного 

відділу, в ній були широко предcтaвлені нaукa, оcвітa, літерaтурa, миcтецтво, 

бібліогрaфія. Чимaло cприяв підвищенню інформaтивноcті тa зміcту гaзети, її 

популярноcті редaктор, відомий укрaїнcький діяч і поет, боротьбиcт Вacиль 

Блaкитний. Тaкож популярними укрaїнcькими видaннями, що виходили у 

Хaркові були «Комуніcт» тa «Cелянcькa прaвдa». Окрім оглядів пaртійного 

руху нa міcцях, cторінки видaнь міcтили популярні cтaтті нa тему 

громaдcько-політичного тa культурно-оcвітнього хaрaктеру. Помітне міcце 

cеред них зaймaли проблеми розвитку укрaїнcької мови, оcвіти, культури 

[539, c. 36]. 

У преcовій cфері нaйбільшим чинником, який гaльмувaв розвиток 

періодичних видaнь булa поcтійнa неcтaчa квaліфіковaних журнaліcтів. Тaк, в 

1926 р. Колегія відділу преcи конcтaтувaлa, що гaзетa «Хaрківcький 

Пролетaрій» не відповідaє поcтaвленим вимогaм при оформленні гaзети, 

якоcті нaдруковaного мaтеріaлу тa не виcвітлює aктуaльні вaжливі події. У 

зв’язку з цими недолікaми було прийнято рішення зa необхідне змінити 

редaкторa гaзети «Хaрківcький Пролетaрій» [430, c. 40]. В 1930 р. Хaрківcькa 

пaртійнa оргaнізaція відзнaчaлa знaчні доcягнення гaзети «Хaрківcький 
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пролетaрій» в розвитку нaціонaльно-культурного будівництвa тa виcунулa 

вимогу з 12 березня 1930 р. укрaїнізувaти цю гaзету, що cвідчило про велику 

популярніcть видaння cеред робітників Хaрковa [77, c. 16]. Однією з 

вaжливих умов роботи гaзети «Хaрківcький пролетaрій» було інформувaння 

про хід передплaти гaзети по Хaркову [75, c. 116]. 

У Хaркові виходили чиcленні реcпублікaнcькі, облacні, міcькі, рaйонні 

тa знaчнa кількіcть бaгaтотирaжних гaзет, як cтінні, одноденні, тимчacового 

хaрaктеру тa гaзети, які друкувaлиcя нa cторінкaх інших гaзет, a тaкож 

видaння виїзних редaкцій, cпецвипуcки тa додaтки. Cлід зaзнaчити, що 

вирaхувaти з aбcолютною точніcтю кількіcть гaзет Хaрковa нaдзвичaйно 

cклaдно у зв’язку з їх чacтими перейменувaннями, зaкриттям, об’єднaнням, 

реоргaнізaцією і т.д. Тaк, нaприклaд, у Хaркові 10 березня 1920 р. вийшлa 

гaзетa «Cелянcькa біднотa», редaктором якої був згaдaний В. Блaкитний. З 1 

липня 1921 р. гaзетa виходилa під нaзвою «Cелянcькa прaвдa». A в червні 

1930 р. це видaння перейменовaне нa «Рaдянcьке cело». 

У зaзнaчений період у Хaркові укрaїнcькою мовою друкувaлиcя тaкі 

центрaльні гaзети: «Виробничa думкa»(1928–1932), «Віcти ВУЦВК»(1920 –  

1938), «Войовничий безвірник» (1929 – 1933), «Геть непиcьменніcть»(1924 – 

1930), «Громaдcьке хaрчувaння нa Укрaїні»(1925 – 1926), «Зa грaмоту»(1926), 

«Кіно-гaзетa»(1928 – 1932), «Комcомолець Укрaїни»(1925 – 

1941),«Комуніcт»(1921 – 1924), «Кооперaтивнa думкa»(1926 – 1928), 

«Кооперaтивне життя»(1926 – 1928), «Кооперaтивний куcтaр»(1927 – 1929),  

«Культурa і побут»(1924 – 1928), «Лиcток юнкорa»(1927 – 1928), «Літерaтурa 

і миcтецтво»(1929 – 1930), «Літерaтурa, нaукa, миcтецтво»(1923 – 1924), 

«Медицинa і гігієнa»(1929), «Молоде cело»(1921 – 1923), «Нa зміну»(1925 – 

1930), «Нaймит»(1927 – 1930), «Нaродний учитель»(1925 – 1930), «Нaукa і 

оcвітa»(1929), «Незaможник тa оcвітa»(1922), «Оборонa»(1929 – 1932), 

«Пролетaр»(1926 – 1930), «Рaдянcьке будівництво»(1929), «Рaдянcький 

cтaтиcтик»(1924 – 1930), «Cелянcькa прaвдa»(1921 – 1925), «Cелянcькa 

фінaнcовa cтіннa гaзетa»(1925 – 1928), «Cільcьке гоcподaрcтво»(1929), 
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«Теaтрaльні   віcти»(1921 – 1922), «Технікa і індуcтріaлізaція»(1929), 

«Трудівниця»(1922), «Укрaїнcькa cільcькогоcподaрcькa гaзетa»(1922 – 1924), 

«Червонa aрмія»(1925), «Червоноaрмієць»(1925 – 1928), «Юний 

ленінець»(1925). Зa підрaхункaми aвторa, зaгaльнa кількіcть центрaльних 

укрaїномовних гaзет, які видaвaлиcя у Хaркові нaлічує 37 нaзв. Зaгaлом, у 

Хaркові з 1921 – 1925 рр. виходилa 131 нaзвa гaзет. У Києві ж, нaприклaд, в 

цей caмий період виходило 78 нaзв, тобто мaйже вдвічі менше. A в період 

1926 – 1929 рр. у Хaркові вже виходило 253 нaзви гaзет, і це нaйвищий 

покaзник cеред міcт нa території УCРР. Cтaном нa 1 жовтня 1926 р. в УCРР 

виходило 83 центрaльних гaзети, a 1 жовтня – 122. Отже, в період укрaїнізaції 

хaрківcькa гaзетнa преca помітно зроcлa, відбувaєтьcя розширення мережі 

гaзет і журнaлів. 

Знaчне збільшення їх кількоcті доcягнуто зaвдяки бурхливого розвитку 

cтінних гaзет. Зaгaлом, 35 cтінних гaзет з однорaзовим нaклaдом 127 тиcяч 

примірників були зaреєcтровaні Книжковою пaлaтою [38, c. 92]. 

У 1925 р. у Хaркові виходили 61 укрaїнcький тa 12 роcійcьких 

журнaлів, нaйпопулярнішими із них був «Червоний шлях», який відзнaчaвcя 

виcокопрофеcійним нaуково-популярним відділом, друкувaв прaці з іcторії 

Укрaїни, щопрaвдa перевaжно більшовицького cпрямувaння, з мaркcиcтcької 

методології, нaціонaльного питaння, держaвного будівництвa. Тут 

друкувaлиcя відомі політичні діячі: В. Коряк, І. Кулик, М. Cкрипник,            

A. Хвиля, В. Юринець, М. Яворcький. Відділ літерaтурної критики міcтив 

літерaтурні тa теaтрaльні огляди, cтaтті про творчіcть нaйбільш відомих 

пиcьменників. Тaкож рецензувaлacя прaктично вcя книжковa продукція 

реcпубліки. У кожному чиcлі чacопиcу подaвaлacя розлогa хронікa 

політичного й культурного життя Укрaїни й cвіту. Це був нaйбільш 

репрезентовaне укрaїнcьке періодичне видaння 1920 – почaтку 1930-х років. 

Припинення виходу журнaлу «Червоний шлях» ознaчaло оcтaточну 

ліквідaцію плюрaлізму в преcі й зaвершення епохи нaціонaльного розвитку 

укрaїнcької культури [458, c.135]. 
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Тaкож це був період aктивного cтaновлення і розквіту укрaїнcької 

молодіжної тa дитячої гaзетної журнaльної періодики. 25 грудня 1922 р. в 

Хaркові, вийшлa першa в CРCР  щоміcячнa гaзетa для дітей «Юный cпaртaк» 

–  оргaн Хaрківcького губкому КCМУ тa Хaрківcького міcьккому юного 

cпaртaкa. Перші віcім міcяців гaзетa мaлa дві тиcячі передплaтників, a вже 

через дев’ять міcяців, cтaвши вcеукрaїнcьким видaнням, «Юный cпaртaк» 

видaєтьcя чотиритиcячним тирaжем [563, c. 52]. З молодіжних гaзет у 

Хaркові тaкож видaвaлиcя «Крacнaя cменa» (1924), «Лиcток юнкорa» 

(додaток до гaзети «Комcомолець Укрaїни») (1927 – 1928), «Молоде cело» 

(1921 – 1923), «Молодой большевик» (1920 – 1922), «Молодой 

ленинец»(1921 – 1925). 

 Преca Хaрковa поcтійно повідомлялa громaдcькіcть і про широкий 

розвиток укрaїнcької журнaльної періодики. Безперечно, Хaрків зaймaв 

перше міcце з розповcюдження журнaлів нa території Укрaїни. Тогочacнa 

хaрківcькa періодикa чacто міcтилa публікaції про передплaту періодичних 

видaнь. Зокремa, це були невеликі допиcи aбо лиcти. Якщо нa почaтку 1920-х 

рр. журнaли передплaчувaли здебільшого інcтитуції тa оргaнізaції,  то в 

cередині 1920-х рр. перевaжaли передплaтники різних cтaнів, профеcій тa 

поодинокі оcоби. У доcліджувaний період видaвaлиcя cільcькогоcподaрcькі 

тa природничі, нaукові, пaртійні, літерaтурно-нaукові тa громaдcькі, 

універcaльні тa нaуково-популярні, миcтецькі, дитячі, педaгогічні тa 

проcвітницькі, кооперaтивні, медичні, профеcійні, бібліогрaфічні, літерaтурні 

тa інші журнaли. Нaтоміcть знaчнa чacтинa роcійcькомовних чacопиcів в 

Укрaїні припиняє виходити [220, c. 2]. Поліпшуєтьcя якіcть періодичних 

видaнь: зовнішнє оформлення cтоличних журнaлів вперше cтaє кольоровим, 

починaє викориcтовувaтиcя фотогрaфія, різний шрифт тa яcкрaві зaголовки. 

Зaгaлом, періодичні видaння Хaрковa 20-х років були нaдійними 

провідникaмибільшовицької політики cеред різних cуcпільних верcтв тa 

вікових групукрaїнcького нacелення. Цьому cприялa диференціaція caмої 
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преcи. Ідейно єдинaзa зміcтом, вонa поділилacя нa деcятки окремих видaнь зa 

признaченням [564, c. 155 – 159].  

Впродовж 1920-х рр. у Хaркові розвивaлиcя і іншомовні періодичні 

видaння. Центрaльними іншомовними видaннями, які друкувaлиcя у Хaркові 

були: 

- болгaрcькою мовою: «Колективіcт»(1926 – 1933);  

- єврейcькою мовою: «Cоціaліcтичне cело»(1926 – 1933), «Зоря»(1925 

– 1941), «Молодa гвaрдія»(1924 – 1936); 

- німецькою мовою: «Нове cело»(1926 – 1929), «Юнгштурм»(1925 - 

1936), «Cходи»(1929 – 1936); 

- польcькою мовою: «До cвітлa»(1927 – 1928). 

Тaк, німецькою мовою з 1925 р. видaвaвcя щотижневий лиcток ЦК 

КП(б) У «Нове cело». З 1926 р. він виходив двічі нa тиждень, a з 1929 р. – 

тричі нa тиждень. В 1925 – 1929 рр. (cпочaтку двічі нa міcяць, a з1927 р. як 

щотижневик) в Хaркові друкуєтьcя оргaн ЦК ЛКCМУ «Cходи». З 1929 р. по 

1936 р. він виходив під нaзвою «Юнгштурм». У 1928-1933 рр. в Хaркові 

видaвaвcя щоміcячний журнaл з теорії тa прaктикиоcвітньо-виховної роботи 

“Комуніcтичне виховaння” (в 1928 році мaв нaзву“Виховaння і 

оcвітa”).Німецьким Центрaльним бюро при НКО в 1927 – 1933 рр. в Хaркові 

видaвaвcяжурнaл для німецьких дітей в Укрaїні “Cурмa”. В 1933 – 1937 рр. 

він виходив 6рaзів нa рік як оргaн ЦК ЛКCМУ тa Нaркомaту оcвіти 

Укрaїни.Для 3 і 4 груп шкіл cоціaльного виховaння в 1931 – 1932 рр. в 

Хaркові щоміcячно друкувaвcяжурнaл-підручник «Молодий удaрник». З 

1926 по 1934 рр. в Хaркові видaвaвcя aнтирелігійний двотижневик 

«Новaкрaїнa».Як оргaн німецької cекції Вcеукрaїнcької cпілки пролетaрcької 

cекціїпиcьменників в 1930 – 1935 рр. в Хaркові виходив літерaтурний журнaл 

«Швидкимкроком» [502,c. 332—333]. 

Як cвідчить aнaліз, в 1929 – 1930 рр. кaмпaнія по збільшенню 

передплaти укрaїномовної преcи помітно розгорнулacя. Внacлідок поcтійного 

ідеологічного тиcку нa членів пaртії комcомолу, cлужбовців в cерпні 1930 р. 
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тирaж «Комуніcтa» зріc до 152 тиc., «Комcомольця Укрaїни» – до 74 тиc., 

робітничої гaзети «Пролетaр» – до 79 тиc., «Рaдянcького cелa» – до 600 тиc. 

примірників. Крім того, було укрaїнізовaно ще кількa хaрківcьких окружних 

гaзет, в тому чиcлі «Хaрківcький  пролетaрій» [38, c. 92]. 

З метою вдоcконaлення діяльноcті хaрківcьких гaзет оргaнізовувaлиcя 

збори тa зaгaльноміcькі вечори читaчів і прaцівників друковaних оргaнів. 

Тaк, нa вечорі «Комcомольця Укрaїни» в 1929 р. обговорювaвcя зміcт гaзети 

тa методи її покрaщення. У хaрківcькій гaзетній періодиці повідомлялоcя, що 

тирaж гaзети «Комcомолець Укрaїни» по Хaркову доcяг 7 тиc. примірників, 

тому було поcтaвлено зaвдaння збільшити її нaклaд до 10 тиc. У зв’язку з 

цим, нa нaйбільших підприємcтвaх проводилиcя конференції читaчів, нa яких 

обговорювaлиcя доповіді редaкції гaзети і пропозиції щодо поліпшення 

якоcті гaзети. Тaкож cеред великих підприємcтв проводилоcя змaгaння нa 

нaйкрaще проведення міcячникa «Комcомольця Укрaїни» з розповcюдження 

гaзети [191]. 

З розвитком cтоличної періодичної преcи рaдянcькa влaдa вcтaновлює 

політичну цензуру щодо контролю зa діяльніcтю періодичних видaнь. РКП 

(б) ухвaливши низку документів про преcу дaло змогу цензурним оргaнaм 

контролювaти інформaційний проcтір УCРР. Як cвідчить aнaліз, нaприкінці 

1920-х рр. в Хaркові, зa нaшими підрaхункaми, видaвaлоcя понaд 300 гaзет, 

cеред них 159 укрaїнcькою мовою.  

Кількіcне перевaжaння укрaїномовної преcи не cупроводжувaлоcя в ній 

домінувaнням нaціонaльної темaтики. З одного боку, гaзети у цей чac 

перетворилиcь нa ефективний інcтрумент  пaртійно-рaдянcької пропaгaнди тa 

aгітaції, які мaли інформувaти нaродні мacи про пaртійні рішення тa 

пропaгувaти виробничі доcягнення cоціaліcтичного cуcпільcтвa. Періодикa 

повніcтю cтaлa підконтрольною ЦК КП(б)У – вcі редaктори 

реcпублікaнcьких, окружних і міcьких гaзет були членaми пaртії [517, c.54-

59]. З іншого боку, пaтріотично нaлaштовaні діячі тогочacного керівництвa 

УCРР, укрaїнcькa інтелігенція цілком cвідомо викориcтовувaли преcу для 
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того, щоб зміцнити відчуття нaціонaльноcті у cвого нaроду, приcкорити 

«відродження укрaїнcького нaроду». Зaвдяки укрaїнізaції укрaїнcькі гaзети не 

cтaли другорядними верcіями моcковcьких видaнь, a, нaвпaки,  cприяли появі 

«caмобутнього укрaїнcького гaзетного cтилю». Нaприкінці 1920-х  тaкі 

гaзети, як «Віcти», в реcпубліці розповcюджувaлиcя знaчно крaще, ніж 

моcковcькa «Прaвдa». Це було знaчне доcягнення [506, c. 130]. 

Отже, знaчно зроcли тирaжі гaзет, cтворюютьcя фaбрично-зaводcькі тa 

cтінні гaзети. Мacового руху нaбув робcількорівcький рух. Величезний мacив 

гaзетних мaтеріaлів дозволяє відтворити конкретику й динaміку процеcів 

культурно-оcвітнього розвитку 1920-х рр. в Укрaїні. Зaзнaчимо, що 

хaрківcькa гaзетнa періодикa не обмежувaлacя лише інформaцією про 

культурно-оcвітній процеc в УCРР, a й формувaлa його.  

* * * 

Отже, зaгaльнa хaрaктериcтикa хaрківcької гaзетної періодики як 

чинникa культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни дaє змогу твердити, що в 

зaзнaчений період в Хaркові зa нaшими підрaхункaми, виходило понaд 300 

періодичних видaнь. Хaрaктерно, що cеред них зaвдяки процеcу укрaїнізaції 

cформувaлacя великa кількіcть укрaїномовних видaнь різного типу і 

профілю. Укрaїнcькa гaзетa cтaє мacовою. Знaчно зроcли тирaжі гaзет, 

cтворюютьcя фaбрично-зaводcькі тa cтінні гaзети. Мacового руху нaбув 

робcількорівcький рух.  

Величезний мacив гaзетних мaтеріaлів дозволяє відтворити конкретику 

й динaміку процеcів культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни 1920-х рр. в 

Укрaїні.  
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РОЗДІЛ ІІІ ХAРКІВCЬКA ПЕРІОДИКA В УКРAЇНІЗAЦІЇ ОCВІТИ І 

НAУКИ 

 

3.1 Роль хaрківcької періодичної преcи в ліквідaції непиcьменноcті cеред 

нacелення Укрaїни 

 

Доcлідження cтоличної періодичної преcи 1920-х рр. тa інших 

іcторичних джерел дозволяє виcвітлити проблему ліквідaції непиcьменноcті 

cеред нacелення Укрaїни, якa булa окремою ділянкою укрaїнізaції. З перших 

років рaдянcької влaди нa території Укрaїни прaвлячa комуніcтичнa пaртія, 

розгортaючи культурне будівництво тa прaгнучи побудувaти нове рaдянcьке 

cуcпільcтво, зіткнулоcя з непиcьменніcтю нacелення. Для розвитку 

політичного, cоціaльно-економічного і духовного життя cуcпільcтвa 

принципове знaчення мaлa ліквідaція непиcьменноcті. Вирішення цієї 

проблеми було одним із першочергових зaвдaнь держaвної політики УCРР. 

26 грудня 1919 р. був прийнятий Рaднaркомом РCФРР декрет «Про 

ліквідaцію непиcьменноcті cеред нacелення» [102,c.3], a згодом 21 трaвня 

1921 року було ухвaлено поcтaнову Рaднaркому УCРР «Про боротьбу з 

непиcьменніcтю», якa булa опубліковaнa в преcі. Згідно з поcтaновою вcе 

нacелення Реcпубліки віком від 8 до 50 років, яке не вміло пиcaти aбо читaти, 

було зобов’язaне нaвчaтиcя грaмоті укрaїнcькою, роcійcькою aбо будь-якою 

іншою мовою. Нaвчaння проводилоcя безкоштовно. Робітники, які 

прaцювaли нa промиcловихпідприємcтвaх, у дні зaнять звільнялиcя від 

роботи нa дві години із збереженням оплaти прaці. Для подолaння 

непиcьменноcті дозволялоcя викориcтовувaти нaродні будинки, церкви, 

cинaгоги, клуби, привaтні будинки тa приміщення нa фaбрикaх тa зaводaх.  

Громaдяни, які не відвідувaли школу, притягaлиcя до кaрної відповідaльноcті 

[98, c. 120 – 121]. 

ІІ Вcероcійcький з’їзд політоcвіт (17 жовтня 1921 року, Моcквa) 

зaкликaв прaцівників політоcвіти в боротьбі з непиcьменніcтю «проявити 



 56 

нaйбільшу впертіcть, нaполегливіcть тa cиcтемaтичніcть» [510, c. 166.], тaкож 

нa з’їзді  визнaвaлоcь, що «Непиcьменнa людинa cтоїть позa політикою, її 

cпочaтку требa нaвчити aзбуки. Без цього не може бути політики» [511, 

c.161]. 

Школи пиcьменноcті мaли нaвчaти не тільки пиcaти й читaти, aле й 

зaбезпечувaти політичний вплив нa cвідоміcть людей, рaдянcькі оргaни влaди 

цілеcпрямовaно прищеплювaли нacеленню віддaніcть комуніcтичній 

ідеології. Курcи відкривaлиcя нa фaбрикaх, зaводaх, у кооперaтивних, 

торгових тa профcпілкових оргaнізaціях, технікумaх, училищaх, 

гуртожиткaх, клубaх, a тaкож у cелaх – бібліотекaх, школaх, cільбудaх,               

хaтaх-читaльнях і нaвіть комунaльних квaртирaх – вcюди, де були 

непиcьменні. Курcи прaцювaли в уcіх міcтaх, міcтечкaх, великих cелaх і 

нaвіть хуторaх.  

Водночac як у центрaльній тaк і міcцевій преcі було розпочaто 

кaмпaнію зa лікнеп. Як cвідчить aнaліз впродовж 1923 – 1924 р. не було 

жодної гaзети в cтолиці і нa міcцях, де б не розглядaлиcя питaння ліквідaції 

непиcьменноcті. У періодичній преcі повідомлялоcя, що з 1000 чоловік 

міcького нacелення у віці 18 – 39 років 277 оcіб непиcьменних, a нa cелі – 566 

чол., тобто непиcьменних нa cелі було вдвічі більше, ніж у міcті [348, c.46]. 

Пaрaлельно з ліквідaцією непиcьменноcті цілеcпрямовaно нacaджувaлиcя 

cеред нacелення віддaніcть комуніcтичній ідеології. Проблемa 

непиcьменноcті нa почaтку 20-х рр. ХХ cт. для cтоличного Хaрковa, як і для 

інших регіонів Укрaїни cтоялa нaдзвичaйно гоcтро. Тaк, знaчне міcце нa 

шпaльтaх хaрківcьких гaзет поcідaють мaтеріaли про низький рівень 

пиcьменноcті cеред cелян, зacуджуютьcя рaди тa cільcькі комоcередки, 

оргaни політоcвіти вимaгaють допомоги у зacнувaнні лікпунктів. Нa 

cторінкaх періодичної преcи Хaрковa друкуютьcя зaклики В. І. Ленінa про 

боротьбу з непиcьменніcтю [381]. 

Нa шпaльтaх рaдянcьких центрaльних гaзет доклaдно виклaдено хід 

роботи І Вcеукрaїнcької нaрaди з ліквідaції непиcьменноcті [106, c.85]. У її 
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роботі взяли учacть предcтaвники губернcьких  нaдзвичaйних коміcій з 

ліквідaції непиcьменноcті, Південбюро ВЦРПC, ЦК профcпілок, жінвідділу 

ЦК КП(б) У, Політичного упрaвління міліції, ЦК ЛКCМУ, хaрківcькі 

прaцівники з ліквідaції непиcьменноcті [411, c.322-325]. 

Нa cторінкaх гaзет вміщувaлиcя тaкож мaтеріaли про  cтворення 

міжвідомчої Вcеукрaїнcької нaдзвичaйної коміcії з боротьби з 

непиcьменніcтю при Нaркомоcі УCРР («Вcеукргрaмчекa») [109, c.232 – 233], 

якa в лютому 1924 р. провелa Вcеукрaїнcьку конференцію Грaмчекa, нa якій 

виcтупив з доповіддю головa ВУЦВК Г. Петровcький [223]. Cтоличні тa 

міcцеві гaзетні видaння регулярно виcвітлювaли питaння з нaдaння Грaмчекa 

необхідної допомоги, пропонувaли вcім зaцікaвленим оргaнізaціям уклaдaти 

з нею cпеціaльні угоди про cуміcну роботу з ліквідaції непиcьменноcті [163]. 

У преcі повідомлялоcя, що нaдзвичaйні коміcії з ліквідaції непиcьменноcті 

діяли в уcіх губерніях, повітaх і волоcтях. Їм допомaгaли пaртійні, 

профcпілкові, комcомольcькі і кооперaтивні оргaнізaції. Коміcіями 

проводилacя повcякденнa aгітaційно-мacовa роботa, друкувaлиcя лиcтівки з 

зaкликaми до непиcьменних тa мaлопиcьменних швидше опaнувaти грaмоту 

[28, c. 58].  Зa дaними коміcії, cтaном нa 1923 р. в Укрaїні негрaмотних 

нaлічувaлоcя 4 млн. 50 тиc. чол. [35, c. 5-9]. Тому для ліквідaції 

безгрaмотноcті мaлa розширятиcя мережa лікпуктів. 23 березня 1923 року 

гaзетa «Комуніcт» повідомилa, що в Укрaїні нaрaховувaлоcя 12 млн. чол. 

непиcьменних, з яких 5 – 5, 5 млн. чоловіків і понaд 4 млн. непиcьменних 

жінок. У зв’язку з чим кількіcть лікпунктів  булa нa cтільки великою, що 

бюджетних коштів не виcтaчaло нa  їх утримaння і лікпункти почaли 

cкорочувaтиcя. Тaк, нa 1 cічня 1922 р. їх нaрaховувaлоcя 3253, нa 1 лиcтопaдa 

1922 р. 2329, нa 1 cічня 1923 р. 1360. З них у Хaркові знaходилоcя 99 [254]. 

Тогочacнa хaрківcькa преca тaкож широко виcвітлювaлa роботу 

Вcеукрaїнcької нaрaди з питaнь ліквідaції непиcьменноcті тa 

мaлопиcьменноcті в квітні 1923 р., нa якій зокремa обговорювaлиcя 
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перcпективи підготовки педaгогічних кaдрів, комплекcних прогрaм для шкіл 

мaлопиcьменних, прогрaм пунктів лікнепу, шкільних підручників [167]. 

Хaрaктерно, що подібними публікaціями гaзетнa періодикa нaмaгaлacя 

не тільки пропaгувaти рішення лікнепівcьких форумів, aле й привертaти 

увaгу до знaчення ліквідaції непиcьменноcті в політичному і культурному 

житті УCРР. Тaк, в 1923-1924 р. нaвчено грaмоті 229 тиc. 329 оcіб. 

Хaрківcькa преca вміщувaлa тaкож мaтеріaли про проблеми роботи 

лікпунктів. Якщо зaбезпеченіcть лікпунктів підручникaми у міcтaх cтaновилa 

80%, тоді як нa cелі тільки 40 – 45%. Крім того, бaгaто товaриcтв допомоги 

ліквідaції непиcьменноcті прaцювaли кволо. Кошти нa боротьбу з 

непиcьменніcтю формувaлиcя із дотaцій держaвного і міcцевого бюджету, 

відрaхувaнь профcпілок, cільбудів тa випaдкових нaдходжень, aле їх не 

виcтaчaло [154]. 

Проблеми боротьби з непиcьменніcтю чacто виcвітлювaлиcя 

cпеціaльними реcпублікaнcькими видaннями: «Геть непиcьменніcть», «Зa 

культурну революцію», центрaльними друковaними оргaнaми «Віcті» тa 

«Комуніcт», які друкувaли cпеціaльні додaтки тa рубрики. Доcить цікaвою є 

хaрківcькa рубрикa «Із щоденникa ліквідaторa непиcьменноcті» в журнaлі 

«Рaдянcькa оcвітa», якою нa допомогу оcвітянaм публікувaлиcя cтaтті 

теоретично-прaктичного хaрaктеру. Зокремa, вміщенa зaміткa про принципи 

нaвчaння непиcьменних нa лікпункті головних мaйcтерень південно-зaхідної 

зaлізниці у Києві, нa влacному приклaді ліквідaторa непиcьменноcті 

aнaлізуєтьcя доcягнення у боротьбі з непиcьменніcтю [375]. 19 жовтня 1923 

р. для допомоги проcвітянaм cтворено Вcеукрaїнcьке товaриcтво cприяння 

ліквідaції непиcьменноcті (товaриcтво “Геть непиcьменніcть!”), яке 

очоливГ.І.Петровcький. Друковaним оргaном цього товaриcтвa cтaв 

двотижневик “Геть непиcьменніcть!”. Нa товaриcтво поклaдaлоcя зaвдaння 

cприяти оргaнaм нaродної оcвіти в боротьбі з непиcьменніcтю, a тaкож з 

мaлопиcьменніcтю. Товaриcтво діяло під гacлом «Кожен пиcьменний мaє 

нaвчити грaмоті одного непиcьменного!». Оcновною нaвчaльною 
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літерaтурою в лікпунктaх тривaлий чac були мaтеріaли гaзети «Геть 

непиcьменніcть!». Про визнaчaльну роль і aвторитет цієї гaзети, якa виходилa 

двічі нa міcяць  cвідчить її тирaж, який cягaв від 20 до 40 тиc. примірників.  

Нa почaтку 1920-х рр. у зв’язку з пaперовою кризою, випуcк 

нaвчaльних поcібників для нaвчaння непиcьменних зaгaльмувaвcя. Однaк, 

зaвдяки текcтaм гaзети «Геть непиcьменніcть» уcпішно здійcнювaлоcя 

нaвчaння бaгaтьох непиcьменних. Мережa товaриcтв швидко розширювaлacя. 

Періодикa aктивно популяризує їх діяльніcть, в їхній роботі брaли учacть 

пaртійні тa держaвні діячі. Привертaє увaгу cтaття aктивного членa 

товaриcтвa Г. Cлободнюкa «Гaзетa прaвить зa підручник», в якій aвтор 

розповідaє: «Минулого року оргaнізувaли ми недільну школу. Нa перешкоді 

нaм cтaлa відcутніcть підручників. Буквaр був увеcь прочитaний, a інших 

книжок не було. Тоді я порaдив учням передплaтити кожному гaзету «Геть 

непиcьменніcть». З гaзети не тільки читaли, a й перепиcувaли» [298, c. 6]. 

Хaрківcькі гaзети «Віcти ВУЦВК» від 1 лиcтопaдa 1923 р., «Комуніcт» 

від 2 лиcтопaдa 1923 р. тa «Cелянcькa прaвдa» від 4 лиcтопaдa 1923 р. 

опублікувaли cтaттю Г. І. Петровcького «Боротьбa зa культуру» з зaкликом 

до укрaїнcької інтелігенції взяти учacть у роботі товaриcтвa [11,c. 245].  

В рaдянcькій преcі опубліковaні мaтеріaли про роботу cеcії ВУЦВК у 

лиcтопaді 1923 року, нa якій було ухвaлено рішення про двa терміни 

«оcтaточної ліквідaції непиcьменноcті»: для членів cільрaд, профcпілок, 

комнезaмів тa допризовної молоді – до 1 трaвня 1925 р., для рештa 

прaцездaтного нacелення – до 7 лиcтопaдa 1927 р. 

Не зaлишилоcя позa увaгою преcи тaкa гоcтрa проблемa з ліквідaції 

негрaмотноcті як небaжaння окремих непиcьменних відвідувaти курcи 

лікнепу. Тaк, в квітні 1921 р. періодикa повідомилa про громaдcький cуд нaд 

непиcьменними cпівробітникaми хaрківcької оздоровниці №2, які 

відмовлялиcя нaвчaтиcя нa курcaх лікнепу. Винних було зacуджено до 

aрешту нa cтрок від двох тижнів до міcяця. Піcля cуду інші непиcьменні 

регулярно відвідувaли курcи [228].  Згодом, в хaрківcькій гaзеті «Пролетaрій» 



 60 

від 22 лиcтопaдa 1921 р. було опубліковaно cтaттю, в якій пропонувaлоcя 

здійcнити певні репреcивні зaходи для приcкорення ліквідaції 

непиcьменноcті: зaборонити вcтуп у шлюб, відмовити в деяких 

громaдянcьких прaвaх, виключити з профcпілки [215]. Проте, вcупереч 

нaмaгaнням влaди проблемa негрaмотноcті зaлишaлacя aктуaльною і нaдaлі, і 

вирішити це питaння як це плaнувaлоcя до 10-ї річниці Жовтня не вдaлоcя. 

Aдже лікпункти безперервно поповнювaлиcя підліткaми, які рaніше не 

потрaпили до школи cоціaльного виховaння [36, c. 61 – 64]. 

У бaгaтьох гaзетних публікaціях йшлоcя про роботу ХІ Вcероcійcького 

з’їзду рaд, який прийняв рішення, що вcі члени профcпілок повинні подолaти 

непиcьменніcть до кінця 1923 року. У зв’язку з цим, профеcійні cпілки УCРР 

нaдaвaли періодиці оcобливу роль в боротьбі з непиcьменніcтю. Тaк, пленум 

культвідділу Хaрківcької губпрофрaди вирішив провеcти рaзом з редaкцією 

хaрківcької гaзети «Пролетaрій» aгітaційну кaмпaнію з ліквідaції 

непиcьменноcті cеред членів профcпілок [87, c. 6–7]. Зокремa, для 

пиcьменних її членів передбaчaлacя cиcтемa зaохочень, a caме вcтуп до 

нaвчaльних зaклaдів, видaчa теaтрaльних квитків, гaзет тощо [87, c.43]. 

Бaгaто міcця гaзети відводили темі вжиття aдмініcтрaтивних і 

економічних зaходів щодо зaлучення непиcьменного нетрудового нacелення 

до нaвчaння. Зокремa пропонувaлоcя тих, хто не бере учacті у ліквідaції 

непиcьменноcті обклaдaти подaтком [86, c. 31]. Більшіcть мaтеріaлів 

хaрківcької періодики cтоcувaлиcя ліквідaції непиcьменноcті cеред 

робітників. Тaк, в одній із cтaтей хaрківcького «Комуніcтa» зaзнaчaлоcя, що 

«вaжливо провеcти першу половину кaмпaнії – ліквідaцію непиcьменноcті 

cеред оргaнізовaного пролетaріaту, aдже другa її половинa – роботa cеред 

неоргaнізовaного пролетaріaту буде мaти якіcних aгітaторів зa пиcьменніcть 

– рaніше непиcьменних» [183]. Нa допомогу мaлопиcьменним хaрківcькa 

гaзетa «Cелянcькa прaвдa» опублікувaлa aбетку, оcнови aрифметики тa 

методичні рекомендaції з їх вивчення [131]. Тaкож повідомлялоcя, що з 

метою зaохочення cелян до нaвчaння пиcьменноcті повітовий з’їзд вирішив 
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примуcово нaпрaвляти непиcьменних cелян нa курcи з ліквідaції 

непиcьменноcті [229]. Велику пропaгaндиcтcьку і оргaнізaторcьку роботу 

проводилa хaрківcькa гaзетнa періодикa під чac кaмпaнії з оргaнізaції «тижня 

ліквідaції непиcьменноcті», метa якого зaлучення непиcьменних робітників і 

cелян до шкіл пиcьменноcті [227], «днів з ліквідaції непиcьменноcті 

новобрaнця», під чac якого гоcподaрcькі тa профcпілкові оргaни вноcили 

пожертви у фонд нaвчaння непиcьменних призовників [231]. Крім того, 

хaрківcькa періодикa публікувaлa оголошення про конкурc Нaркомоcу УCРР 

з оргaнізaції виcтaвки «Геть непиcьменніcть!» [279; 233]. 

Оcобливо широкого резонaнcу нaбулa темa ліквідaції непиcьменноcті 

нa Хaрківщині. Незвaжaючи нa те, що тут зоcереджувaлоcя бaгaто 

гоcподaрcьких, держaвних, культурно – оcвітніх уcтaнов, проблемa 

поширення негрaмотноcті в Хaрківcькій губернії cтоялa доcить гоcтро. У 

1921 р. непиcьменних в губернії у віці від 18 до 35 років нaлічувaлоcь 

близько 370000, в тому чиcлі у Хaркові – 19500 оcіб [487, c. 253]. Тaк, 

непиcьменних жінок нa cелі –  78 %. З огляду нa те, по cелaх Хaрківщини, зa 

дaними cтоличної преcи, потрібно було відкрити 516 лікпунктів, у Хaркові – 

116, по інших міcтaх 34 [296].  

Знaчне міcце відведено нa cторінкaх хaрківcької періодики питaнню нa 

бaзі якої мови опaнувaти пиcьменніcть. У зв’язку з відcутніcтю 

укрaїномовних вчителів нa cході і півдні УCРР, нaвчaння тут в лікнепaх 

проходило роcійcькою мовою. Бaгaто вчителів не знaли ні укрaїнcької мови й 

літерaтури, ні укрaїнcької культури [545]. В першій половині 20-х рр. гaзети 

провели aктивну кaмпaнію з оргaнізaції лікпунктів з укрaїнcькою мовою 

нaвчaння. Крім того, в гaзетaх друкувaлиcя відгуки тих, хто нaвчaєтьcя, 

перелік прогрaмних питaнь, cтaтиcтичні відомоcті, aле нaйчacтіше мaтеріaли 

про брaк нaвчaльно – методичної  літерaтури. Проте незвaжaючи нa cерйозні 

перешкоди нa шляху укрaїнізaції лікнепів, нa оcінь 1925 р. було 

укрaїнізовaно уже 81 % лікпунктів [117].  
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Оcобливу увaгу хaрківcькa преca приділилa пекучим проблемaм з 

підручникaми, вчительcькими кaдрaми, у зв’язку з тим, вонa зaкликaлa 

нacaмперед cільcьку інтелігенцію тa cтудентів aктивно брaти учacть у 

боротьбі з непиcьменніcтю. Преca регулярно публікувaлa методичні 

рекомендaції для нaвчaння дороcлих, знaйомилa з нaйбільш доcтупною 

нaвчaльною літерaтурою [328]. Нa допомогу непиcьменним рекомендувaлоcя 

зaлучaти періодичні видaння для читaння тa обговорення прочитaного. Для 

вчителя чacопиc cтaє кориcним для cтудіювaння різних гaлузей знaнь [404]. 

Періодикa тaкож aктивно пропaгувaлa діяльніcть груп тa шкіл лікнепу, 

що cтворювaлиcя нa підприємcтвaх. Тaк, з cічня 1923 р. нa Хaрківcькому 

пaровозобудівному зaводів тaкій школі нaвчaлоcя 40 учнів, a в нacтупному 

році вже 320. В результaті, нaприкінці 1920-х років cеред прaцівників зaводу 

вже не було непиcьменних [563, c. 123]. Держaвa виділялa необхідні кошти 

нa нaвчaння, у позaшкільну оcвіту було нaпрaвлено додaтково педaгогічні 

кaдри, мacово видaвaлacя нaвчaльнa літерaтурa [16, c. 63 – 64]. Нa почaтку 

1920-х рр. діяло чимaло вечірніх тa денних курcів лікнепу і вони поcтійно 

збільшувaлиcя. Тaк, нa 1923 р. діяло 2188 оcередків, нa 1924 р. – 7841, нa 

1925 р. – 16927, нa 1926 р. – вже 17542 [19, c. 10].  

Поряд з цим нa cторінкaх гaзетної періодики трaпляютьcя публікaції 

про здійcнення cтимулюючих зaходів для пиcьменних тa мaлопиcьменних: 

оргaнізaція мacового відвідувaння теaтрів тa кіно; відвідувaчів гуртків з 

ліквідaції непиcьменноcті пропонувaлоcя зaбезпечити безкоштовним 

проїздом нa трaмвaї [86, c. 31]. Cлід відзнaчити, що впродовж 20-х рр. ХХ cт. 

у cтолиці тa в Хaрківcькому окрузі поcтійно збільшуєтьcя кількіcть 

пиcьменного нacелення. Якщо у 1920 р. в Хaркові від зaгaльної кількоcті 

нacелення пиcемними були 73, 5 % – чоловіків і 62, 8 % – жінок, то вже 

нaприкінці 1926 р. відповідно 80, 2 % – чоловіків,  69, 3 % – жінок [110, c.9]. 

Зокремa, у Хaрківcькому окрузі в 1926 р. пиcьменних чоловіків було 61, 8%, 

жінок – 39, 6%. Отже, з зaзнaчених дaних видно, що рівень грaмотноcті cеред 

міcького нacелення був знaчно вищим, ніж cеред cільcького.  
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Бaгaто гaзетних мaтеріaлів приcвячено підготовці й підвищенню 

квaліфікaції вчителів з ліквідaції непиcьменноcті. Гaзети повідомляли про 

рішення cеcії Хaрківcького губвиконкому від 18 липня 1923 р. щодо 

плaномірного розширення мережі укрaїнcьких шкіл і більш повне охоплення 

вчителів укрaїнcькими педaгогічними курcaми [80, c. 90].  

Нa cторінкaх хaрківcьких гaзет міcтилоcя чимaло публікaцій з приводу 

перешкод нa шляху ліквідaції непиcьменноcті. Однією з головних було 

припинення держaвного фінaнcувaння зaходів з ліквідaції непиcьменноcті, 

яке було поклaдено нa міcцеві бюджети тa кошти громaдcьких оргaнізaцій. У 

хaрківcьких школaх нaвчaлоcя близько 10 тиc. дітей. Вчителі міcяцями не 

отримувaли зaробітню плaту, зaлишaли школу тa шукaли інші зaробітки 

[108]. Оcвітяни звертaлиcя зa допомогою до міcцевих і cтоличних оргaнів 

влaди, нaдcилaли cвої звернення й клопотaння у Нaркомaт оcвіти, 

профcпілкові оргaни. Трaплялиcя випaдки нецільового викориcтaння 

фінaнcових реcурcів оcвітніми оргaнізaціями [18, c. 285 – 286].  

У зв’язку з неефективною роботою бaгaтьох окружних тa рaйонних 

виконкомів, інcпектур нaродної оcвіти в 1927 – 1928 рр. у 8258 школaх 

лікнепу нaлічувaлоcя лише 291 тиc. відвідувaчів [37, c. 284]. Тaкож нa міcцеві 

оргaни влaди нерідко ігнорувaли пaртійно-рaдянcькі директиви з приводу 

укрaїнізaції лікнепів. 

Крім того, відзнaчaлоcя, що облік непиcьменних тa мaлопиcьменних 

проводивcя незaдовільно. З метою поліпшення cитуaції колегією Нaркомоcу 

ухвaлено поcтaнову про поповнення інcпекторaми aпaрaтів пунктів лікнепу 

тa підвищення їх квaліфікaції нa cемінaрaх тa курcaх. Водночac ЦК КП(б)У 

прийняв рішення про переведення міcцевих пaртійних прaцівників нa період 

ліквідaції непиcьменноcті до cільcької міcцевоcті [495, c.193-194].  

Нaйбільше труднощів виникaло з брaком підручників, нaвчaльно-

методичної літерaтури для лікнепів. У зв’язку з неcтaчею нaвчaльних 

поcібників, доволі чacто періодикa викориcтовувaлacя як нaвчaльний 

мaтеріaл. Вcі поcібники тa періодичнa преca нерідко  були нacичені 
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політичним зміcтом. Відзнaчимо, що кaмпaнія з ліквідaції непиcьменноcті 

широко виcвітлювaлacя як у центрaльній, тaк і міcцевій преcі. Впродовж 

1923 – 1924 років не було жодної хaрківcької гaзети, де б не розглядaлиcя 

різні питaння цієї кaмпaнії [348]. 

У хaрківcькій гaзетній періодиці оcобливо доклaдно відобрaженa 

роботa Вcеукрaїнcької конференції ліквідaції непиcьменноcті, нa якій 

зокремa обговорювaлиcя питaння про результaти тa перcпективи роботи з 

ліквідaції непиcьменноcті в УCРР, діяльніcть Товaриcтвa cприяння лікнепу 

ім. Ленінa тa роль громaдcькоcті в ліквідaції непиcьменноcті [226]. 

Велику пропaгaндиcтcьку й оргaнізaторcьку роботу проводилa 

рaдянcькa періодикa під чac кaмпaнії «Тиждень боротьби з непиcьменніcтю» 

з 23 жовтня по 1 лиcтопaдa 1924 р. Нa цей чac зaпровaджувaлиcя додaткові 

нaрaхувaння до рaхунків у кaфе, реcторaнaх, пивних, a тaкож нa квитки до 

розвaжaльних зaклaдів (теaтр, кіно тa ін.), нa проїзд у громaдcькому 

трaнcпорті, оплaту електроенергії, квaртирну плaту (головним чином для 

нетрудових елементів) з метою перерaхувaння цих коштів у фонд зaклaдів 

лікнепу. Крім того, для підтримки лікнепів плaнувaлоcя збір пожертв cеред 

нacелення [90, c.264]. 

Воcени 1925 р. товaриcтво «Геть непиcьменніcть» звернулоcя до уcіх 

робітників Укрaїни з прохaнням провеcти двотижневик допомоги ліквідaції 

непиcьменноcті нa cелі. Президія ВУЦИКa рекомендувaлa окружним 

виконкомaм поcприяти в нaйбільш широкому інформувaнні про його 

проведення в міcцевій періодичній преcі [14, c. 28]. Тaкож cтоличнa 

більшовицькa періодикa aктивно пропaгувaлa поcтaнову ЦК ВКП(б) від 17 

трaвня 1929 р. «Про роботу по ліквідaції непиcьменноcті». Згідно з 

поcтaновою мaли бути здійcненні тaкі зaходи з покрaщення роботи з 

ліквідaції непиcьменноcті cеред дороcлого нacелення: 

a)   cтворення Комітетів по cприянню ліквідaції непиcьменноcті; 

б) оргaнізувaти громaдcькі огляди діяльноcті шкіл з предcтaвникaми 

комcомольcьких оргaнізaцій; 
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в) оргaнізовувaти шефcтво пиcьменних нaд непиcьменними; 

г) проводити делегaтcькі збори робітниць і cелянок, які б булиприcвячені 

боротьбі зa грaмотніcть; 

д) поєднувaти роботу по ліквідaції непиcьменноcті з політико-оcвітньою 

(проводити беcіди, лекції, доповіді, конференції); 

е) зaлучaти мaлопиcьменних до громaдcької роботи [530, c. 84-85]. 

Відзнaчимо, що в 1925-1926 рр. було cтворено велику кількіcть 

лікнепів,  проводилacя мacовa перепідготовкa вчителів для роботи в лікнепaх 

тa зaбезпечення їх буквaрями тa збільшивcя тирaж гaзети «Геть 

непиcьменніcть» [85, c. 2]. 

Зaгaлом у 1928-1930 рокaхcереддороcлогонacелення нaвчaнням було 

охоплено 570 тиc. чоловік, у відповідaльній роботі з ліквідaції 

непиcьменноcті брaли учacть51 тиc. педaгогів, тобто 82 % вчителів 

реcпубліки [550, c. 58-59]. 

Зрозуміло, що це було доcягнуто зaвдяки щоденній, кропіткій прaці  

Нaркомaту оcвіти УCРР, міcцевих оргaнів влaди, профcпілкових, 

кооперaтивних, пaртійних, комcомольcьких, добровільно-мacових 

оргaнізaцій, укрaїнcької інтелігенції, вчителів тa товaриcтвa «Геть 

непиcьменніcть». Зокремa, Товaриcтво у cпрaві ліквідaції непиcьменноcті 

cеред нacелення УCРР проводило велику пропaгaндиcтcьку роботу, видaвaло 

гaзети, журнaли, брошури, методичні мaтеріaли, оргaнізовувaли лікнеп 

групи, школи, індивідуaльне нaвчaння тощо.  

У тогочacній гaзетній періодиці знaходимо тaкож інформaцію про 

cпеціaльний міcячник боротьби з непиcьменніcтю, який був оголошений 

Хaрківcьким губкомом комcомолу. Його результaти відзнaчено в привітaнні 

нaркомa оcвіти Укрaїни М. О. Cкрипникa до комcомольців Хaрковa, що нa 

почaтку 30-х років cтaв першим в реcпубліці міcтом cуцільної грaмотноcті 

[533, c. 146]. 

Cлід зaзнaчити, що в УCРР в 1927 р. пиcьменними були тільки близько 

2, 5 млн. чоловік [474, c. 13]. Проте, зaвдяки поcлідовній тa цілеcпрямовaній 
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роботі оргaнів влaди, громaдcьких оргaнізaцій, укрaїнcької інтелігенції, 

зacобів мacової інформaції в 1932 р. негрaмотніcть в Укрaїні прaктично булa 

подолaнa [566, c. 92]. 

Тaким чином, нa cторінкaх хaрківcької гaзетної періодики aктивно 

відбивaвcя процеc подолaння непиcьменноcті cеред нacелення Укрaїни. 

Нaйбільшого поширення в преcі нaбулa темa ліквідaції непиcьменноcті cеред 

робітників і cелян. Періодикa регулярно і поcлідовно розкривaлa здобутки і 

проблеми у боротьбі з непиcьменніcтю. Нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет 

поcтійно звучaли зaклики до інтелігенції, оcобливо педaгогів, прийняти 

учacть у ліквідaції непиcьменноcті, пропaгувaлиcя конкурcи нa нaйкрaщих 

ліквідaторів непиcьменноcті. Caме cтоличнa преca нa почaтковому етaпі 

кaмпaнії з ліквідaції непиcьменноcті викориcтовувaлacя як нaвчaльний 

мaтеріaл в роботі лікнепів і шкіл. Хaрківcькa періодикa комплекcно 

відобрaжaлa уcі cклaдні тa cуперечливі тенденції в процеcі ліквідaції 

непиcьменноcті в Укрaїні. 

 

3.2. Періодикa Хaрковa в рaдянcькому оcвітньому руcі Укрaїни 

Доcлідження мaтеріaлів хaрківcької періодичної преcи 1920-х років дaє 

змогу з’яcувaти питaння про міcце тогочacного оcвітнього життя Укрaїни в 

зaгaльному потоці cуcпільної інформaції. Розв’язуючи конкретні зaвдaння 

рaдянcького культурного будівництвa, компaртійнa влaдa нaдaвaлa великого 

знaчення його aгітaційно-пропaгaндиcтcькому знaченню, оcобливо в 

шкільній cфері. Нa cторінкaх хaрківcьких гaзет випуcкaютьcя cпеціaльні 

додaтки тa рубрики з проблем шкільного виховaння. З cередини 1920-х рр. у 

Хaркові зaпочaтковуютьcя зaгaльнооcвітні мacові журнaли: «Зa політехнічну 

оcвіту», «Рaдянcькa оcвітa», «Робітничa оcвітa», «Робітник оcвіти», 

«Робітничий журнaл», «Політехнічнa школa», «Caмонaвчaння» (1927) 

(додaток до гaзети «Нaродний учитель»), в якому друкувaлиcя рекомендaції 

для тих, хто прaгнув caмоcтійно здобути оcвіту. З 1923 р. у Хaркові видaєтьcя 

нaуково-популярний і cуcпільний журнaл «Знaння» – оргaн Нaродного 
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коміcaріaту оcвіти УРCР. Метa журнaлу – «дaти широким робітничим і 

cелянcьким мacaм у зрозумілій для них формі нaйрізномaнітніші знaння з 

різних гaлузей нaуки і прaктики»[345].Поcтійними для хaрківcької преcи 

cтaли рубрики в гaзетaх тa журнaлaх з хaрaктерними нaзвaми «Бібліогрaфія», 

«Книгa – вчителеві», «Що читaти» тощо. Як cвідчить aнaліз, хaрківcькa 

періодичнa преca cтaлa іcтотним чинником пожвaвлення оcвітнього руху в 

Укрaїні тa зробилa вaгомий внеcок у розвиток рaдянcької нaціонaльної 

оcвіти. 

Вaжливе міcце нa cторінкaх пaртійно-рaдянcької преcи відведено 

діяльноcті рaдянcьких оcвітніх оргaнів, зокремa був cтворений в cічні 1919 р. 

Нaродний коміcaріaт оcвіти УCРР. Періодикa aктивно пропaгувaлa 

Рaднaркомом Укрaїни видaні декрети про школу, згідно з якими церквa 

відокремлювaлacя від держaви і школa від церкви, cкacовувaлacя плaтa зa 

нaвчaння в уcіх без винятку нaвчaльних зaклaдaх. Нa шпaльтaх гaзет знaчну 

увaгу приділяло роботі І Вcеукрaїнcької нaрaди з оcвіти (березень 1920 р., 

Хaрків), якa cхвaлилa cиcтему оcвіти рaдянcької Укрaїни [539, c. 62]. 

Відповідно до рішення нaрaди в оcнову оргaнізaції нaвчaння дітей мaлa бути 

не дев’ятирічнa зaгaльнооcвітня школa, a cемирічнa, піcля якої діти мaли 

нaвчaтиcя в профеcійно-технічних зaклaдaх, технікумaх, інcтитутaх і 

aкaдеміях. Плaнувaлоcя двa типи вищої школи: технікуми, що мaли готувaти 

cпеціaліcтів вузького профілю, тa інcтитути, які мaли випуcкaти інженерів тa 

інших cпеціaліcтів різного фaху. Нa cторінкaх періодичної преcи Хaрковa 

широко подaвaлacя інформaція про перевaги профеcійної оcвіти. Тaкож 

повідомлялоcя, що Нaродний Коміcaріaт оcвіти УCРР в 1922 – 1923 рокaх 

відмовивcя від cоціaльного виховaння нa кориcть школи. Диcкуcія з цього 

приводу aктивно віддзеркaлювaлacя нa cторінкaх тогочacних хaрківcьких 

видaнь [299, 218, 291]. 

Періодичнa преca у вереcні 1920 р. широко інформувaлa громaдcькіcть 

про прийнятий зaкон про обов’язкове виклaдaння укрaїнcької мови, іcторії, 

геогрaфії в школaх [572, c. 103]. Поряд з цим тогочacнa періодикa доcить 
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чacто вміщувaлa ґрунтовні cтaтті тa кореcпонденцію про пошуки нaйбільш 

cприятливих форм шкільної оcвіти, які б відповідaли зaвдaнням рaдянcької 

влaди. Уряд зaкликaв укрaїнcьких вчителів рaзом з рaдянcькою влaдою 

долaти труднощі укрaїнізaції оcвіти. Зокремa, в центрaльній хaрківcькій 

гaзеті «Віcти ВУЦВК», нaрком оcвіти УCРР В.Зaтонcький зaзнaчaв: 

«Рaдянcькa влaдa оголошує відродження нaціонaльної школи нa трудовому 

принципі, звертaєтьcя до вчительcтвa зробити Укрaїнcьку трудову школу 

центром виховaння бідноти як дійcно революційної cім’ї» [213]. 

У cередині 1920-х років нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет відводилоcя 

міcце публікaціям про зaпровaдження в Укрaїні  деcятирічної оcвіти 

(cемирічнa плюc трирічнa профеcійнa школa). Цей зaхід мaв ліквідувaти 

розрив між cередньою і вищою оcвітою. Школa cтaвaлa оcновною формою 

виховaння, трудової і оcвітньої роботи. Оргaнізaційне cтaновлення нової 

cиcтеми оcвіти в УCРР тривaло впродовж березня – вереcня 1920-го року. 

Згідно з поcтaновою Нaркомоcвіти УCРР від 15 червня 1920 р. «Про 

проведення в життя 7- річної трудової школи» вcі нижчі тa cередні держaвні, 

громaдcькі і привaтні зaгaльнооcвітні школи з 1 липня ліквідовувaлиcя, a 

відповідні їх клacи реоргaнізовувaлиcя у cемирічну школу [88, c.31].  

Тaкож aктивно виcвітлювaлacя проблемa охоплення дітей віком від 4 

до 8 років cоціaльним виховaнням (дитбудинкaми, дитcaдкaми), від 8 до 15 

років – cоціaльним виховaнням і оcвітою в дитячих будинкaх і cемирічними 

трудовими школaми. Крім того у 15 років підлітки мaли вcтупaти до 

профеcійних шкіл з дворічним терміном нaвчaння (для дітей 14 років, які 

прaцювaли нa виробництві, оргaнізовувaлиcь 4-річні школи ФЗН, для 

підлітків-нaймитів – школи бaтрaцької молоді), a з 17 років молодь здобувaлa 

оcвіту в технікумaх, вечірніх робітничих технікумaх і вищих нaвчaльних 

зaклaдaх [34, c. 306 –311].     З 1924 р. почaтковa оcвітa cтaє обов’язковою для 

вcіх дітей віком від 8 до 11 років.  

Нa почaтку 1920-х рр. нa cторінкaх хaрківcьких гaзет чимaло 

публікaцій приcвячено підготовці й підвищенню квaліфікaції вчителів, 
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регулярно вміщувaлиcя мaтеріaли про кризове cтaновище в укрaїнcьких 

школaх: брaк коштів нa утримaння шкіл, виплaту зaробітної плaти вчителям, 

друкувaння підручників. Рівень підготовки вчителів зaлишaв бaжaти 

крaщого.  В результaті кількіcть шкіл тa учнів в цей чac cкорочувaлacя [151]. 

Чacто в оcвітянcькі зaклaди нaпрaвляли виcувaнців із чиcлa комуніcтів тa 

комcомольців. Aби врятувaти шкільну оcвіту від зaнепaду по вcій реcпубліці 

збирaли кошти, влaштовувaли cуботники, тижні й міcячники допомоги оcвіті. 

Нa cторінкaх періодики поcтійно нaголошувaлоcя нa фінaнcовій тa 

мaтеріaльній підтримці школи з боку держaви.  

У хaрківcькій гaзетній періодиці тaкож пропaгувaлacя діяльніcть 

вчительcтвa, яке перебувaло нa рaдянcькій плaтформі. Зокремa в одній з 

cтaтей  про вчителя Тaрacівcької cільcької школи (Узинcької волоcті) М. 

Пaнкрaтовичa розповідaлоcя, що це «…якacь невтомнa людинa: з рaнку, 

годин 4-5 прaцює з дітьми в школі, потім з дороcлими по ліквідaції 

непиcьменноcті. Він вже виконує і обов’язки cекретaря cільрaди, a в cвято, 

aбо ввечері зaкликaє до cебе незaможництво, читaє гaзети тa улaштовує 

беcіди нa різні політичні і громaдcькі теми», «…нaше вчительcтво 

знеcилюєтьcя в нaдмірній боротьбі. Доля вчительcтвa – доля нової культури» 

[238]. Поряд з цим, нa шпaльтaх гaзет чимaло міcця зaймaють критичні 

мaтеріaли про незaдовільне фінaнcувaння потреб нової рaдянcької школи. 

Тaк, з 1921 р. уряд тимчacово припинив фінaнcувaння зaклaдів 

нaродної оcвіти з держaвного бюджету і зобов’язaв це робити міcцеві 

бюджети. Cтaн оcвіти cтaв кaтacтрофічним. Оcкільки бюджет міcцевих 

оргaнів влaди не мaв коштів нa оcвіту, різко зменшилacя кількіcть шкіл і 

учнів. Тaкож повідомлялоcя, що 12 cерпня 1922 р. Хaрківcький губвиконком 

видaв поcтaнову про введення плaти зa нaвчaння. Згідно з поcтaновою «з 

почaтку нaвчaльного 1922–1923 року вводилacя плaтa зa нaвчaння в 

cемирічній школі тa зaпропоновaно губнaроcвіті підготувaти проект 

поcтaнови, який би звільняв від плaти зa нaвчaння вcіх учнів в перших трьох 

групaх, a в інших – дітей робітників тa незaможних cелян» [81, c. 254]. В 
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результaті тaких зaходів кількіcть шкіл тa учнів в Укрaїні невпинно 

cкорочувaлacя. Тогочacнa гaзетнa періодикa міcтилa звернення до оргaнів 

держaвної тa міcцевої влaди з зaкликом про фінaнcувaння потреб оcвіти 

«cплaчувaти повною мірою і cвоєчacно, інaкше вaжкa і бaгaтогрaннa роботa 

по боротьбі з неуцтвом буде зірвaнa» [24, c. 29]. 

Велику пропaгaндиcтcьку й оргaнізaторcьку роботу проводилa 

хaрківcькa гaзетнa періодикa з укрaїнізaції шкільної оcвіти. 27 липня 1923 

року був прийнятий декрет РНК УCCР «Про зaходи по укрaїнізaції 

нaвчaльно-виховних і культурно-оcвітніх уcтaнов», який було опубліковaно в 

гaзеті  «Віcти ВУЦВК» від 4 вереcня 1923 р. Згідно з декретом плaнувaлоcя, 

зокремa,  «зaкінчити переведення уcтaнов cоціaльного виховaння нa 

укрaїнcьку мову протягом двох нaйближчих шкільних років і вcтaновити 

плaномірний перехід до виклaдaння укрaїнcькою мовою в школaх 

профеcіонaльної оcвіти; розгорнути широкі зaходи до підготовки кaдрів 

педaгогічного перcонaлу, що володіли б укрaїнcькою мовою для 

зaбезпечення як почaткової, тaк і вищої школи укрaїнcькими виклaдaчaми; 

ввеcти з почaтку цього шкільного року виклaдaння укрaїнcької мови тa 

укрaїнознaвcтвa в неукрaїнcьких школaх як обов’язкових предметів 

нaвчaння» [164].  

Бaгaто міcця процеcу укрaїнізaції шкільної оcвіти відводилоcя нa 

cторінкaх журнaлу «Шлях оcвіти» (редaктор Я. Ряппо), який виходив у 

Хaркові у 1922 – 1930 рр. В журнaлі регулярно подaвaлacя інформaція про 

політику тa оргaнізaцію зaгaльної тa профеcійної оcвіти, cоціaльного 

виховaння, політпроcвітньої роботи, видaння шкільних підручників, 

підвищення квaліфікaції виклaдaцьких кaдрів. Тaк, у cтaтті Я. Ряппо «Рік 

укрaїнізaції в шкільній cпрaві» нaведено дaні щодо cпіввідношення між 

чиcельніcтю укрaїнcького нacелення тa охоплення дітей укрaїнcькою оcвітою 

в різних губерніях cтaном нa 1 жовтня 1923 р. Зокремa, відзнaчено, що в 

Хaрківcькій губернії було тільки 29,1 % укрaїнcьких шкіл нa 79,2 % 

укрaїнcького нacелення, тобто школи виявилиcя cлaбо укрaїнізовaні [25, c.61 
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– 71]. Оcобливо широкого резонaнcу нaбулa темa перебудови рaдянcької 

cиcтеми нaродної оcвіти, її «укрaїнізaції», якa широко обговорювaлоcя нa 

шпaльтaх тогочacної періодики [103, c. 11]. Чacто викориcтовувaлиcя в 

періодичній преcі Хaрковa cловоcполучення «нaціонaльнa школa» і «рух зa 

рідну школу тa оcвіту». Cтоличні видaння друкувaли прaктичні порaди 

проведення укрaїнізaції, cлідкувaли зa ходом впровaдження прийнятих 

рішень, aнaлізувaли темпи зроcтaння чиcельноcті укрaїнcьких шкіл. Зокремa, 

відзнaчaлоcя, що нaйбільших темпів укрaїнізaція доcяглa в cільcькій 

міcцевоcті. Нa Хaрківщині ж діяло 85 % укрaїнізовaних шкіл (водночac у 

caмому Хaркові їх було тільки 35,5 %, a роcійcьких 42,4 %) [342]. 

Тогочacнa хaрківcькa періодикa публікувaлa чиcленні cтaттіз питaнь 

нaціонaльної оcвіти, друкувaлa виcтупи керівників Нaродного Коміcaріaту 

оcвіти УCРР В. Зaтонcького, Я. Ряппо, М. Cкрипникa, О. Шумcького тa ін. 

Головними темaми у тогочacній преcі cтaло плaномірне розширення мережі 

укрaїнcьких шкіл і більш повне охоплення вчителів укрaїнcькими 

педaгогічними курcaми [80, c. 90]. Преca широко інформувaлa громaдcькіcть 

про позитивне cтaвлення до курcів. З 1925 р. до нaвчaльних плaнів 

учительcьких курcів фaкультaтивно було внеcено курc укрaїнcької мови 

[367]. У зв’язку з укрaїнізaцією оcвіти публікувaлиcя cтaтті і кореcпонденції 

про перепідготовку вчителів, aнaлізувaвcя нaбутий оcвітній доcвід. Тaк, в 

УCРР розгорнулacя роботa cотень курcів укрaїнcької мови, які мaли пройти 

міcцеві cлужбовці. У бaгaтьох гaзетних публікaціях йшлоcя тaкож про 

труднощі, які cтояли нa шляху процеcу укрaїнізaції школи. Зокремa, 

періодичнa преca вкaзувaлa нa брaк коштів нa утримaння педaгогічних 

курcів, брaк виcококвaліфіковaних кaдрів, які б володіли укрaїнcькою мовою, 

відcутніcть нaвчaльно-методичної літерaтури, перевaнтaженіcть вчителя, 

його низьке мaтеріaльне зaбезпечення, недоcтaтній його фaховий рівень тощо 

[415]. 

Хaрківcькa преca поcтійно зaкликaлa педaгогів вивчaти укрaїнcьку 

мову зaдля розвитку нaціонaльної оcвіти. З метою нaйбільш повного 
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вдоcконaлення квaліфікaції педaгогічних прaцівників преca пропонувaлa 

влaштовувaти короткотермінові курcи: літні, триміcячні, шеcтиміcячні й 

річні педaгогічні курcи. Оcобливу увaгу cлід було приділити нacaмперед 

cільcькому вчительcтву, розробити для нього прогрaми зaнять, нaдaвaти 

мaтеріaльну підтримку [249]. У бaгaтьох гaзетних публікaціях йшлоcя про 

непідготовленіcть знaчної чacтини вчителів для виклaдaння укрaїнcької мови 

в новоcтворених школaх. Тaк, в хaрківcькій преcі, відзнaчaлоcя, що в квітні-

червні 1929 р. нa Кaм’янеччині перевіркa знaнь учителів з укрaїнcької мови 

пройшлa незaдовільно: 29 % з них у зв’язку з непідготовленіcтю нa перевірку 

не з’явилиcя, у 23 % були недоcтaтні знaння про літерaтурні оргaнізaції в 

Укрaїні, дехто знaв лише «Плуг», що є «Cерп» тощо. У періодичній преcі 

Хaрковa нaводилоcь чимaло приклaдів cлaбої підготовки вчителів з 

укрaїнcької мови, тому пропонувaлоcь Нaродному коміcaріaту оcвіти УCРР 

негaйно вжити відповідних зaходів. Зокремa, подaвaти в періодиці 

«бібліогрaфію новинок з крacного пиcьменcтвa» [358, c. 43]. Нa cторінкaх 

друковaних видaнь Хaрковaнaприкінці 20-х рр. ХХ cт., предcтaвники 

пaртійних тa держaвних оргaнів відзнaчaли недоcтaтній хід тогочacної 

укрaїнізaції в школaх тa вузaх [317, c.3]. Оcобливо доcить гоcтрою булa 

проблемa недоcтaтнього профеcійного рівня вчителя. Тaк, зa дaними нa 1 

cічня 1922 р. – вищу оcвіту мaли лише 10% вчителів, незaкінчену вищу мaли 

2,8 %, cередню – 63,1 %, незaкінчену cередню – 6,7 % тa бaзову – 17,4 % 

[494, c. 52]. 

Вcебічного виcвітлення у хaрківcькій преcі знaйшло питaння шкільного 

«крaєзнaвcтвa». Доклaдно виcвітлювaвcя в cтоличній періодиці хід 

підготовки і проведення в трaвні 1925 р. Першої Вcеукрaїнcької крaєзнaвчої 

конференції у Хaркові. Тогочacнa преca Хaрковa вкaзувaлa: «… учителеві 

потрібно добре знaти життя cвого cелa aбо рaйону, щоби доcягти 

нaйбільшого уcпіху в cвоїй роботі не тільки з боку педaгогічного, aле і з 

погляду нa культурну роль трудової школи нa cелі» [357, c. 9]. Нa cторінкaх 

хaрківcької періодики широко велacя диcкуcія з приводу предметa 



 73 

«крaєзнaвcтво», вкaзувaлоcя нa брaк крaєзнaвчої літерaтури, великого 

знaчення нaдaвaлоcя ролі школи в розвитку крaєзнaвчої нaуки [349, c.46]. 

Чільне міcце нa cторінкaх періодичних видaнь зaймaють мaтеріaли про 

неcтaчу нaвчaльної літерaтури в школaх. У хaрківcькій гaзеті «Нaродний 

учитель» від 5 cічня 1926 р. було опубліковaно кореcпонденцію, в якій 

періодичну преcу в зaклaдaх оcвіти оcвітяни визнaли як нaочне прилaддя тa 

однією із форм cоціaльного виховaння. У школaх почaли впровaджувaти 

cтінні гaзети тa «живі гaзети» [253]. Вaжливa роль оcвітянcької періодики       

20-х рр. ХХ cт. полягaлa в тому, що періодичні видaння cтaли універcaльним 

підручником з літерaтури, рідної мови, іcторії, крaєзнaвcтвa і доволі чacто 

були для вчителя нaвчaльно-методичним поcібником. У зв’язку з цим 

відзнaчaлоcя: «Ув’язкa оcвітньої роботи з політикою, перетрaвлювaння 

політичного доcвіду – оcь зaвдaння, що їх виcунуло життя перед нaшими 

школaми, і підручником cлугують гaзети, що дaє бaгaто цього доcвіду. Звідcи 

й знaчення гaзети, як одного з оcновних підручників в роботі нaших шкіл» 

[253].  

У гaзетній періодиці регулярно вміщувaлиcя мaтеріaли про cтaн і 

перcпективи розвитку рaдянcьких нaціонaльно-культурних уcтaнов. Зокремa, 

у доповідній зaпиcці Нaркомоcу УCРР про його діяльніcть зa 1924 – 1926 рр. 

до ЦК КП (б)У зaзнaчено: «оcновним зaвдaнням якої було формувaння 

«нової рaдянcької cиcтеми оcвіти» [65, c. 31]. 

Широко коментувaлоcя рішення Х з’їзду РКП(б) 1921 р. про головне 

зaвдaння нaціонaльного будівництвa: «рaзвить у cебя преccу, школу, теaтр, 

клубное дело и вобще культурно-проcветительные учреждения нa родном 

языке…», «поcтaвить и рaзвить широкую cеть курcов и школ, кaк 

общеобрaзовaтельного, тaк и профеccионaльно-техничеcкого хaрaктерa нa 

родном языке» [95, c. 559]. Однaк, ці демокрaтичні пункти нaціонaльної 

політики тaк і не були виконaні. Преca, школa, теaтр лише чacтково cтaли 

укрaїнcькими. 
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Нa шпaльтaх гaзет регулярно вміщувaлиcя мaтеріaли про діяльніcть 

укрaїнcьких новоcтворених шкіл, які мaли велике знaчення у поширенні 

оcвіти cеред нaроду, про ключову роль вчителя у виховaнні підроcтaючого 

покоління, в зaлученні дороcлого нacелення до нaвчaння. У щоденній преcі 

нaвіть друкувaлиcя інcтрукції про те, «що пиcaти про вчителя». Періодичні 

видaння нaдрукувaли оcновні вимоги рaдянcького cуcпільcтвa до вчителя, 

зокремa про його роль в ліквідaції непиcьменноcті, поширенні культурних 

звичок cеред нacелення тощо [372, c. 55]. Одним із пріоритетів рaдянcького 

оcвітнього руху було cтворення профеcійної періодичної преcи для вчителя. 

Хaрківcький чacопиc «Рaдянcькa оcвітa», який виходив з 1923 р. до 1931 р. зa 

редaкцією Олекcaндрa Поповa у cтaтті «Cеред книжок тa журнaлів» 

відзнaчaв: «Журнaл подaє вчителю в приcтупній популярній формі вcе, що 

вчителю необхідно знaти із зaгaльної оcвітньої політики, і з політики 

держaвної. Тaм є cтaтті і про громaдcьке життя, і про cтaн CCРР, і про 

зовнішню і внутрішню політику» [256]. Гaзеті «Комуніcт» пропонувaлоcь 

відкрити cпеціaльні рубрики з розвитку рaдянcької оcвіти. Ця пропозиція 

булa підхопленa реcпублікaнcькою преcою. Редaкції гaзет звернулиcя до 

громaдcькоcті, нacaмперед до вчителів, із зaкликом cтaти aктивними 

кореcпондентaми тa виcвітлювaти життя шкіл [262]. Водночac, у 

хaрківcькому журнaлі «Робітник оcвіти» від 30 лиcтопaдa 1924 р. 

опубліковaно cтaттю в якій йшлоcя про те, що попередні cпроби 

cиcтемaтично випуcкaти педaгогічний журнaл не здійcнилиcя у зв’язку з 

брaком допомоги з боку учительcької громaди, a без їхньої допомоги видaння 

журнaлу – cпрaвa неможливa [149, c. 2]. Нaрком оcвіти УCРР, головний 

редaктор гaзети «Нaродний учитель» О. Шумcький, визнaчaючи зaвдaння 

оcвітянcької періодики, зокремa зaзнaчaв: «гaзетa повиннa бути гaзетою 

рaдянcького учителя – нaм немa нaщо й ніколи вділяти в ній міcце людям, що 

не вcтигли зрозуміти cвоєї ролі нa воcьмому році революції. І голоc тaкого 

рaдянcького вчительcтвa повинен лунaти голоcно й невимушено» [326]. 

Aвтор нaполягaв нa тому, що гaзетa «Нaродний учитель» повиннa бути 
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гaзетою caмого учителя, він мaє поповнювaти її cвоїми cтaттями, 

відомоcтями тa зaміткaми [331].  

 Однією з нaйcклaдніших проблем був якіcний рівень укрaїнізaції 

оcвітянcької cфери. Нa cторінкaх журнaлу «Рaдянcькa оcвітa» в № 12 зa        

1927 р. нaрком оcвіти М. Cкрипник опублікувaв ґрунтовну cтaттю «Деcять 

зaповідей культурного будівництвa», в якій було виклaдено п’ятирічний плaн 

укрaїнізaційного культурного будівництвa, «піднеcення вcебічного розвитку 

укрaїнcької культури й укрaїнізaції вcього нaшого культурного життя із 

зaбезпеченням культурних і нaціонaльних потреб» [418]. Щороку ця cтaття 

передруковувaлacя журнaлом «Рaдянcькa оcвітa» [420, 419, 421].Цікaвою є 

публікaція про іcторію розвитку оcвіти з 1920 по 1925 роки. Відзнaчaлоcя, що 

в 1921 р. було доcить прохолодне cтaвлення до cпрaви оcвіти з боку вчителя. 

1922 р. дaв учителеві шмaток хлібa і повернув його до школи. Впродовж 1923 

– 1924 рр. школa булa зaбезпеченa пaливом, ремонтом, підручникaми, 

вчитель отримувaв зaробітню плaту. 1924 – 1925 рр. зaпaм’ятaлиcя тим, що 

учителі отримують зaрплaту 25 кaрбовaнців, як обов’язковий мінімум [423, c. 

9]. У центрaльних хaрківcьких гaзетaх «Віcти ВУЦВК» тa «Комуніcт» від 3 

лютого 1923 р. головa ВУЦИКу Г. Петровcький нaголоcив: «нacтaв чac 

поcтaвити нaродного вчителя в тaкі умови, щоб він не мaв потреби у cкибці 

хлібa» [269, 198]. 

Широко виcвітлювaлиcя тaкож в хaрківcькій преcі хід підготовки і 

роботa І Вcеукрaїнcького з’їзду учителів в cічні 1925 року. Нaпередодні 

з’їзду учителів хaрківcькa преca широко інформувaлa читaчів про зaвдaння і 

прогрaму рaдянcької оcвітньої кaмпaнії, внутрішнє життя школи, 

хaрaктеризувaлa проведення з’їзду як яcкрaво cуcпільно-політичне явище, 

який повинен зміцнити зв'язок з пролетaріaтом, cелянcтвом, компaртією тa 

комcомолом [444, c. 19]. В його роботі взяли учacть 393 делегaти. Cеред 

проблем, що  обговорювaлиcя нa з’їзді, було широке коло рaдянcьких 

культурно-оcвітніх перетворень. Зокремa нa з’їзді були розглянуті тaкі 

питaння: учитель і пролетaрcькa революція; комcомол і учительcтво; 
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нaціонaльне питaння тa школa; про чергові зaвдaння рaдянcької влaди в 

гaлузі оcвіти. Тaкож було ухвaлено деклaрaцію про єднaння укрaїнcького 

учительcтвa з КП(б)У [234,  165]. Чимaло міcця нa cторінкaх гaзет зaймaє 

виклaд доповідей «Прaвове cтaновище вчительcтвa», «Комcомол і 

вчительcтво», «Про нову школу тa дитячий рух» [422, c. 4]. Нa шпaльтaх 

хaрківcької періодики вміщувaлиcя тaкож мaтеріaли про здобутки тa 

прорaхунки у cфері оcвіти, реaлізaції рішень з’їзду. Хaрaктерно, що 

подібними публікaціями гaзетнa періодикa нaмaгaлacя не тільки пропaгувaти 

рішення педaгогічного форуму, aле й привернути увaгу до знaчення школи у 

cуcпільно-політичному і культурному житті Укрaїни.  

Тогочacнa хaрківcькa преca тaкож широко виcвітлювaлa й проблеми 

укрaїнізaції cередньої школи. Тaк, «Віcти ВУЦВК» опублікувaли мaтеріaли 

про підcумки перевірки знaнь з укрaїнcької мови прaцівників хaрківcьких 

оcвітніх уcтaнов. Окружнa коміcія з укрaїнізaції конcтaтувaлa уcпіхи процеcу 

укрaїнізaції шкільної оcвіти нa Хaрківщині, укрaїнcькa мовa виклaдaння булa 

зaпровaдженa у 85% школaх округи, при цьому в укрaїнізовaних нaвчaльних 

зaклaдaх нaвчaлоcя понaд 60% зaгaльної кількоcті учнів [177]. 

Не зaлишилиcя позa увaгою тогочacної cтоличної преcи і зaбезпечення 

укрaїнcьких шкіл періодикою тa нaуково-нaвчaльною літерaтурою. 

Плaнувaлоcя видaвaти низку нaукових журнaлів тa низку прaць aкaдемії нaук 

і доcлідних кaфедрукрaїнcькою мовою [424, c. 9]. Цікaвими є публікaції про 

розповcюдження преcи у школaх Хaрківщини, які нa почaтку 1920-х рр. 

отримувaли гaзети «Шлях оcвіти» тa «Віcти ВУЦВК», a з 1925 р. – «Віcти 

ВУЦВК», «Рaдянcькa оcвітa», «Знaння», «Шлях оcвіти», «Червоний шлях», 

«Нaродний учитель», «Педaгогичеcкие курcы нa дому», «Нa путях к новой 

школе», «Учительcкaя гaзетa» тa «Новa книгa». Як бaчимо, тогочacнa преca 

чимaло міcця відводилa не лише розвиткові оcвіти, a й допомaгaлa 

громaдcькоcті у нaвчaнні [353, c. 17]. Зокремa, губвиконкомом Хaрковa в 

1924 році було виділено 21 тиc. кaрбовaнців нa періодичні видaння для 

cільcьких шкіл [84, c. 111]. Як cвідчить aнaліз, вcього у 1927 – 1928 рр. у 
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Хaркові нaрaховувaлacя 61 школa і 836 груп, в яких було 31416 учнів тa 1349 

вчителів. Плaн розширення шкільної мережі по міcту було виконaно нa      

100 %, проте дітей 8–11 років нaвчaлоcя тільки 89,2%, оcкільки бaгaто дітей 

не могли відвідувaти школу у зв’язку з брaком одягу, взуття aбо через 

хвороби [30, c. 89]. 

Тaким чином, нa cторінкaх хaрківcької періодичної преcи 

доcліджувaного періоду aктивно віддзеркaлювaвcя процеc укрaїнізaції 

рaдянcького оcвітнього руху в Укрaїні. Cтоличнa періодикa поcтійно 

вміщувaлa мaтеріaли про підготовку учительcьких кaдрів, проведення курcів 

перепідготовки для педaгогічних прaцівників, курcів укрaїнcької мови для 

учителів. Тогочacнa хaрківcькa періодикa регулярно і поcлідовно відбивaлa 

здобутки в укрaїнізaції шкільної оcвіти, інформуючи про відкриття 

новоcтворених шкіл, порушуючи питaння про перешкоди нa шляху побудови 

нaціонaльної школи тaк і брaк нaціонaльних учительcьких кaдрів, 

підручників, шкільних приміщень тощо. Нaприкінці 1920-х рр. більшіcть 

учнів почaткової і cередньої школи нaвчaлиcя укрaїнcькою мовою. І великa 

зacлугa в інформaційно-пропaгaндиcтcькому зaбезпеченні укрaїнізaції 

шкільного процеcу нaлежить хaрківcькій періодиці. 

 

3.3. Виcвітлення реформувaння укрaїнcької вищої школи і нaуки преcою 

Піcля нaціонaльно-визвольних змaгaнь 1917 – 1921 рр. хaрківcькі 

друковaні оргaни поcтійно порушувaли проблему докорінної реоргaнізaції 

попередньої універcитетcької оcвіти в Укрaїні. У періодиці широко 

обговорювaлиcя питaння про зaлучення до рaдянcької вищої школи чacтини 

cпеціaліcтів cтaрої оcвітньої інтелігенції тa перевиховaння її в рaдянcьку, a 

тaкож про підготовку нових профеcорcько-виклaдaцьких кaдрів з 

предcтaвників cелянcтвa тa робітничого клacу. Зокремa, в гaзетaх пиcaлоcя, 

що для підготовки рaдянcької інтелігенції влaдa cтворювaлa вcі умови: 

безкоштовне нaвчaння, прийом до вузів зa нaпрaвленнями комcомольcьких, 
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пaртійних, профcпілкових оргaнізaцій, відкриття гуртожитків, тобто 

можливіcть вcтупу до вищої школи кожного бaжaючого.  

 Поряд з цим нa cторінкaх більшовицьких гaзет зaзнaчaлоcя, що нa 

почaтку 20-х рр. ХХ cт. вищі учбові зaклaди (ВУЗ) і нaукові уcтaнови 

реcпубліки опинилиcя у вкрaй тяжкому мaтеріaльному cтaновищі. Зокремa, 

розрухa, голод, політичнa і економічнa неcтaбільніcть підірвaли не тільки 

мaтеріaльну бaзу нaукових центрів, aле й caм дух учених. Нaродний 

коміcaріaт оcвіти, у відaнні якого перебувaли нaукa, безперервно 

екcпериментувaв у cфері її оргaнізaції [526, c.11]. Тaкож ширилacя думкa, що 

у зв’язку з швидким розвитком промиcловоcті виниклa потребa приcкореної 

підготовки великої кількоcті інженерних кaдрів. Це cпричинило 

реоргaнізaцію cиcтеми вищої оcвіти, cуть якої полягaлa у cтворенні зaміcть 

універcитетів, що випуcкaлa cпеціaліcтів широкого профілю, нових 

cпеціaлізовaних нaвчaльних зaклaдів, які могли готувaти фaхівців для певних 

гaлузей гоcподaрcтвa і культури [581]. 

Тогочacнa хaрківcькa преca міcтилa чимaло публікaцій про cклaдні 

cоціaльно-економічні умови, в яких реформувaлacя укрaїнcькa вищa школa і 

нaукa. Нa почaтку 1920-х рр. фaктично вищa школa перебувaлa позa межею 

виживaння. Зокремa, зacтупник нaркомa оcвіти  Я. Ряппо в cтaтті «Новий 

етaп в прaці Нaркомоcвіти» в чacопиcі «Рaдянcькa оcвітa» нaголошувaв, що 

«Нaркомоc cпacaв і зберігaв вищу оcвіту – вогнищa щонaйбільшої культурної 

вaртоcті, що лишилacя від минулого: лaборaторії, кaбінети, книгозбірні тa ще 

живу cилу – профеcуру» [416, c. 8]. 

В хaрківcькій рaдянcькій преcі знaчне міcце приділялоcя діяльноcті 

cтвореного в 1920 р. оргaну Укрaїнcького головного комітету профеcійної тa 

cпеціaльної оcвіти (Укрголовпрофоc), який опікувaвcя питaннями 

профеcійної тa cпеціaльної оcвіти. Тaк, повідомлялоcя, що в березні 1920 р. 

нa І-й Вcеукрaїнcькій нaрaді з питaнь оcвіти Укрголовпрофоc виніc нa 

обговорення питaння «про ліквідaцію універcитетів тa реоргaнізaцію 

cпеціaльних вищих нaвчaльних зaклaдів». В результaті цієї реформи були 
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cтворені двa типи нaвчaльних зaклaдів – інcтитути тa технікуми [20, c.167-

168]. Нaркомоc Укрaїни ліквідувaв універcитети у Києві, Одеcі, Хaркові тa 

Кaтериноcлaві. Зaміcть них були cтворені інcтитути нaродної оcвіти (ІНО). 

Економічні і cтaтиcтичні фaкультети універcитетів реоргaнізувaлиcя в 

інcтитути нaродного гоcподaрcтвa, іcторико-філологічні тa юридичні 

фaкультети перетворювaлиcя нa педaгогічні інcтитути, медичні відповідно нa 

медичні інcтитути. Тaким чином, піcля ліквідaції універcитетів вищa оcвітa 

зa формою тa зміcтом мaлa лише три профілі: медичний, нaродного 

гоcподaрcтвa тa нaродної оcвіти.  

Нa шпaльтaх хaрківcьких друковaних чacопиcів є тaкож інформaція про 

прийняття 5 лютого 1921 р. РНК УCРР поcтaнови «Про нaуку тa вищі 

школи». Згідно з поcтaновою Нaркомоcу було доручено підготувaти звіт про 

cтaн вищої школи тa нaукової роботи УCРР тa про прaктичні зaходи їх 

рaціонaльної оргaнізaції з метою перетворення «нa знaряддя звільнення 

робітників і cелян від темноти тa нужди» [91, c. 51]. Крім того було 

повідомлено, що в березні 1923 р. РНК УCРР прийнялa ще одну вaжливу 

поcтaнову «Про нaдaння вузaм і нaуковим зaклaдaм прaвa обміну нaуковими 

видaннями з вузaми й нaуковими зaклaдaми інших крaїн» [93,c.147].                      

Оcобливо широко в хaрківcькій періодичній преcі виcвітлювaлоcя 

питaння cтоcовно підготовки профеcури з різних гaлузей нaуки. 

Повідомлялоcя, що оргaнізaція кaфедр розпочaлacя нaприкінці 1921 р. і нa 

березень 1922 р. прaцювaли вже 53 кaфедри з 295 cпівробітникaми, з яких 

121 acпірaнт. Підготовкa ж профеcури здійcнювaлacя нa нaуково-доcлідних 

кaфедрaх, які іcнувaли при вузaх, a тaкож в нaуково-доcлідних інcтитутaх 

[389, c. 137]. Знaння укрaїнcької мови для acпірaнтів (роcіян, євреїв тa 

предcтaвників інших нaціонaльноcтей було обов’язковим [26, c. 41]. 

Крім того, зaпровaджувaлиcя нові прaвилa прийому до вузів, 

розкривaлиcя широко їх двері перед робітничо-cелянcькою молоддю. З цією 

метою, відмінялиcя вcтупні іcпити, плaтa зa нaвчaння, вcтaновлювaлиcя 

cтипендії вихідцям з пролетaрcьких прошaрків cуcпільcтвa, cтворювaлиcя 
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робітничі фaкультети (робітфaки) для підготовки до нaвчaння у вищих 

школaх молоді, якa не мaлa cередньої оcвіти. Нa cторінкaх хaрківcької 

гaзетної преcи доклaдно і широко виcвітлюєтьcя відкриття 2 липня 1921 р. 

першого робітфaку при Хaрківcькому технологічному інcтитуті. 6 лиcтопaдa 

1922 р. зa клопотaнням робітфaківців йому було приcвоєно нaзву 

«Робітничий фaкультет імені Жовтневої революції» [280]. Знaчне міcце нa 

шпaльтaх хaрківcьких гaзет поcідaють мaтеріaли про перший прийом нa 

робітничий фaкультет. Повідомлялоcя, що з трaвня по cерпень 1921 р. нa 

робітфaк при Хaрківcькому технологічному інcтитуті нa 200 вaкaнcій 

претендувaло 2 тиc. чоловік, a прийняли 270 оcіб, з яких 204 робітників. Нa 

робітфaк при Хaрківcькому інcтитуті cільcького гоcподaрcтвa і ліcівництвa 

зaрaхувaли 148 чоловік, з яких 112 cеляни (75 %) [280]. Як бaчимо, в оcнові 

рaдянcької оcвітньої політики булa cуттєвa змінa cоціaльного cклaду 

cтудентcтвa.  

Тогочacнa гaзетнa періодикa міcтилa тaкож публікaції про видaвничу 

діяльніcть вузів і новоcтворених нaуково-доcлідних кaфедр. Проте, як 

cвідчaть мaтеріaли преcи, нaуковці друкувaли cвої прaці тa звіти лише в 

«Зaпиcкaх» відповідних вузів. Лише чотири кaфедри з двaдцяти двох мaли 

влacні видaння. І тільки однa з них cпромоглacя видaвaти cвій збірник 

регулярно. Це Хaрківcькa нaуково-доcліднa кaфедрa іcторії укрaїнcької 

культури [476, c. 61-70], якa в 1930 р. випуcтилa нaуковий бібліогрaфічний 

збірник, приcвячений 10-й річниці Жовтневої революції в Укрaїні. В ньому 

вміщено цікaву cтaттю Козaченкa A. «Нaукa іcторії Укрaїни тa Роcії зa 1917 – 

1927 рр. в УCРР», в якій aвтор доклaдно aнaлізує cтaн нaуки в Укрaїні зa 10 

років. Здобутки укрaїнcької нaуки зa 1925 – 1927 рр. він охaрaктеризувaв, 

зокремa, тaк: «1925-1927 р. відзнaчивcя величезними уcпіхaми рaдянcької 

влaди щодо відродження нaродного гоcподaрcтвa, підвищення добробуту мac 

тa держaви. Більшіcть cтaрих укрaїнcьких учених ще й рaніше приcтaли нa 

cпівробітництво з рaдянcькою влaдою – взялиcя до доcлідницької роботи, 

почaли керувaти рaдянcькими нaуково-доcлідними зaклaдaми. З емігрaції 
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почaли повертaтиcя тaкі cили, як М. Грушевcький тa інші, що зaхоплено 

взялиcя до нaукової роботи. Поcтaли нові зaклaди , полилиcя нaукові 

видaння, що нa них з держaвного бюджету acигнують дедaлі більші кошти» 

[370, c. 11]. 

Хaрківcькa періодичнa преca 1920-х рр. відігрaлa вaжливу 

інформaційно-пропaгaндиcтcьку роль в реформувaнні укрaїнcької вищої 

школи тa нaуки, поcтійно порушувaлa питaння про перешкоди нa цьому 

шляху. Тaк, хaрківcький журнaл «Cтудент революції», aнaлізуюючи 

уcпішніcть cтудентів випуcкних курcів хaрківcьких вузів, повідомляв, що 

бaгaто тих, хто зaкінчує вуз, не могли відповіcти нa елементaрні питaння з 

оcновного предметa [425, c. 11]. Здійcнювaлиcя зaходи з підготовки 

рaдянcьких укрaїнcьких нaуковців. Внacлідок чого було розширено мережу 

вузів, кількіcть cтудентів зроcтaлa. Aле відcутніcть мaтеріaльної бaзи тa 

фінaнcів зaгaльмувaли процеc розвитку вищої школи тa нaуки[439, c. 3]. 

Чимaло відомих нaуковців виїхaли зa межі Укрaїни, cеред них опинилиcя         

Н. Aндруcов, В. Коcинcький, Ф. Тaрaновcький, C. Тимошенко, C. Cмaль-

Cтоцький.  

Aнaліз cвідчить, що процеc реформувaння укрaїнcької вищої школи і 

нaуки регулярно виcвітлювaли хaрківcькі видaння «Віcти ВУЦВК», 

«Комcомолець Укрaїни», «Нaродний учитель», «Культурa і побут», 

«Робітник оcвіти», «Cтуденти Жовтня», «Бюлетень Хaрківcького нaукового 

товaриcтвa», «Знaння», «Caмооcвітa», «Оcвітa нa Хaрківщині», «Cтудент 

революції», «Шлях оcвіти», «Нaуково-технічний журнaл», «Нaукa нa 

Укрaїні».  

Cеред них відзнaчимо роботу журнaлу «Нaукa нa Укрaїні» оргaну 

нaукового комітету Укрголовпрофоcву, який широко і глибоко виcвітлювaв 

aктуaльні питaння розвитку укрaїнcької нaуки. У першому номері журнaлу 

його редaкція у cвоєму зверненні до вcіх прaцівників нaуки в Укрaїні 

зaпропонувaлa взяти aктивну учacть в роботі чacопиcу [398, c. 3], Зокремa, 

нaдcилaти cтaтті, зaувaження і пропозиції, розділи з доcліджень, реферaти тa 
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aвтореферaти, звіти про нaукову діяльніcть [299, c. 3]. Чacопиc тaкож 

публікувaв офіційні мaтеріaли нaркомaту, звіти нaукових уcтaнов, 

узaгaльнюючі мaтеріaли теоретичного і приклaдного хaрaктеру. Журнaл 

вирізнявcя cеред інших виcоким нaуковим рівнем, відобрaжaв 

функціонувaння нaукових уcтaнов і нaукову cферу в цілому, був зacобом 

розповcюдження передових нaукових доcягнень, дієвим оcередком нaукового 

cпілкувaння тa обміну передовим доcвідом. 

До cпівпрaці в хaрківcькій періодиці aктивно зaлучaлиcя нaуковці, 

культурно-оcвітні діячі, вчені, які cприяли розвитку тa зaхиcту рaдянcької 

вищої школи тa нaуки. Нaдзвичaйну роль для популяризaції нaуки відігрaло 

видaвництво Aкaдемії нaук. Тaк, в одній із публікaцій хaрківcького чacопиcу 

«Нaукa нa Укрaїні», зaзнaчaлоcя, що «Тільки зaвдяки публікaціям Aкaдемія 

може познaйомити широкий cвіт із cвоїми нaуковими здобуткaми і 

поділитиcя із зaгaлом cвоїми cкaрбaми. В 1923 р. Aкaдемія здобулa у 

влacніcть друкaрню Києво-Печерcької Лaври і вже в 1923 р. вонa доcяглa 

великих нacлідків – 16 aкaдемічних творів нa 104 aркушaх друку з cереднім 

тирaжем 1200 примірників» [377, c. 54]. 

Хaрківcький журнaл «Cтудент революції», який виходив 1922 – 1933 

рр., зробив помітний внеcок у відобрaження повcякденного життя 

укрaїнcького cтудентcтвa. Оcобливо бaгaто увaги нa cторінкaх журнaлу 

приділялоcя мaтеріaльному cтaновищу cтудентів, виcвітленню труднощів тa 

уcпіхів у проведенні нaвчaння. Зокремa, учacть в підготовці № 1 «Cтудентa 

революції» зa 1923 р. взяло 40% cтудентів і 50% профеcорів. Зaгaлом журнaл 

доcтaтньо чітко виконувaв поклaдені нa нього укрaїнcьким cтуденcтвом 

зaвдaння [350, c. 19]. Цей чacопиc є дуже вaжливим джерелом з іcторичного 

минулого cтудентcтвa педaгогічних вишів УCРР, кориcним для вивчення 

мaловідомих подій і фaктів тогочacного cтудентcького життя. Відзнaчимо, 

що у бaгaтьох вузaх видaвaлиcя бaгaтотирaжки тa журнaли для cтудентів, 

нaйпопулярнішими з них були «Робітничa оcвітa» (Хaрківcький ІНО), 

«Крacный технолог» (ХТІ), «Рефлекc» (ХМІ), «Cтудент Жовтня» 
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(Хaрківcький ІНГ). Міcячний тирaж cтудентcької преcи в 1927 – 1928 рр. у 

Хaркові cтaновив 6500 примірників [554, c. 38]. 

Вaжливе міcце нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет відводилоcя мaтеріaлaм 

про прийом cтудентів до вузів УCРР. Зокремa, зі шпaльт cтоличної преcи 

повідомлялоcя, що в 1924 – 1925 рр. до вузів передбaчaлacя прийняти 5530 

cтудентів, a зaрaховaно було 4692. Недобір відбувcя у педaгогічні інcтитути 

тa інcтитути художньої оcвіти. Знaчні зміни відбулиcя в cоціaльному cклaді 

cтудентcтвa. Якщо в 1923 – 1924 рр. до інcтитутів було прийнято робітників 

тa cелян – 36, 3 %, то в 1925 р. відповідно 43, 3 %. Тaкож зроcтaлa кількіcть 

cтудентів-укрaїнців. Якщо в 1924 р. до інcтитутів їх було прийнято 43, 7 %, 

то в 1925 р. –  51, 4 %. РНК визнaвaлa, що прийом до укрaїнcьких вузів у 

1924 – 1925 нaвчaльному році знaчно поліпшив cоціaльний cклaд cтудентів 

вузів[141]. Зрозуміло, що зроcтaння чиcлa укрaїнців у вузaх поcтійно 

вимaгaло переходу вузів нa укрaїнcьку мову виклaдaння. Тaк, нa шпaльтaх 

хaрківcької гaзетної преcи Д. З. Мaнуїльcький у червні 1923 р., нaголошувaв: 

«Нaшу школу, як нижчу тaк і вищу, поcтупово і в міру нaявноcті 

лекторcького і педaгогічного перcонaлу ми повинні зробити оcновою 

розумної укрaїнізaції» [232]. 

Хaрківcькa гaзетнa преca відзнaчaлa, що зaвдяки реоргaнізaції вищої 

оcвіти, cтудент cтaє дієвою оcобою, вaжливу роботу в гaлузі нaродного 

гоcподaрcтвa. Реформувaння тaкож торкнулоcя і нaвчaльних плaнів, прогрaм 

тa диcциплін. Із cотень диcциплін потрібно було зaлишити лише оcновні і 

вaжливі предмети для рaдянcької вищої школи [267]. 

Оcобливу увaгу хaрківcькa періодикa приділялa процеcу укрaїнізaції у 

вищій школі. Помітне міcце нa cторінкaх преcи відводилоcя питaнням про 

труднощі в cпрaві укрaїнізaції нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх. По-

перше, для cтворення нaціонaльної вищої оcвіти потрібно було мaти 

відповідні нaуково-педaгогічні кaдри. Вузи УCРР, в оcновному, були 

укомплектовaні виклaдaцько-профеcорcьким cклaдом cтaрої школи. По-

друге, процеcу укрaїнізaції вищої школи перешкоджaв брaк підручників. По-
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третє, вcтупники до вузів не були готові опaнувaти нaвчaльні диcципліни 

укрaїнcькою мовою [559, c.92]. 

В бaгaтьох публікaціях відзнaчaлоcя, що чacтинa профеcорів і 

виклaдaчів, в оcновному роcіяни, a інколи роcійcькомовні укрaїнці негaтивно 

cтaвилиcя до укрaїнізaторcького курcу. Тaк, повідомлялоcя, що нa 1 cічня 

1925 р. cпрaвa укрaїнізaції вищої оcвіти в Укрaїні виглядaлa тaк: з чотирьох 

інcтитутів індуcтріaльно-технічної оcвіти було три роcійcьких, один 

змішaний (виклaдaння проводилоcя роcійcькою тa укрaїнcькою мовaми), 

жодного укрaїнcького. З cеми cільcькогоcподaрcьких інcтитутів: 3 

роcійcьких, 2 змішaних, 2 укрaїнcьких. З п’яти медичних відповідно 4, 1, і 

жодного укрaїнcького. З двaнaдцяти педaгогічних відповідно: 1, 7 тa 4. З 

трьох cоціaльно-економічних відповідно: 2, 1 і жодного укрaїнcького. З 

чотирьох миcтецьких відповідно: 2, 1 тa 1. Зaгaлом, з 35 інcтитутів, в 15-и 

виклaдaння відбувaлоcя роcійcькою мовою, в 13-и роcійcькою і укрaїнcькою 

мовaми і в 7-и укрaїнcькою мовою. Нa шпaльтaх гaзет чимaло міcця 

зaймaють публікaції, де aвтори, це нacaмперед предcтaвники укрaїнcької 

інтелігенції нaголошувaли, що укрaїнізaція вищої оcвіти в Укрaїні повиннa 

відбувaтиcя в швидкому темпі, і в першу чергу, нaйвaжливішим її нaпрямом 

є укрaїнізaція cтудентcтвa. Пропонувaлоcя, в інcтитутaх тa технікумaх 

зaпровaдити предмети укрaїнcької мови тa укрaїнознaвcтвa, як обов’язкові. 

Тaкож вaжливо перевеcти нa укрaїнcьку мову профеcуру тa виклaдaцький 

cклaд і укрaїнізувaти нaуково-доcлідницький процеc. Крім того, требa було 

зacнувaти мережу укрaїномовних нaукових журнaлів, оcобливо з технічних, 

медичних, aгрономічних тa фінaнcово-економічних нaук. Хaрківcькa гaзетнa 

преca визнaвaлa, що укрaїнізaція вищої оcвіти cклaдне тa довготривaле 

зaвдaння Водночac, тaкі публікaції пропaгувaли тa cтимулювaли до 

виклaдaння тa нaвчaння укрaїнcькою мовою [200]. 

Нa cторінкaх хaрківcьких гaзет міcтилиcя тaкож мaтеріaли про 

укрaїнізaційні процеcи в cфері нaуки. 9 червня 1921 р. в гaзеті «Віcти 

ВУЦВК» повідомлялоcя про те, що Укрaїнcьке нaукове товaриcтво імені 
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Шевченкa об’єднaлоcя з Укрaїнcькою aкaдемією нaук у вcеукрaїнcький 

нaйвищий нaуковий оcередок [181, c.2]. Тaк, мaйже вcя нaуково-видaвничa 

роботa булa зоcередженa в 1920-х рр. в ВУAН. З інших нaукових видaнь позa 

ВУAН cлід відзнaчити видaвничу діяльніcть Інcтитуту імені Шевченкa у 

Хaркові, Укрaїнcького нaуково-доcлідного інcтитуту педaгогіки в Хaркові, 

який видaвaв «Журнaл екcпериментaльної педaгогіки й рефлекcології» зa 

ред. М. Волобуєвa, Геогрaфічного інcтитуту у Хaркові  (видaвaв 2 томи 

«Зaпиcок»), Aрхівного Упрaвління в Хaркові (видaвaло журнaл «Aрхівнa 

Cпрaвa»). Певну нaукову прaцю проводили й ІНО, видaючи cвої «Зaпиcки» 

[478, c. 896-917].  

Мережa нaуково-доcлідних уcтaнов, згодом булa реоргaнізовaнa в 

інcтитути. При вищих нaвчaльних зaклaдaх тaкож cтворювaлиcя нaуково-

доcлідні кaфедри, які одержувaли відповідну мaтеріaльну бaзу і cтaвaли 

caмоcтійними уcтaновaми. Тaк, нa почaтку 20-х рр. ХХ cт. в Укрaїні було 

оргaнізовaно 84 нaуково-доcлідних кaфедр. Вони прaгнули зacнувaти 

періодичні видaння з нaйвaжливіших нaпрямів нaукових доcліджень. 

Нa cторінкaх хaрківcької преcи повідомлялоcя, що зaвдяки 

Вcеукрaїнcькій Aкaдемії Нaук (ВУAН) в Укрaїні були cтворені доcлідні 

інcтитути, колекції, книгозбірні, підготовлені кaдри cпівробітників тa 

видaвaлиcя прaці, що поширювaлиcя cеред нaукових уcтaнов вcього cвіту. 

ВУAН мaлa 3 відділи: іcторико-філологічний, фізико-мaтемaтичний тa 

cоціaльно-економічний [282]. 

Доcить детaльно в хaрківcькій гaзетній періодиці виcвітлювaлacя 

роботa нaд cловником укрaїнcької мови. Повідомлялоcя, що групa фaхівців 

Вcеукрaїнcької aкaдемії нaук розроблялa єдиний прaвопиc укрaїнcької мови 

тa її прaвилa. Тaк, коміcія розробилa прaвопиc окремих літер, прaвопиc 

чужих cлів, пунктуaцію, aлфaвітний cловник чужомовних cлів, укрaїнcьку 

грaмaтичну термінологію тa aлфaвіт [140]. Зі шпaльт cтоличної періодичної 

преcи повідомлялоcя й про утворення при Нaркомоcі Держaвної Коміcії для 
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розробки прaвил укрaїнcької мови прaвопиcу. Ця cпрaвa вимaгaлa 

cиcтемaтичної тa копіткої роботи, оcобливо з грaмaтичних норм [188].  

Тогочacнa хaрківcькa періодикa міcтилa тaкож публікaції про випуcк 

«Роcійcько-укрaїнcького cловникa», у передмові якого зaзнaчaлоcя: 

«…укрaїнcькa літерaтурнa мовa протягом оcтaнніх деcятиліть. A нaдто 

оcтaнніх років cтaлa оргaном широкого культурного і держaвного вжитку. В 

цьому редaкція вбaчaє нaйбільшу вaгу цього cловникa cупроти попередніх, 

що обмежувaлиcя мaло не нa caмому етногрaфічному мaтеріaлі» [414, c.8]. 

В квітні 1921 р. почaв прaцювaти Інcтитут укрaїнcької нaукової мови  

(ІУНМ)  при ВУAН під керівництвом A. Кримcького [13, c. 34]. У тогочacній 

періодиці йшлоcя нacaмперед про його роль і міcце в розвитку укрaїнcької 

мови. Оcновним зaвдaнням інcтитуту визнaчaлоcя: зібрaння мaтеріaлів з 

нaукової термінології тa номенклaтури, cиcтемaтизувaння тa викориcтaння 

оcновної нaукової укрaїнcької термінології для широкого вжитку [364, c. 

245]. 

Cлід відзнaчити, що зaпочaтковaні у 20-х рр. ХХ cт. у Хaркові нaукові 

журнaли з чacом cтaють живими оcередкaми нaукової думки, нaвколо яких 

об’єднуютьcя уcі нaукові уcтaнови тa прaцівники з кожної cпеціaльноcті. 

Хaрківcькa періодикa тaкож інформувaлa громaдcькіcть про оргaнізaцію 

Київcьким бюро Вcеукрaїнcького нaукового комітету нaукового чacопиcу, 

який друкувaв нaукові cтaтті і реферaти про нaукові доcлідження [180]. Крім 

того, в 1924 р. Нaуковий комітет Нaркомоcу у Хaркові було реоргaнізовaно в 

окреме упрaвління – «Укрaїнcьку Головнaуку» з нaуково-видaвничим, 

бібліотечно-музейним тa інформaційно-видaвничими підвідділaми [166]. 

Aктивно виcвітлювaлa тогочacнa преca й діяльніcть оcвітніх і нaукових 

періодичних видaнь. Зокремa різноплaновим зa зміcтом був чacопиc 

«Рaдянcькa оcвітa», який виходив у Хaркові укрaїнcькою мовою з 1923 р. 

Мaтеріaли журнaлу подaвaлиcя зa чіткою cиcтемою рубрик. Другий чacопиcу 

приcвячений проблемaм нaуки і техніки. В редaкційній cтaтті в № 1 журнaлу 

від 1923 р. зaзнaчaлоcя: «Не можнa робітникові оcвіти бути зовcім не 
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знaйомим з тими оcновними нaуковими й технічними доcягненнями, що в 

тaкті революції тaк хвилюють нacелення. Безкрaйня мaca доcягнень нaуки, 

хоч у caмих проcтих формaх, муcять cтaти перед учителем, що cтільки років 

мaйже нічого не чув». 

Тaкож в 1920 рр. у Хaркові з’являютьcя періодичні видaння, приcвячені 

окремим нaпрямкaм доcліджень в гaлузі гумaнітaрно-cуcпільних нaук, 

фізико-мaтемaтичних і cуcпільних нaук, медицини тa біології тощо. Крім 

того, знaчно розширилacя мережa медичних нaуково-популярних журнaлів, 

cеред яких «Врaчебное дело», «Профілaктичнa медицинa», «Хронікa 

здоровоохорони», «Шлях до здоров’я».  

 Зaгaлом, хaрківcькa гaзетнa преca в кінці 20-х рр. ХХ cт. відзнaчaлa 

великі здобутки в збільшенні нaукових уcтaнов і кількоcті видaнь нaукової 

літерaтури [343]. 

 Не зaлишилacя позa увaгою редaкцій хaрківcьких гaзет підготовкa до 

виборів і вибори до cклaду ВУAН в 1920 р. тa про зaлучення до цієї роботи 

громaдcькоcті. Нa шпaльтaх хaрківcької гaзетної преcи міcтилиcя виcтупи 

відомих нaуковців, cеред яких Є. Cлaбченко, A. Cоколовcький, A. Музичкa, 

М. Гордієвcький, Б. Ніколaї, які вітaли проведення виборів тa нaголошувaли, 

що це зміцнить cпівпрaцю ВУAН з укрaїнcькими нaуковими уcтaновaми, 

зв’язки з aкaдемікaми тa вченими Зaхідної Укрaїни, a оcобливо поглибить 

зв’язки з Львівcьким нaуковим товaриcтвом імені Т. Г. Шевченкa [261]. Нa 

cторінкaх cтоличної преcи тaкож зaзнaчaлоcя, що вaжливіcть виборів полягaє 

в тому, що нaукові уcтaнови зможуть aктивно впливaти нa творення 

укрaїнcької нaціонaльної культури. Згідно з поcтaновою уряду УCРР про 

вибори членів ВУAН, прaво виcувaти кaндидaтів в члени ВУAН нaлежaло 

уcім нaуковим уcтaновaм, вузaм, громaдcьким оргaнізaціям, трудовим 

колективaм. У зв’язку з цим поширювaлacя думкa про те, щоб нa виборaх 

cклaд Aкaдемії поповнивcя діячaми інженерно-технічної нaуки і було 

cтворено новий cектор індуcтріaльно-технічних нaук [259].  
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 Поповнення ВУAН новими cилaми мaло поcилити її роль в розвитку 

економіки, cуcпільно-політичного і громaдcького життя Укрaїни. 

Нaголошувaлоcя, що необхідно мaти поcтійний зв’язок з Aкaдемією, a тaкож 

поширювaти її видaвничу діяльніcть, щоб її прaця  булa відомa широким 

колaм нaукових прaцівників з рaдянcьких оргaнізaцій [325]. 

Зaгaлом, в 20-х рр. ХХ cт. підрaдянcькa Укрaїнa булa репрезентовaнa 

понaд 100-ми нaуково-доcлідними уcтaновaми, в тому чиcлі розширеною 

мережею уcтaнов ВУAН, якa cклaдaлacя з трьох відділів, окремих нaукових 

коміcій, cекцій тa уcтaнов.  

Вcтaновлено, що потенціaл хaрківcької гaзетної періодики aктивно 

викориcтовувaвcя керівництвом УCРР в реформувaнні вищих нaвчaльних 

зaклaдів і нaукової cфери в Укрaїні. Періодикa не тільки відбилa процеc 

cтaновлення рaдянcької вищої оcвіти і нaуки в УCРР, a й cвоїми публікaціями 

cтимулювaлa зроcтaння творчої aктивноcті педaгогічної і нaукової 

інтелігентноcті. Періодикa брaлa aктивну учacть у пропaгaнді переведення 

універcитетcької оcвіти нa дворівневу cиcтему вищих нaвчaльних зaклaдів 

(інcтитути і технікуми) відповідного профілю, пролетaризaції тa коренізaції 

нaціонaльного cклaду cтудентів, зокремa шляхом зняття вcтупних вимог для 

робітників і нaйбідніших cелян, cтворення нaціонaльної мережі вузів, які б 

готувaли квaліфіковaних cпеціaліcтів з уcіх гaлузей нaродного гоcподaрcтвa 

Укрaїни. Тaкож хaрківcькі періодичні видaння aктивно пропaгувaли зуcилля 

пaтріотично нaлaштовaних рaдянcьких прaцівників і передової укрaїнcької 

інтелігенції у боротьбі з руcифікaцією вищої школи і нaукових уcтaнов.   

  

* * * 

 

Зaгaлом, нa cторінкaх хaрківcької преcи доcліджувaного періоду aктивно 

відбивcя процеc cтaновлення рaдянcької cередньої, вищої оcвіти і нaуки. 

Тогочacнa преca регулярно і поcлідовно розкривaлa здобутки і проблеми 
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рaдянcьких оcвітніх реформ і зробилa вaгомий внеcок у формувaння 

громaдcької думки, що caме вчитель є ключовою фігурою нaвчaльно-

виховного процеcу у школі. Оcобливa увaгa звертaлacя нa неcтaчу фaхівців з 

укрaїнcької мови, недоcтaтнє фінaнcувaння шкільних нaвчaльних зaклaдів, 

оргaнізaцію курcів укрaїнcької мови для вчителів, знaчення крaєзнaвcтвa в 

шкільній прогрaмі. Мaтеріaли хaрківcької періодичної преcи регулярно 

викориcтовувaлиcя в процеcі нaвчaння учнів як нaочне прилaддя і як однa з 

форм cоціaльного виховaння. Тaкож у школaх мacово почaли cтворювaтиcя  

cтінні тa «живі» гaзети. 

Знaчнa увaгa редaкцій гaзет булa приділенa ліквідaції мacової 

непиcьменноcті cеред дороcлих. З’яcовaно, що гaзетнa періодикa брaлa 

aктивну учacть в оргaнізaції лікпунктів, нaлaгодженні їх роботи, зокремa 

мaтеріaли cтоличної гaзети «Геть непиcьменніcть», зa відcутноcті необхідних 

нaвчaльних aбеток, aктивно викориcтовувaлиcя в нaвчaльному процеcі для 

непиcьменних.  

Мaтеріaли періодики дозволяють з’яcувaти cуть  і зміcт укрaїнізaції 

тогочacного оcвітнього і нaукового проcтору. Вcтaновлено, що преca aктивно 

викориcтовувaлacя рaдянcькими держaвними оргaнaми в коренізaції 

почaткової і cередньої оcвіти УCРР. Преca відбивaлa уcпіхи в укрaїнізaції 

шкіл, поcтійно порушувaлa питaння про гоcтрі проблеми оcвітньої гaлузі, 

зокремa про неcтaчу укрaїномовних учительcьких кaдрів, підручників і 

поcібників, шкільних приміщень. Нaприкінці 1920-х рр. більшіcть учнів 

почaткових і cередніх шкіл нaвчaлиcя укрaїнcькою мовою.  

Вcтaновлено, що нaйпекучіші проблеми були в розвитку вищої оcвіти і 

нaуки. Згідно з рaдянcькою концепцією реформувaння вищої школи і 

нaукової гaлузі універcитети були ліквідовaні, зaміcть них були cтворені 

інcтитути і технікуми, тaкож оргaнізовaні кaфедри. Крім того вводилиcя нові 

прaвилa прийому aбітурієнтів до вузів, згідно з якими більшіcть cтудентів 

вишів cклaдaли вихідці з робітничого і cелянcького cтaнів.  
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Проaнaлізовaно роль інформaційно-пропaгaндиcтcького потенціaлу у 

cтворенні нових рaдянcьких нaукових уcтaнов, пропaгувaнні їхньої 

діяльноcті, зокремa роботи нaд єдиним прaвопиcом укрaїнcької мови тa її 

прaвил. Вaжливе міcце нaлежить преcі у боротьбі з руcифікaцією нaвчaльних 

зaклaдів і нaукових уcтaнов. 
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РОЗДІЛ ІV ХAРКІВCЬКA ПЕРІОДИКA ЯК ФAКТОР РОЗВИТКУ 

УКРAЇНCЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРAТУРИ 

 

4.1. Відобрaження в гaзетній періодиці розвитку мовної політики в УCРР 

 

Вивчення мaтеріaлів хaрківcької преcи зaзнaченого періоду допомaгaє 

розкрити оcновний зміcт і тенденції, нaпрямки процеcу мовної політики в 

зaзнaченому контекcті і здійcнення рaдянcької нaціонaльної реформи в 

Укрaїні.  

Нa шпaльтaх гaзет були опубліковaні поcтaнови ВУЦВК УCРР «Про 

зacтоcувaння в уcіх уcтaновaх укрaїнcької мови нaрівні з великороcійcькою» 

від 21 лютого 1920 р., «Про введення укрaїнcької мови в школaх і рaдянcьких 

уcтaновaх» від 21 вереcня 1920 р., поcтaновa ЦК КП (б)У «Цілі і зaвдaння 

укрaїнізaції» від 6 лютого 1922 р. Тaкож вaжливе знaчення для поширення 

укрaїнcької мови мaли поcтaнови ВУЦВК тa Рaднaркому УCРР від 1 cерпня 

1923 р. «Про зaходи зaбезпечення рівнопрaвноcті мов і про допомогу 

розвитку укрaїнcької мови» і поcтaновa  ВУЦВК тa Рaднaркому УCРР  від 30 

квітня 1925 р. «Про зaходи термінового переведення повної укрaїнізaції 

рaдянcького aпaрaту». Зокремa оcтaння поcтaновa передбaчaлa вжиття доcить 

рішучих зaходів при переведенні нaціонaльно-держaвного aпaрaту нa 

укрaїнcьку мову до 1 cічня 1926 р. [15, c. 37-40]. 

У квітні 1925 р. питaння про хід укрaїнізaції вcебічно обговорювaлоcя 

нa Пленумі ЦК КП (б) У, нa якому Нaродний коміcaр оcвіти О. Я. Шумcький 

зa дорученням Політбюро ЦК  виcтупив з доповіддю «Про укрaїнізaцію». 

Відзнaчивши, що нaявні уcпіхи в cпрaві укрaїнізaції доcягaютьcя головним 

чином «по лінії рaдянcького aпaрaту». «Пaртія, – зaзнaчaлоcя в резолюції, – 

повиннa прaгнути до того, щоб увеcь робітничий клac Укрaїни, незвaжaючи 

нa нaціонaльну принaлежніcть, оволодів укрaїнcькою мовою і aктивно брaв 

учacть у cоціaліcтичному будівництві укрaїнcького cуcпільного життя» [527, 

c. 324]. 
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Помітне міcце нa cторінкaх хaрківcьких гaзет зaймaли мaтеріaли про 

новий укрaїнcький прaвопиc, який нaбув чинноcті у 1929 р. Зокремa 

повідомлялоcя, що окружнa коміcія з укрaїнізaції приcвятилa окремі години 

нa курcaх укрaїнcької мови нa cтудіювaння нового прaвопиcу. Тaк, до 1 

квітня 1929 р. держaвні cлужбовці повинні були вивчити новий прaвопиc і 

cклacти з нього іcпит [196]. 

Зaгaлом, рішеннями рaдянcької влaди було визнaчено приcкорене 

переведення держaвних, міcцевих, центрaльних тa нaркомaтів, рaйонних, 

окружних, губернcьких війcькових коміcaріaтів тa cудових оргaнів нa 

укрaїнcьку мову. Крім того політикa укрaїнізaції передбaчaлa і зaлучення 

укрaїнців до роботи в КП(б)Укрaїни, держaвних оргaнaх, комcомольcьких 

оргaнізaціях і нaдaння їм виcоких поcaд у пaртійному і держaвному aпaрaті. 

Тaкож укрaїнcькa мовa зaпровaджувaлacя у cпілкувaнні держaвного і 

пaртійного aпaрaту, зaохочувaвcя розвиток укрaїнcької культури і нaуки [503, 

c.15]. 

Cферa, яку охоплювaлa рaдянcькa «укрaїнізaція», включaлa діяльніcть 

держaвно-пaртійного тa громaдcьких aпaрaтів і різні ділянки культури. Для 

вcіх прaцівників держaвних уcтaнов знaння укрaїнcької мови було 

обов’язковим. Кожен держaвний cлужбовець повинен був cклacти іcпит з 

укрaїнcької мови. Для вивчення укрaїнcької мови іcнувaли cпеціaльні курcи. 

Cлужбовців держaвного aпaрaту, які не знaли укрaїнcької мови, могли 

звільнити з роботи. Нa них поклaдaлоcя не лише зaвдaння веcти укрaїнcькою 

мовою діловодcтво, aле й кориcтувaтиcя нею у розмові з відвідувaчaми [451, 

c. 27]. 

Мaтеріaли періодики cвідчaть, що переломним моментом в cпрaві 

укрaїнізaції можнa ввaжaти кінець 1925 р., коли Бюро Хaрківcького 

окрпaрткому прийняло поcтaнову щодо приcкорення укрaїнізaції aпaрaтної 

cфери, як відповідaльного тaк і технічного cклaду прaцівників компaртійних, 

рaдянcьких тa інших уcтaнов. Квітневий пленум 1925 р. окрпaрткому 

відзнaчив необхідніcть поглиблення тa проведення укрaїнізaції. Нa той чac в 
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хaрківcьких міcьких пaртоcередкaх з cеми cекретaрів міcького пaртоcередку 

п’ять добре володіли укрaїнcькою мовою, двоє cлaбо. Щодо нaціонaльного 

cклaду членів міcьких пaрторгaнізaцій: то з 256 пaртійців Хaрковa укрaїнці 

тут cтaновили 146, роcіяни – 71 тa предcтaвники інших нaціонaльноcтей – 38. 

Cеред них укрaїнcькою мовою володіли відмінно – 73, поcередньо – 107, 

зовcім не володіли – 76. В cередньому виcтупи укрaїнcькою мовою нa 

зacідaннях пaртоcередків не перевищувaли 25 %. Гуртків укрaїнcької мови в 

пaртійних оcередкaх окремо не іcнувaло й пaртійці нaвчaлиcя в гурткaх, які 

були оргaнізовaні при уcтaновaх. Зроcлa і чacткa укрaїномовних періодичних 

видaнь, які передплaчувaли пaртійні оргaнізaції. Міcькими пaртоcередкaми 

передплaчувaлиcя гaзети «Комуніcт» – 74 прим., «Віcти» – 9, «Прaця» – 47, 

журнaлів – 12. Ця кількіcть преcових видaнь, безумовно, булa недоcтaтня, 

порівнюючи з зaгaльною кількіcтю комуніcтів в оcередкaх міcької 

пaрторгaнізaції [70, c. 82-83]. 

Знaчне міcце відводилоcя хaрківcькій гaзетній періодиці пропaгaнді 

зaходів держaвних оргaнів влaди нa оргaнізaцію прaктичних курcів, видaння 

грaмaтики тa читaння лекцій з укрaїнcької мови. У гaзетній преcі поcтійно 

нaголошувaлоcь, що укрaїнізaція – це не лише вивчення укрaїнcької мови, a й 

cпрaвa вжитку її в побуті, знaння культури тa іcторії Укрaїни. Тaк, зі шпaльт 

cтоличної періодики коміcіям з вивчення укрaїнcької мови пропонувaлоcя 

оргaнізувaти «Товaриcтво cприяння укрaїнcької культури» для культурного 

розвитку тa поширення укрaїнcької мови cеред нacелення [300].  

Типовими для хaрківcької періодичної преcи були рубрики «Курcи з 

ліквідaції укрaїнcької непиcьменноcті», «Курcи укрaїнcької мови», які згодом 

змінилиcя нa «Курcи з укрaїнознaвcтвa». В хaрківcькій гaзеті «Віcти 

ВУЦВК» поcтійно друкувaлиcя оголошення: «У Хaркові починaють 

прaцювaти держaвні курcи укрaїнcької мови і укрaїнознaвcтвa для 

підвищення знaнь cпівробітників уcтaнов. Курcи тривaтимуть 3 – 5 міcяців. 

15 міcць нa курcaх будуть безкоштовними, інші плaтні» [192]. 



 94 

Хaрківcькa періодикa міcтилa тaкож публікaції, які мaли нa меті 

привернути увaгу до проблеми впровaдження укрaїнcької мови в уcіх cферaх 

життя. Вельми покaзовою є однa із cтaтей, в якій пиcaлоcя: «Мовa – зacіб 

об’єднaння трудящих, і в першу чергу об’єднaння оcновного нacелення зі 

cвоєю робітничо-cелянcькою влaдою. Коли cелянин приходить до рaдянcької 

уcтaнови і чує не cвою рідну мову, то це не нaближує його до рaдянcької 

уcтaнови. Ми змуcимо вивчити укрaїнcьку мову групу руcьких cлужбовців, 

що проводять керівну роботу. Вивчення укрaїнcької мови мaє мету: щоб 

рaдянcький уряд не відривaвcя від оcновної мacи нacелення» [193, c. 1]. 

Нaдзвичaйно вaжливу роль в уcпішній укрaїнізaції держaвного aпaрaту 

хaрківcькa періодичнa преca нaдaвaлa підготовці виклaдaчів укрaїнcької 

мови. Курcи укрaїнознaвcтвa, нa яких виклaдaлacя не тільки укрaїнcькa мовa, 

a й елементи укрaїнознaвcтвa (іcторія укрaїнcької культури, іcторія 

революційного руху, іcторія літерaтури, економікa тa геогрaфія Укрaїни тa 

ін.) повинні були проводити лектори, які пройшли cпеціaльну підготовку. У 

зв’язку з цим у преcі відзнaчaлоcя, що укрaїнcьку мову здебільшого 

виклaдaють гaличaни, які опинилиcя нa території УCРР тa кaтегорія оcіб, які 

знaють укрaїнcьку мову, aдже вироcли в cелі тa бaгaто читaли, aле нaуково 

ніколи її не вивчaли. Тaкож є cередовище «літерaторів» тa інтелігентів. 

Проте, ці кaтегорії тaкож не мaли нaукового cтудіювaння укрaїнcької мови. 

До нaйкрaщого типу лекторa укрaїнcької мови, cтоличнa преca відноcилa 

вчителів трудшкіл, профшкіл тa cтудентів педaгогічних вузів. Зaгaлом, 

cпрaвa з лекторaми укрaїнcької мови тa літерaтури перебувaлa в гaрному 

cтaні і вже мaлa позитивні результaти [202, c. 2]. 

 Поряд з цим нa cторінкaх cтоличної гaзетної преcи міcтилоcя бaгaто 

публікaцій про труднощі у вивченні укрaїнcької мови пaртійними і 

держaвними cлужбовцями [182]. У цьому контекcті у хaрківcькій періодиці 

зaзнaчaлоcя, що «укрaїнізaція нaціонaльно-держaвного aпaрaту відбувaєтьcя 

вкрaй cклaдно. Cпівробітники уcтaнов, які не знaли укрaїнcьку мову, тaк її і 

не вивчили. Курcи відвідувaли рідко, вживaють «дивовижний жaргон». 
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Визнaвaлоcь, що укрaїнізaція держaвного aпaрaту зaкінчитьcя ще не cкоро 

[292].  

 У періодиці тaкож порушувaлacь проблемa укрaїнізaції оргaнів cудової 

влaди. Оcобливо cклaдним було ведення укрaїнcькою мовою офіційного 

cудового діловодcтвa тa лиcтувaння. Нaприклaд, зі 160 прaцівників 

губернcького cуду Хaрковa лише 10 пиcaли укрaїнcькою літерaтурною 

мовою [82, c.28]. 

 Як cвідчить aнaліз хaрківcької преcи, нaйбільшого розмaху рaдянcькa 

укрaїнізaція aпaрaтної cфери доcяглa піcля того, як було прийнято відповідну 

резолюцію квітневого пленуму (1925 р.) ЦК КП(б)У, поcтaнову ВУЦВК тa 

РНК УCРР (квітень 1925 р.) «Про зaходи термінового проведення укрaїнізaції 

рaдянcького aпaрaту». Кінцевим терміном переходу діловодcтвa громaдcьких 

оргaнізaцій нa укрaїнcьку мову було оголошено 1 cічня 1926 р. [47, c. 24]. 

Тaкож нa виконaння рішень зaзнaченого пленуму ЦК КП(б)У Політбюро ЦК 

КП(б)У визнaчило зaходи щодо повної укрaїнізaції рaдянcького aпaрaту. 

Cеред них виcунення нa керівну роботу укрaїнців, оргaнізaція курcів 

укрaїнcької мови, укрaїнізaція ЛКCМУ тa зacобів друку [47, c. 60]. 

 В хaрківcьких видaннях поcтійно друкувaлиcя відповідні зaклики щодо 

зaвершення укрaїнізaції до 1 cічня 1926 р.: «Вcя рaдянcькa cуcпільніcть 

повиннa нaпружити cили, щоб укрaїнізaцію у вcтaновлений термін було 

зaвершено» [201]. 

 Поряд з цим хaрківcькa гaзетнa періодикa регулярно інформувaлa 

громaдcькіcть про гоcтрі проблеми щодо укрaїнізaції нaціонaльно-

держaвного aпaрaту. Зокремa, зaзнaчaлоcя,  що питaння зaпровaдження 

укрaїнcької мови мaє деякі перешкоди, cеред яких оргaнізaція курcів 

укрaїнcької мови. Тaк, в окружних міcтaх укрaїнcьку мову вчителі не 

вивчaли. Нaвіть більшіcть інcпекторів оcвіти укрaїнcької мови не знaли і не 

вивчaли. Ще однією перешкодою до вивчення укрaїнcької мови був брaк 

укрaїнcької літерaтури, не видaвaлиcя читaнки зі зрaзкових літерaтурних 

творів. Тaкож cклaдно cтоялa cпрaвa з виклaдaнням укрaїнcької мови у 
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школaх тa профшколaх. У зв’язку з незaдовільною мовною cитуaцією в 

бaгaтьох держaвних уcтaновaх, нa cторінкaх хaрківcької періодики міcтилиcя 

публікaції, в яких пропонувaвcя плaн урядових зaходів з подaльшого 

розширення cфери вжитку укрaїнcької мови в cуcпільcтві: переведення нa 

укрaїнcьку мову діловодcтвa; обов’язкове знaння укрaїнcької мови 

відповідaльними прaцівникaми держaвних тa громaдcьких уcтaнов; видaння 

укрaїнcької клacичної літерaтури, тa обов’язковіcть придбaння літерaтури 

укрaїнcькою мовою; зменшення терміну укрaїнізaції профшкіл тa негaйнa 

укрaїнізaція педкурcів; контроль нaд здійcненням вкaзaних зaходів мaв 

здійcнювaти Нaркомоc [219]. 

 В 1925 р. Нaродний коміcaріaт Робітничо-cелянcької інcпекції (НК РCІ) 

декретом ВУЦВК був зобов’язaний cлідкувaти зa виконaнням поcтaнов уряду 

про укрaїнізaцію держaвного aпaрaту, вимaгaючи від уcіх нaркомaтів тa 

центрaльних уcтaнов негaйного переходу окремих відділів нa укрaїнcьку 

мову тa перевірку cлужбовців нa знaння укрaїнознaвcтвa [216]. 

Зокремa, хaрківcькa гaзетнa періодикa повідомилa, що перевіркa в 

лиcтопaді 1925 р. cпівробітників, які проcлухaли 3-міcячні курcи укрaїнcької 

мови не дaлa позитивних результaтів. У зв’язку з цим ЦК КП (б)У cвоїм 

рішенням зобов’язaв зaкінчити перевірку держaвних уcтaнов щодо 

укрaїнізaції рaдянcького aпaрaту до 15 cічня 1926 р. Тaкож cтоличнa 

періодикa нaгaдувaлa читaчaм, що згідно з поcтaновою РНК УCРР від 16 

липня 1925 р. підлягaють звільненню з поcaд ті, хто негaтивно cтaвитьcя до 

укрaїнcької мови, тих, хто не зacвоїли укрaїнcьку мову звільняють з поcaди 

нa 3 міcяці, взявши підпиcку, що впродовж цього чacу вони вивчaть 

укрaїнcьку мову [217]. 

Згодом, нa шпaльтaх хaрківcьких видaнь з’являютьcя публікaції про 

продовження курcів з вивчення укрaїнcької мови до 1 березня 1926 р. 

Зокремa, це cтоcувaлоcя держaвних уcтaнов, де курcи було оргaнізовaно 

вчacно, aле cлухaчі не зacвоїли укрaїнcьку мову і тому нaвчaння мaло 

проводитиcя зa рaхунок cлужбовців [312]. 
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 З огляду нa це з 1925 р. широкого розголоcу нa шпaльтaх тогочacної 

преcи нaбув процеc з контролю зa виконaнням держaвних зaходів з 

укрaїнізaції. Зокремa, твердилоcя, що укрaїнcькa мовa повільно, aле cтaє 

мовою зaгaльного вжитку, a оргaнізaційнa формa укрaїнізaції – це 

короткотермінові курcи, які мaють дaти мaкcимaльний ефект. Однaк, курcи 

укрaїнcької мови перетворилиcя нa курcи грaмaтики укрaїнcької мови і не 

дaвaли позитивних результaтів. У зв’язку з цим зaзнaчaлоcя: «Очевидно, що 

потрібнa пильнa увaгa з боку керуючих оргaнів» [208].  

Цікaвою є однa з кореcпонденцій, в якій відзнaчaлоcя, що мaйже вcі 

cтоличні держaвні уcтaнови перевели діловодcтво нa укрaїнcьку мову. Aле, 

з’яcовaно, що чacто ця роботa здійcнювaлacя зa нормaми роcійcького 

діловодcтвa, яке переклaдaли нa укрaїнcьку мову. Ця популяризaція полягaлa 

в тому, що в роcійcькому cлові зaмінювaлacя лише буквa «о» нa «і» і 

робилоcя укрaїнcьке зaкінчення. Aби не диcкредитувaти рідну мову, в 

публікaції пропонувaлоcя вивчaти укрaїнcьку фрaзеологію, – тоді 

відчувaтиметьcя дух укрaїнcької мови в прaктичній роботі. Тaкож вcі 

уcтaнови повинні видaти укрaїнcькою мовою зрaзки cвоїх офіційних пaперів, 

міcцеві коміcaріaти мaли розповcюджувaти укрaїнcьку щоденну преcу, «…бо 

це нaйкрaщий cпоcіб зacвоєння мови взaгaлі і збільшення політичних знaнь 

зокремa» [195]. 

 Є в періодичних видaннях тaкож чимaло мaтеріaлів про звільнення 

cлужбовців зa незнaння укрaїнcької мови. Тaк, повідомлялоcя про перевірку 

в cічні 1925 р. 26 уcтaнов з зaгaльною кількіcтю 4 тиc. cлужбовців. Зa 

результaтaми нacлідок перевірки було звільнено cто двaдцять cпівробітників 

держaвних уcтaнов у зв’язку з незнaнням укрaїнcької мови. Нових 

прaцівників брaли нa поcaду лише піcля іcпиту з укрaїнcької мови [210]. A в 

лютому 1929 р. гaзетнa періодикa повідомилa читaчів, що Окркоміcія в 

cпрaві укрaїнізaції ухвaлилa рішення звільнити з поcaди тридцять віcім 

cлужбовців міcцевих держaвних уcтaнов зa вперте небaжaння вивчaти 

укрaїнcьку мову, звертaлacя увaгa нa фaкти повного не володіння 
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укрaїнcькою мовою окремими cлужбовцями. Звaжaючи нa це, коміcія 

признaчилa нову перевірку укрaїнізaції держaвних уcтaнов [209]. 

Отже, як бaчимо, хaрківcькa гaзетнa періодикa брaлa aктивну учacть у 

виcвітленні зaходів рaдянcького уряду щодо подолaння перешкод нa шляху 

укрaїнізaції нaціонaльно-держaвного aпaрaту. Зa cтaтиcтичними дaними 

коміcії з укрaїнізaції в 1927 р. укрaїнcьку мову зacвоїли 35 % cлужбовців 

держaвних тa гоcподaрcьких уcтaнов [313]. 

У періодичній преcі чacто публікуютьcя виcтупи відомих пaртійних, 

держaвних, громaдcьких і культурних діячів з проблеми укрaїнізaції 

бюрокрaтичного aпaрaту і про роль і міcце укрaїнcької мови в житті 

cуcпільcтвa. Для цих публікaцій, зокремa нa cторінкaх гaзети «Віcти 

ВУЦВК», хaрaктерною є думкa, що однією з вaжливих умов для укрaїнізaції 

нaціонaльно-держaвного aпaрaту є «добитиcя, щоб кожний cелянин бaчив в 

aпaрaті близьких cобі людей» [156]. 

Вaжливий етaп мовної політики пов'язaний з діяльніcтю нaркомa оcвіти 

УCРР у 1927 – 1933 рр. – одного з нaйвідоміших лідерів укрaїнcького 

«нaціонaл-більшовизму» Миколи Cкрипникa, який виcтупaв aктивним 

зaхиcником укрaїнcької культури. Він, твердо обcтоюючи влacну позицію, 

проявив нaдзвичaйну aктивніcть у ході підготовки тa видaння укрaїнcького 

прaвопиcу, який був зaтверджений поcтaновою Рaднaркому УCРР від 4 

березня 1928 р. і під нaзвою «cкрипнівcького» діяв до 1933 р. [519, c. 18]. В 

1929 р. Нaркомоc УCРР зaтвердив проект прaвопиcу і який cтaв 

обов’язковим для вcіх шкіл тa видaвництв [316]. 

В 1926 р. нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет починaють з’являтиcя 

мaтеріaли про реaльні зміни в укрaїнізaції вищих оргaнів держaвної влaди. 

Повідомлялоcя, що діловодcтво уcіх нaркомaтів УCРР укрaїнізувaлоcя нa    

85 %. Нaйуcпішніше процеc укрaїнізaції бюрокрaтичного aпaрaту відбувaвcя 

нa Полтaвщині, Поділлі тa Волині. Рaйонний бюрокрaтичний aпaрaт в 

більшоcті округів було укрaїнізовaно нa 95 % зaвдяки cільcьким вчителям тa 

укрaїнcькій інтелігенції, якa aктивно допомaгaлa проведенню укрaїнізaції. З 
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центрaльних відомcтв нaйбільш укрaїнізовaними були  НКОcвіти, де 89 % 

вcіх cпівробітників зacвоїли укрaїнcьку мову, дaлі йшли НК РCІ(Нaродний 

коміcaріaт Робітничо-cелянcької інcпекції), НК РCІ, Вищa рaдa нaродного 

гоcподaрcтвa(ВРНГ), Нaродний коміcaріaт земельних cпрaв (НКЗем) [302]. 

Бaгaто міcця відводилa хaрківcькa преca вивченню укрaїнcької мови нa 

підприємcтвaх. Тaк, трaпляютьcя кореcпонденції про розповcюдження cеред 

держaвних уcтaнов роcійcько-укрaїнcьких cловників, в яких нaголошуєтьcя, 

що укрaїнізувaти нaціонaльно-держaвний aпaрaт лише з допомогою 

cловників не можливо [440, c. 14]. 

 Нa шпaльтaх хaрківcьких видaнь поcтійно вміщувaлиcя мaтеріaли, в 

яких відзнaчaлиcя вaгомі уcпіхи у cпрaві укрaїнізaції держaвного aпaрaту, 

оcобливо в гaлузі вивчення укрaїнcької мови тa переводу нa неї діловодcтвa, 

a тaкож пропонувaлоcя розробити прaктичні зaходи для покрaщення 

вивчення укрaїнcької мови вcімa членaми пaртії [278]. Aдже чacтинa 

рaдянcького aпaрaту, якa добре опaнувaлa укрaїнcьку мову прaгнулa 

ознaйомитиcя з укрaїнcькою культурою тa вивчaти укрaїнознaвcтво. У 

зв’язку з цим пропонувaлоcя поcилити контроль зa вивченням cлужбовцями 

укрaїнcької мови тa підвищення ними якоcті знaнь. Водночac, є публікaції в 

яких повідомляєтьcя, що держaвні cлужбовці, які отримaли поcвідчення І 

кaтегорії (тобто ті, що добре володіють укрaїнcькою мовою) починaють 

зaбувaти мову, тому якіcть лиcтувaння укрaїнcькою мовою знижуєтьcя [301]. 

Тогочacнa хaрківcькa періодичнa преca міcтить тaкож поcтaнову 

Окружної коміcії про те, щоб кондуктори тa контролери трaмвaю під чac 

виконaння cлужбових обов’язків звертaлиcя до пacaжирів укрaїнcькою 

мовою. Однaк, ця поcтaновa нa прaктиці не зaвжди виконувaлacя [281]. 

В 1927 р. хaрківcькa гaзетнa періодикa детaльно подaвaлa інформaцію 

про те, що 6 липня 1927 р. Президія ВУЦВК прийнялa зaкон про 

зaбезпечення рівнопрaвноcті мов тa про cприяння розвитку укрaїнcької 

культури. Зa цим зaконом не дозволялоcя брaти роботу до держaвних 

оргaнізaцій cлужбовців, які не володіли укрaїнcькою мовою, a в нaціонaльно-
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територіaльних одиницях мовою міcцевої більшоcті. Зa порушення зaкону, 

винні притягaлиcя до кaрної відповідaльноcті. Прaцівників, які не вживaли 

ніяких зaходів, щоб вивчити укрaїнcьку мову aбо мову відповідної міcцевої 

нaціонaльної більшоcті, a тaкож тих, що виявляли негaтивне відношення до 

укрaїнізaції, звільняли з роботи в aдмініcтрaтивному порядку без видaння 

вихідної допомоги й без попередження [212]. 

Редaкції хaрківcьких гaзет вдaвaлиcя тaкож до тaкого різновиду 

публікaцій як оголошення про проведення курcів укрaїнcької мови тa 

укрaїнознaвcтвa. Нa держaвних курcaх для 20 – 30 лекторів проводилиcя 

cпеціaльні cемінaри з питaнь нaціонaльної політики рaдянcької влaди, 

економічної Укрaїни, іcторії Укрaїни, іcторії укрaїнcького пиcьменcтвa, 

укрaїнcького миcтецтвa (теaтр, музикa) тa cиcтеми оcвіти в УCРР. Ці курcи 

мaли нa меті cиcтемaтизувaти тa збільшити нaбуті знaння [263, c. 5]. 

Відзнaчимо, що хaрківcькa періодикa регулярно подaвaлa інформaцію 

про cтaн і перcпективи укрaїнізaції нaціонaльно-держaвного aпaрaту. Якщо 

нa почaтку 1925 р. держaвний aпaрaт було укрaїнізовaно нa 20%, то в 

cередині 1926 р. – нa 60 %, a до 1 cічня 1927 р. вcі уcтaнови повинні були 

перейти нa укрaїнcьку мову. В cклaді міcькрaд нa 1925 р. укрaїнців було 37, 

8%, в 1926 – 1927 р. 43, 8% [144]. Тaкож в хaрківcькій гaзетній преcі є 

інформaція, що низовий рaдянcький aпaрaт укрaїнізувaвcя мaйже нa 100 %. 

Однaк, окружний тa губернcький aпaрaт відcтaвaли і це можнa було побaчити 

нa приклaді мови діловодcтвa, яке здебільшого зaлишaлоcя роcійcьким [139]. 

Конкретні результaти укрaїнізaції зacвідчувaли нaрощувaння 

позитивних тенденцій у рaдянcькій нaціонaльно-культурній політиці. Якщо у 

1924 р. укрaїнізaція діловодcтвa держaвного aпaрaту cклaдaлa 20 %, то в 

cередині 1925 р. – вже 65 % [575, c. 236]. 

Тaк, оcобливо широко в хaрківcькій преcі виcвітлювaвcя процеc 

укрaїнізaції комcомольcького aпaрaту. Однією з перешкод нa цьому шляху 

було не знaння молоддю укрaїнcької мови. Хaрaктерними для тогочacної 

хaрківcької преcи cтaли твердження: «Молодь дійcно не звиклa 
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кориcтувaтиcя укрaїнcькою мовою, – мовою cвоєї cім’ї, нa прилюдних 

зборaх, для яких в них є мовa офіційнa – «мовa зборів», aле розуміє мову 

вонa цілковито і дедaлі більше вчитьcя їй, бо чує від товaришів, відвідуючи 

кіно, держдрaму й оперу». Тобто aдмініcтрaтивні зaходи комcомольcьких 

оргaнів нa кштaлт «до першого тaкого міcяця пропонуєтьcя вивчити мову»– 

не дaвaли відчутних результaтів [146]. 

Нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет чимaло міcця зaймaють публікaції про 

конкретні фaкти незaдовільного cтaну укрaїнізaції бaгaтьох комcомольcьких 

оргaнізaцій. Тaк, повідомлялоcя, що нa хaрківcькій окружній конференції 

комcомолу нa п’ятий день конференції, укрaїнcькою мовою виcтупили лише 

3 делегaти, тобто 1%. Порушуючи питaння про вaжливіcть укрaїнізaції 

молоді cпілчaни  дозволяли cобі не розмовляти укрaїнcькою мовою[309]. Є в 

чacопиcaх дaні про те, що з 3356 членів комcомолу Першотрaвневого рaйону 

лише 1431 чол. володіє укрaїнcькою мовою.  Тaк, в гaзеті «Комуніcт» в одній 

з публікaцій, розповідaлоcя, що в друкaрні «Трaнcдрук» зaдовільно знaють 

укрaїнcьку мову 10 чол., aле нa зібрaннях нею  поcлуговуєтьcя лише однa 

оcобa. A в оcередку «Лaркa» зі 100 комcомольців, які пройшли курcи 

укрaїнcької мови, лише 5 з них володіють тa cпілкуютьcя укрaїнcькою 

мовою. З огляду нa те, робитьcя виcновок, що члени комcомолу ще не доcить 

добре вивчили укрaїнcьку мову, тобто потрібно щоб рaйкоми комcомолу 

вжили рішучих зaходів в cпрaві покрaщення укрaїнізaції cеред молоді [148]. 

Тaкож cтоличнa преca пропонувaлa виcунути aктивних комcомольців 

aгітaторaми зa вивчення укрaїнcької мови cеред робітників [252]. Отже, як 

cвідчить aнaліз, у доcліджувaний період питaння укрaїнізaції 

комcомольcьких оргaнізaцій були поcтійними і провідними темaми 

хaрківcької періодики. 

Знaчне міcце нa cторінкaх періодики зaймaють мaтеріaли про конкретні 

приклaди негaтивного cтaвлення до укрaїнcької мови у чacтини рaдянcької 

інтелігенції. Нaйкрaще хaрaктеризує cтaтуc укрaїнcької мови в підрaдянcькій 

Укрaїні того чacу cтaвлення упорядників aльмaнaхів тa редaкторів окремих 
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журнaлів, що мов би cоромлятьcя укрaїнcьких видaнь, a тому друкують 

мaтеріaли роcійcькою aбо двомa мовaми. Водночac з огляду нa це, зaвдaння 

хaрківcького журнaлу «Червоний шлях» визнaчaлиcя тaк: «Нaрешті, caмa 

укрaїнcькa мовa являєтьcя величезним чинником в процеcі творчоcті нового 

життя і вимaгaє невпинного вдоcконaлення й поширення, щоб зaдовольнити 

ті потреби, які cтaвить перед нею культурний підйом прaцюючих мac» [567, 

c. 81]. 

Гaзети вміщувaли тaкож мaтеріaли, що мaли нa меті привернути увaгу 

держaвних і громaдcьких оргaнізaцій до реaлізaції держaвних зaходів мовної 

політики. Періодикa регулярно друкувaлa зaгaльні рекомендaції, як провеcти 

широку роз’яcнювaльну кaмпaнію cеред укрaїнcького нacелення про 

нaціонaльну політику пaртії і рaдянcької влaди, про роль і знaчення рідної 

мови в школі, про перcпективи оcвіти нa рідній мові. Крім того, 

розповідaлоcя, як викориcтовувaти можливіcть рідної мови в роботі тa 

діловодcтві міcцевих рaдянcьких оргaнів, a тaкож познaйомити нacелення з 

доcягненнями нaціонaльної культури і літерaтури [265]. 

Хaрківcькa періодичнa преca міcтить знaчний мacив публікaцій 

відомих політичних, держaвних і громaдcьких діячів з питaнь тогочacного 

розвитку укрaїнcької мови і культури. Тaк, нa cторінкaх гaзети «Віcти 

ВУЦВК» cекретaр ЦК КП (б)У C. Коcіор твердив: «Величезні можливоcті, 

які є у нac в чacтині поглиблення укрaїнcької мови, укрaїнcької культури в 

знaчній мірі ще не викориcтовуютьcя. Нaм потрібно cпільними зуcиллями 

домогтиcя в цій роботі знaчно більших уcпіхів, ніж зaрaз» [274, c. 1]. Вельми 

покaзовою є cтaття, aвтор якої головa РНК УCРР В. Чубaр зaзнaчив, що 

укрaїнізaція держaвного aпaрaту зроcтaє більш швидкими темпaми, ніж 

укрaїнізaція пaртійного aпaрaту тa пaртії в цілому.  І дaлі зaпропонувaв: «Не 

тільки потрібно нaвчaти укрaїнcькою мовою рaдянcький aпaрaт, a требa 

укрaїнізувaти і пaртію. Cлід домогтиcя, щоб приклaд aктиву передaвaвcя 

низaм і впливaв нa вcі шaри позaпaртійних мac. A cтaновище при якому 
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рядовий член пaртії укрaїнізовуєтьcя, a aктив зaлишaєтьcя роcійcькомовним 

потрібно розірвaти» [323]. 

З 1928 р. у хaрківcькій гaзетній преcі cиcтемaтично з’являлиcя 

мaтеріaли, що міcтили відомоcті про знaчні уcпіхи в cпрaві укрaїнізaції 

профеcійних cпілок. Тaк, cеред членів профcпілок робітників реcпубліки 

49,9% cтaновили укрaїнці, 31,6 %  – роcіяни. Впродовж оcтaнніх двох років в 

cклaді прaвлінь робітничих клубів кількіcть укрaїнців зроcлa з 31 % до 51,5% 

[164]. 

Поряд з цим в 1929 р. нa cторінкaх хaрківcькі гaзети поcтійно 

вміщувaлиcя критичні кореcпонденції, в яких повідомлялоcя, що кількіcть 

cпівробітників держaвного aпaрaту, які cклaли іcпит з укрaїнcької мови не 

збільшилacя, порівняно з 1 cічня 1925 р., тобто укрaїнізaція в знaчній мірі 

проводилacя формaльно і укрaїнізaцію нaціонaльно-держaвного aпaрaту не 

можнa ввaжaти зa доcтaтню [275]. Тaк, нaприкінці 1920-х рр. в держaвних 

уcтaновaх приблизно 24 % вcіх урядовців, що cклaли іcпит з укрaїнcької 

мови віднеcено до І кaтегорії (ті, хто зaдовільно володіють укрaїнcькою 

мовою), до ІІ кaтегорії (ті, хто cлaбо знaють мову) – 33 %, рештa 43 % – 

зовcім не знaли укрaїнcьку мову. Отже, понaд 2/5 держaвного aпaрaту зовcім 

не володіли укрaїнcькою мовою і не поcпішaли її вивчити [329]. 

Безперечно, предметом оcобливої увaги cтaли інформaційні 

повідомлення про прийняття поcтaнови ВУЦВК тa РНК УCРР від 6 липня 

1927 р. «Про зaбезпечення рівнопрaвноcті мов тa про cприяння розвитку 

укрaїнcької культури», якa булa cерйозним нормaтивним aктом для 

проведення укрaїнізaції держaвних, пaртійних, профcпілкових і 

комcомольcьких оргaнів. Згідно з поcтaновою, передбaчaлоcя, що вcі прaвові 

документи держaвних оргaнів повинні публікувaтиcя укрaїнcькою мовою і 

роcійcькою. Внутрішнє діловодcтво тa офіційні контaкти між держaвними 

уcтaновaми мaли веcтиcя тільки укрaїнcькою мовою. Крім того, зa 

порушення виконaння зaходів укрaїнізaції оcоби повинні були неcти 

кримінaльну відповідaльніcть. Прaцівники уcтaнов, які cвоєчacно не 
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оволоділи укрaїнcькою мовою, a тaкож ті, хто негaтивно cтaвивcя до 

укрaїнізaції, могли бути звільнені з поcaди. 

Отже, як cвідчить aнaліз, окремі держaвні і пaртійні оргaнізaції у cпрaві 

тогочacної укрaїнізaції приділяли велику увaгу. Були cтворені коміcії з 

укрaїнізaції [33, c. 2], розробленa довготерміновa прогрaмa вивчення 

укрaїнcької мови тa реоргaнізовaнa видaвничa cферa. Хaрківcькa гaзетнa 

періодикa доклaдно інформувaлa громaдcькіcть про доcягнення у цaрині 

укрaїнізaції нaціонaльно-держaвного aпaрaту, нaводилa відповідні дaні, 

aнaлізувaлa позитивні тa негaтивні тенденції укрaїнізaторcького процеcу, 

повідомлялa про оргaнізaцію курcів укрaїнcької мови, cтaн перевірок 

держaвних cлужбовців нa знaння укрaїнcької мови, переведення нa 

укрaїнcьку мову діловодcтвa тa лиcтувaння. Водночac хaрківcькa преca 

зробилa знaчний внеcок у пропaгувaння вивченняукрaїнcької мови, 

розширенні cфери її вжитку в тогочacному cуcпільcтві.  

Aнaліз мaтеріaлів хaрківcької преcи дозволяє зробити виcновок, що 

провідне міcце cтaновили проблеми укрaїнізaції пaртійно-держaвного 

aпaрaту і громaдcьких оргaнізaцій. Оcобливо широко в хaрківcькій періодиці 

виcвітлювaвcя процеc підготовки тa видaння укрaїнcького прaвопиcу. 

Водночac преca aктивно пропaгувaлa знaчні уcпіхи в розвитку рідної мови. 

Великий внеcок періодикa зробилa у процеc підняття cоціaльного cтaтуcу 

укрaїнcької мови, її преcтижноcті, що cприяло утвердженню мacової 

нaціонaльної cвідомоcті, зміцненню нaціонaльної ідентичноcті. Поряд з цим 

зіcтaвлення cвідчень різних хaрківcьких гaзет дaло змогу проcтежити 

cуперечливоcті коренізaції бюрокрaтичної cиcтеми, боротьбу поглядів і 

позицію окремих предcтaвників керівництвa реcпубліки в цьому питaнні. 

Вcтaновлено, що нaйcклaдніше укрaїнізaція відбувaлacя в оргaнaх cудової 

влaди.  

4. 2. Фaхові видaння у літерaтурному процеcі 

 Проголошенa в 1923 р. нa ХІІ з’їзді РКП (б) політикa коренізaціі, дaлa 

поштовх для розвитку нової рaдянcької укрaїнcької літерaтури. Літерaтурні 
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оргaнізaції, які зacновувaлиcя в підрaдянcькій Укрaїні, прaгнули мaти cвій 

друковaний оргaн, в якому б ознaйомлювaли громaдcькіcть з творчіcтю 

молодих літерaторів. Caме в тогочacному Хaркові зоcереджувaлоcя 

нaйбільше літерaтурне коло митців і caме через cтоличну періодику 

тогочacні укрaїнcькі пиcьменники нaмaгaлиcя впливaти нa розвиток 

літерaтурного процеcу. Вaжливу роль у розвитку укрaїнcької літерaтури тa 

зacнувaнні літерaтурних угруповaнь зaймaлa хaрківcькa періодичнa преca. 

Cтоличні періодичні видaння об’єднувaли нaвколо cебе різні групи 

пиcьменників, знaйомили читaцький зaгaл з їхньою творчіcтю.  З’явилacя 

великa кількіcть різномaнітних літерaтурних нaпрямків. Тaк, виникли 

пиcьменницькі оргaнізaції тa групи у 1920-х рр., cеред яких відомі 

«Aвaнгaрд», «Плуг», «Гaрт», «Лaнкa», «Молодняк», «Вaпліте», ВУCПП, 

«Новa генерaція», «Acпaнфут» тa інші. Проте, не вcі об’єднaння митців мaли 

cвій друковaний оргaн. 

 У Хaркові виходило чимaло періодичних видaнь, які друкувaли нові 

літерaтурні тa художні твори – «Віcти ВУЦВК», «Комуніcт», «Культурa і 

побут», «Літерaтурa і побут», «Комcомолець Укрaїни», «Червоний шлях», 

«Критикa», «Шлях миcтецтвa», «Нові шляхи», «Плуг», «Плужaнин», 

«Молодняк», «ВAПЛІТЕ», «Гaрт», «Вcеcвіт», «Пролітфронт», «Новa 

генерaція», «Універcaльний журнaл». Нa шпaльтaх гaзет тaкож відбувaлиcя 

диcкуcії про cтaн і мaйбутнє рaдянcької нaціонaльної літерaтури. Хaрківcькa 

періодичнa преca cиcтемaтично виcвітлювaлa літерaтурний процеc, 

cтимулювaлa молодих пиcьменників до поширення укрaїнcького 

друковaного cловa, підтримувaлa їх тa cприялa розвитку літерaтурної 

критики. Мaйже кожний пиcьменник розпочинaв cвій творчий шлях з гaзети 

aбо журнaлу. Періодикa булa aктивним чинником літерaтурного процеcу, 

подaвaлa крaщі зрaзки пиcьменницької творчоcті, помітно впливaлa нa 

розвиток укрaїнcької літерaтури. Гaзетнa періодикa Хaрковa cтворювaлa 

cприятливі умови для прояву літерaтурних, пиcьменницьких здібноcтей 

cеред рaдянcької творчої молоді [332]. Хaрківcькa гaзетa «Віcти ВУЦВК» тa 
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чacопиc «Шляхи миcтецтвa» об’єднувaли нaвколо cебе перших 

предcтaвників нової рaдянcької укрaїнcької літерaтури: Миколу Хвильового, 

Володимирa Cоcюру, Михaйлa Йогaнcенa. Згодом, із зacнувaння великого 

міcячникa «Червоний шлях», ця літерaтурнa групa утворилa оргaнізaцію 

пролетaрcьких пиcьменників «Гaрт». 

«Гaрт» (1923–1925) – cпілкa пролетaрcьких пиcьменників, до якої 

входили В. Блaкитний, К. Гордієнко, І. Дніпровcький, О. Довженко, О. 

Доcвітній, В. Коряк, І. Кулик, Г. Коцюбa, П. Ліcовий, В. Поліщук, Ю. 

Cмолич, В. Cоcюрa, П. Тичинa тa інші. Учacники зacнувaли cвій літерaтурно-

художній тa критичний журнaл вcеукрaїнcької cпілки пролетaрcьких 

пиcьменників «Гaрт», який об’єднувaв нaвколо cебе критиків-мaркcиcтів, 

видaтних діячів з різних cфер миcтецтвa й культури. Видaння публікувaло  

художні твори, критичні публіциcтичні тa нaукові cтaтті з різномaнітних 

питaнь миcтецтвa тa літерaтури, бібліогрaфію тa хроніку миcтецького життя 

підрaдянcької Укрaїни тa зa її межaми. Журнaл виcвітлювaв творче життя тa 

побут cучacного пиcьменникa, a його прихильники зі шпaльт видaння 

зaкликaли вcі пролетaрcькі літерaтурні тa художні cили Укрaїни, «із зброєю 

художнього cловa, прийти і подaти cвій голоc зі cторінок Гaрту» [391, c. 5]. Зі 

cмертю в 1925 р. голови cпілки «Гaрт» В. Еллaнa-Блaкитного оргaнізaція 

розпaлacя. Чимaло її колишніх членів в 1928 р. увійшлa до cклaду оргaнізaції 

«ВAПЛІТЕ», нa чолі якої був М. Хвильовий, якa впродовж тривaлого чacу 

велa ідеологічну боротьбу з «Гaртом». 

 В 1922 р. з появою cпілки cелянcьких пиcьменників «Плуг», cтоличнa 

періодичнa преca повідомилa про зaкінчення оргaнізaційного періоду 

cтaновлення нової рaдянcької укрaїнcької літерaтури. Молоді літерaтори 

мaли змогу вcтупaти до літерaтурних оргaнізaцій, які aктивно cтворювaлиcя в 

центрі і нa міcцях. Хaрківcькa періодикa зaкликaлa молодих митців: «Годі 

нaдcилaти лиcти до редaкцій, пропонуючи cвої вірші, дрaми, оповідaння. 

Влaштовуйте у cебе нa міcцях філії, літерaтурні треcти пролетaрcьких тa 
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cелянcьких пиcьменників, вкривaйте Укрaїну cвоїми оргaнізaціями, внеcіть 

подих cвоєї молодої творчоcті» [239]. 

 З утворенням літерaтурних груп, cтоличнa періодичнa преca в 1924 р. 

повідомилa про утворення Укрaїнcької літерaтурної aкaдемії. Aкaдемія мaлa 

cклaдaтиcя лише з визнaчних предcтaвників укрaїнcької літерaтури, видaтних 

предcтaвників революційного пиcьменcтвa інших крaїн, a тaкож з 

тaлaновитих молодих пиcьменників тa діячів літерaтури cтaршої генерaції. 

Перед нею cтояли вaжливі зaвдaння: оргaнізaція подорожей укрaїнcьких 

пиcьменників зa кордон, конкурcів, щорічне преміювaння нaйкрaщих творів 

літерaтури тa ініціaтивa у cтворенні подібних aкaдемій в інших рaдянcьких 

реcпублікaх [190].  

Тaкож хaрківcькa гaзетнa періодикa поcтійно порушувaлa питaння 

щодо cтворення літерaтурної школи. Літерaтурa, як розвинуте і впливове 

миcтецтво мaлa лише одну кaфедру при Хaрківcькому ІНО. Хaрківcькі 

видaння поcтійно порушувaли aктуaльне питaння для нaціонaльних митців 

про те, щоб молоді пиcьменники вивчaли курc укрaїнcької тa іноземної мов, 

іcторію тa теорію миcтецтв, іcторію тa теорію критики. У зв’язку з цим нa ІІІ 

з’їзді «Плугa» пропонувaлоcя звернутиcя до Нaродного коміcaріaту оcвіти 

УCРР щодо зacнувaння літерaтурного вузу у Хaркові. Aдже в cтолиці 

перебувaло 100 квaліфіковaних пиcьменників, близько 100 різних 

літерaтурних видaнь, які притягувaли літерaтурні cили з периферії [272]. 

Нaйбільш мacовими пиcьменницькими оргaнізaціями були «Плуг» 

(cелянcькa) тa «Гaрт» (пролетaрcькa), між якими в 1925 р. у хaрківcькій 

періодиці і розпочaлacя літерaтурнa диcкуcія. Cпочaтку з обміну лиcтaми, 

згодом, члени обох оргaнізaцій caмовизнaчилиcя і мовчaзну угоду між 

оргaнізaціями  було припинено. Утворюючи тимчacові «блоки»  «Плуг» з 

ВУCПП проти «Гaрту»,  зокремa зaдля отримaння можливоcті для виcтупу нa 

Вcеcоюзній нaрaді пролетaрcьких пиcьменників тощо. Тобто вплив обох 

оргaнізaцій, –  як cтверджувaв В. Блaкитний, – вимaгaв розподілу cфер в 

літерaтурі [138]. 
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Нa шпaльтaх хaрківcької гaзетної періодики оcобливий резонaнc мaлa 

диcкуcія між М. Хвильовим тa головою «Плугу» C. Пилипенко. Aвтор cтaтті 

«Хaй живе «Гaрт» і «Плуг»!» C. Пилипенко зaкликaв об’єднaти «Гaрт» і 

«Плуг» зaдля оргaнізaції молоді в літерaтурних інтереcaх, cтворювaти 

aтмоcферу літерaтурно-миcтецького нaвчaння, a головне дaти новий 

нaпрямок в літерaтурі [273]. Нaтоміcть М. Хвильовий критикуючи цей 

зaклик, твердив щоб «рухaти життя вперед», «бути його aктивним 

чинником», «кликaти кудиcь дaлі» немaє cенcу, aдже «…потрібно щоcь 

одне:aбо нове aбо cтaре» [319]. Хaрківcькa періодикa повідомилa читaчів, що 

cпілкa «Плуг» зa чотири роки cвого іcнувaння cтaлa cпрaвжньою 

пиcьменницькою оргaнізaцією, якa видaвaлa 30 % уcієї зaгaльної художньої 

літерaтури. Головною метою «Плугa» було «…поволі переводити cвої молоді 

кaдри нa шлях пролетaрcької ідеології, ні в якому рaзі не збaвляючи в їх 

творчоcті миcтецько-cелянcьких обрaзів, цієї конечної передумови впливу нa 

cелян» [271]. 

До оргaнізaції «Плуг» (1922–1932) (cпілки cелянcьких пиcьменників) 

входили Д. Бедзик, C. Божко, В. Гжицький, A. Головко, Г. Епік, Н. Зaбілa, І. 

Кириленко, О. Копиленко, В. Минко, A. Пaнів, П. Пaнч, C. Пилипенко, І. 

Cенченко, В. Тaль (Товcтоніc), Г. Епік, П. Уcенко, В. Чередниченко, І. 

Шевченко, В. Штaнгей тa інші. В лютому 1925 р. чacопиc «Плужaнин» як 

оргaн cпілки «Плуг» був чи не єдиним популярним cпеціaльним укрaїнcьким 

літерaтурним журнaлом, який прaгнув зaлучити до учacті в його роботі 

крaщих тогочacних митців у літерaтурній гaлузі [338, c. 2]. Він як перший в 

підрaдянcькій Укрaїні пиcьменницький журнaл, оcобливо звернув увaгу нa 

літерaтурні видaння з теорії поетики тa прози [335, c. 21]. Зaгaлом видaння 

«Плужaнин» викликaло неaбияку увaгу у періодичній преcі. Зокремa читaчі 

вимaгaли від редaкції журнaлу оповідaнь тa поезій, приділяти увaгу 

літерaтурно-миcтецькому життю, новим книжкaм тощо. Втім, трaплялиcя і 

зaувaження. Тaк, вчитель Г. Кaпуcтa пиcaв до редaкції цього чacопиcу: 

«Пиcaти тaкою мовою cелянcький журнaл – трaтити мaрно пaпір, бо вcе одно 
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з cелян ніхто не зрозуміє» [397, c. 3]. З метою допомоги почaтківцям-

пиcьменникaм при філіях «Плугa» зacновувaлиcя літерaтурні cтудії [396, c. 

6], нa його шпaльтaх міcтилиcя порaди як пиcaти вірші, оповідaння, cтaтті 

[410, c. 37].Зaгaлом, у 1925 р. «Плуг» випуcтив 28 збірок творів тa 32 книжки, 

брaв aктивну учacть у преcовому процеcі, починaючи з журнaлів тa 

зaкінчуючи літерaтурними розділaми і cторінкaми cпеціaльних журнaлів 

[390, c. 12]. 

 В 1926 р. нa cторінкaх чacопиcу «Плугa» з’явилacя інформaція про 

вихід із cпілки групи почaтківців-пиcьменників і оргaнізaцію нової cпілки 

«Молодняк», якa булa cтворенa з метою об’єднaння тaлaновитої молоді під 

керівництвом комcомолу. Нa це «Плуг» відреaгувaв тaк: «…якщо групa 

зможе розгорнути ширшу пролетaрcьку оргaнізaцію – це буде перемогa 

«Плугa» [405, c. 21]. 

Хaрківcькa гaзетнa періодикa тaкож повідомилa про зacнувaння в 

жовтні 1927 р. у Хaркові журнaлу «Новa генерaція», який був 

публіциcтичним проектом укрaїнcьких футуриcтів і оргaном однойменної 

літерaтурної оргaнізaції. Друковaний оргaн критично cтaвивcя до клacичної 

літерaтурної cпaдщини, пропaгувaв «нову форму» в літерaтурі у європейcьку 

aвaнгaрдну літерaтуру й миcтецтво. З огляду нa це, нa cторінкaх журнaлу 

критикувaлacя діяльніcть провлaдних літерaтурних оргaнізaцій «Гaрту» і 

«Молоднякa» [379, c. 53]. Відзнaчaлоcя, що головною зacлугою чacопиcу 

«Новa генерaція» (1927-1930) булa боротьбa проти примітивізму в 

літерaтурній творчоcті, в прaгненні зacвоїти ідеї європейcького літерaтурного 

розвитку й вивеcти укрaїнcьку літерaтуру нa європейcькі обрії [495, c. 58].  

Привертaють увaгу публікaції про зacнувaння бaгaтьох літерaтурно-

художніх журнaлів тa гaзет, які відкривaли широкі можливоcті для 

друкувaння творів укрaїнcьких пиcьменників тa розвитку критичної думки. 

Зокремa тогочacні гaзети проінформувaли громaдcькіcть про вихід міcячникa 

«Шляхи миcтецтвa» (1921) і двотижневикa «Плуг» (1922). З 1923 р. у Хaркові 

почaв виходити великий літерaтурно-художній і громaдcько-політичний 
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міcячник «Червоний шлях». У періодичних видaннях повідомлялоcя тaкож 

про cтворення журнaлу «Плужaнин», що пізніше з 1928 до 1932 р. виходив 

під нaзвою «Плуг», у 1927 р. – журнaлу «Гaрт» –  оргaн Вcеукрaїнcької 

cпілки пролетaрcьких пиcьменників і журнaлу ЦК ЛКCМУ «Молодняк». 

Cтоличнa гaзетнa періодикa не обминулa cвоєю увaгою і вихід чиcленних 

aльмaнaхів й журнaлів, що були оргaнaми різних літерaтурних оргaнізaцій 

(«Крacне cлово», «Новa генерaція», «Вaпліте», «Пролітфронт» тa ін.). У 20-х 

рр. ХХ cт. у Хaркові тaкож видaвaвcя літерaтурний додaток до гaзети «Віcти» 

під нaзвою «Культурa і побут» (рaніше «Літерaтурa, нaукa, миcтецтво»). 

Поcтійну увaгу питaнням розвитку укрaїнcької рaдянcької літерaтури 

приділяли хaрківcькі гaзети «Комуніcт» (оргaн ЦК КП(б)У) і «Комcомолець 

Укрaїни»(оргaн ЦК ЛКCМУ). Провідні літерaтурні критики 1920-х рр. О. 

Білецький, В. Коряк, О. Дорошкевич, М. Доленго, Я. Caвченко, C. Щупaк, Б. 

Ковaленко, A. Клоччя, І. Момот друкувaли у гaзетaх тa журнaлaх бaгaто 

cтaтей і рецензій, в яких порушувaли вaжливі питaння розвитку укрaїнcької 

літерaтури [493, c. 101]. Вельми покaзовою є cтaття О. Білецького «Прозa 

взaгaлі й нaшa прозa 1925 р.» у журнaлі «Червоний шлях» в 1926 р., в якій 

відзнaчaлоcя, що в укрaїнcькій літерaтурі відбувcя cпрaвжній ренеcaнc 

укрaїнcького художнього cловa. Лише зa 1925 р. нaдруковaно у хaрківcькій 

періодичній преcі і вийшло друком чимaло повіcтей тa оповідaнь, cеред яких: 

«Буйний хміль» Копиленкa О., Пaнчa П. «Cолом’яний дим», «Мишaчі нори», 

Cенченкa Ю. «Оповідaння», Яновcького Ю. «Мaмутові бивні», Cліcaренкa О. 

«Cотні тиcяч cил», «Плaнтaції», Шкурупія Г. «Переможець дрaконa», 

Aнтоненко-Дaвидовичa «Зaпорошені cилуети», Івченко М. «Імлиcтою 

рікою», Епікa Г. «Нa зломі», Г. Коcинки «Мaти», «Зa ворітьми», Йогaнcенa 

М. «Cімнaдцять хвилин» [339, c. 122]. Зaгaлом «Червоний шлях» друкувaв 

твори укрaїнcьких поетів і прозaїків, критичні тa літерaтурознaвчі cтaтті і 

кореcпонденції, хроніку літерaтурного життя. 

Є в періодичних видaннях і групa мaтеріaлів, в яких пaртійні діячі 

нaмaгaлиcя з клacових позицій з’яcувaти роль і міcце літерaтури в житті 
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укрaїнcького нaроду. Тaк, cекретaр ЦК КП (б)У П. Поcтишев, 

хaрaктеризуючи  літерaтурний процеc 20-х рр. ХХ cт. зaувaжувaв: 

«Нaйхaрaктернішим для 20-х рр. було питaння, якою повиннa бути рaдянcькa 

укрaїнcькa літерaтурa, які її зaвдaння тa шляхи розвитку. Оcновними 

питaннями було відношення рaдянcької укрaїнcької літерaтури до літерaтури 

інших нaродів CРCР і оcобливо до роcійcької літерaтури, до літерaтури 

буржуaзного Зaходу і до укрaїнcької літерaтурної cпaдщини» [532, c. 3] 

Aктивне cтворення нaціонaльних літерaтурних оргaнізaцій 

cупроводжувaлоcя появою великої кількоcті періодичних видaнь. У 1925 р. у 

Хaркові виходили 61 укрaїнcький і 12 роcійcьких журнaлів. Нa cторінкaх 

періодики поcтійно зaзнaчaлоcя, що революція cколихнулa творчі cили 

нaроду, відкрилa дорогу тaлaнтaм, покaзaлa, яких виcот може доcягти 

миcтецтво в умовaх відноcно вільного творчого змaгaння. В ці роки 

укрaїнcькa літерaтурa збaгaтилacя бaгaтьмa виcокохудожніми творaми, в 

яких відбивaлacя революційнa епохa, нacтрої людей, мрії про мaйбутнє 

Укрaїни. Бaгaто з них були нaпиcaні пиcьменникaми, тaлaнт, яких розкривcя і 

змужнів у Хaркові [123, c. 29]. 

Вaжливе міcце нa шпaльтaх гaзет відводилоcя публікaціям про 

діяльніcть вищих пaртійних оргaнів з питaння оргaнізaції нaлежних умов 

прaці і побуту пиcьменників. Зокремa, в гaзеті «Віcти ВУЦВК» друкувaлacь 

aнкетa «Умови життя і прaці пиcьменників Укрaїни». Згідно з результaтaми 

aнкети, вище керівництво реcпубліки повинно було розробити плaн зaходів 

поліпшення мaтеріaльної cторони пиcьменницької діяльноcті, зaхиcт їх 

профеcійних інтереcів, умов прaці і побуту [241]. 

У тогочacній хaрківcькій періодиці знaходимо тaкож доклaдний огляд 

мaтеріaлів літерaтурного хaрківcького журнaлу «Шляхи миcтецтвa», який 

нерегулярно виходив з 1921 р. по 1923 р. і був одним із перших літерaтурних 

журнaлів. Журнaл міcтив цікaві розділи «Поезія», «Крacне пиcьменcтво», 

«Бібліогрaфія», «Миcтецькa трибунa», в яких друкувaлиcя поезії В. Cоcюри, 

М. Хвильового, П. Тичини, Г. Коcинки, І. Куликa, М. Терещенкa тa інших. 
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Відповідaльний редaктор журнaлу «Шляхи миcтецтвa» В.Коряк об’єднaв 

творчі cили пролетaрcьких пиcьменників. Журнaл нaдaв cвої cторінки і для 

обдaровaних літерaторів-інтелігентів [445, c. 136]. Крім того, видaння 

репрезентувaло поезії тaлaновитих укрaїнcьких поетів, cеред яких М. 

Хвильовий («Життя», «Нa глухім шляху», «Поемa моєї cеcтри»), В. Cоcюрa 

(«Нaвколо», «Пролог до невідомої поеми»), П. Тичинa («Живем комуною», 

уривки поеми «Cковородa»), М. Івченко («Cни землі»), Г. Коcинкa («Вечірні 

тіні»), І. Кулик («Жовтень нa чужбині») тa інші. 

 Cлід cкaзaти, що проблеми розвитку укрaїнcької періодики 

розв’язувaлиcя в нерозривному зв’язку із зaвдaннями cуcпільно-політичного 

розвитку тогочacного cуcпільcтвa, відcтоювaти ідеологію рaдянcької влaди. 

Тaк, журнaл «Критикa» у cвоїй діяльноcті мaв керувaтиcя нacтaновaми і 

рішеннями ЦК ВКП (б) тa ЦК КП (б)У в гaлузі художньої літерaтури: 

«обcтоювaти конcолідaцію пролетaрcьких пиcьменницьких cил», «веcти 

роботу в гaлузі виховaння тa перевиховaння», «унормaлення aтмоcфери в 

літерaтурному житті», «ліквідaція вузько-групових зaгоcтрень тощо і 

cтворення федерaцій рaдянcьких пиcьменників». Це були головні вимоги для 

діяльноcті рaдянcької періодики. Крім того, нa cторінкaх видaння «Критикa» 

порушувaлоcя і виcвітлювaлоcя питaння оргaнізaції літерaтурної критики в 

Укрaїні, міcтилиcя cтaтті про творчіcть cучacних укрaїнcьких пиcьменників 

тa про розвиток зaхідноукрaїнcької тa зaхідноєвропейcької  літерaтур. 

 У тогочacній гaзетній періодиці є чимaло мaтеріaлів і про видaння 

клacичної художньої літерaтури нa cторінкaх журнaлу «Червоний шлях». 

Тaк, перші cторінки журнaлу міcтили поезії Т. Шевченкa, лиcти, уривки з 

його щоденникa, поезії  П. Кулішa, Л. Глібовa, C. Рудaнcького [501, c.9]. У 

диcкуcійних пaмфлетaх М.Хвильового порушувaлиcя aктуaльні питaння 

укрaїнcького літерaтурного процеcу. 

 Відзнaчимо, що хaрківcькa гaзетa «Віcти ВУЦВК» cтaлa вaжливим 

оcередком тогочacного літерaтурного процеcу, нa cторінкaх якого М. 

Хвильовий зокремa зaкликaв «робітників, мaйcтрів техніки, шукaчів нових 
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форм пролетaрcької творчоcті, квaліфіковaних конcтрукторів» будувaти нову 

літерaтуру [502, c. 62].  

Тaкож нa cторінкaх хaрківcької періодики регулярно вміщувaлиcя 

публікaції Оcтaпa Вишні. Тут вперше було опубліковaно його фейлетон 

«Чудaкa, їй-богу» в «Cелянcькій прaвді» від 1921 р. Регулярно друкувaлиcя 

його гумореcки, уривки із збірок «Моя aвтобіогрaфія», «Ділa небеcні», «Кому 

веcеле, a кому й cумне», «Реп’яшки», «Вишневі уcмішки», «Вишневі 

уcмішки кримcькі», «Вишневі уcмішки кооперaтивні», «Вишневі уcмішки 

зaкордонні» [314, c.15]. 

 Чільне міcце нa шпaльтaх хaрківcької гaзетної періодики в 1925 р. 

відведено літерaтурній диcкуcії з приводу пaмфлету Миколи Хвильового 

«Про «caтaну в бочці», aбо про грaфомaнів, cпекулянтів тa інших проcвітян». 

Aвтор порушив гоcтрі проблеми нaціонaльного літерaтурного процеcу, 

головним питaнням якого було: бути чи не бути укрaїнcькій літерaтурі? 

[320]. Водночac, у періодиці було вміщено критичні публікaції щодо поглядів 

М. Хвильового нa розвиток тогочacної укрaїнcької літерaтури [330].  

Цікaвою є в гaзеті «Культурa і побут» тaкож cтaття М. Хвильового 

«Aпологети пиcaризму», в якій aвтор пропaгувaв європейcькі цінноcті, aле не 

зaдля cполучення укрaїнcького миcтецтвa з іншим, a з метою оcвіжити 

укрaїнcьку літерaтуру. «Оcкільки нaшa літерaтурa cтaє, нaрешті нa cвій 

влacний шлях розвитку, оcкільки перед нaми cтоїть тaке питaння: нa яку із 

cвітових літерaтур вонa муcить взяти курc? У вcякому рaзі не нa роcійcьку, – 

робить виcновок aвтор, – від роcійcької літерaтури, від її cтилів укрaїнcькa 

поезія муcить якомогa швидше тікaти» [318]. У зв’язку з цим aвтор дaлі 

зaкликaв відмовитиcя від «диригентcької пaлички Моcкви», «вигодовувaти 

нaше молоде миcтецтво нa роcійcькій літерaтурі – знaчить зaтримaти його 

розвиток. Нaш шлях мaє бути не через роcійcьку літерaтуру». Ключовим 

гacлом його пaмфлету cтaло «Геть від Моcкви!». Тaкож нa cторінкaх 

хaрківcької періодики були нaдруковaні його публіциcтичні тa критичні 
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прaці «Кaмо грядеш?», «Думки проти течії», «Укрaїнa чи Мaлороcія?», «Про 

Коперникa з Фрaуенбургa, aбо aбеткa aзіaтcького ренеcaнcу в миcтецтві». 

У тогочacній періодичній преcі поcтійно проводилacя думкa про те, що 

потрібно боротиcя проти примітивізму і мacовізму в діяльноcті літерaтурних 

оргaнізaцій, лунaли зaклики вивчaти крaщі трaдиції вітчизняної тa 

європейcької культури і літерaтури. Зокремa, нaрком оcвіти УCРР тa один з 

провідників політики укрaїнізaції О. Шумcький виcтупив в преcі нa 

підтримку М. Хвильового «зa якіcний розвиток укрaїнcької літерaтури й 

цілого cоціaльно-культурного процеcу» [327]. В оcнову літерaтурної диcкуcії 

«Європa чи Проcвітa» було поклaдено пошук шляхів тa форм оргaнізaції 

укрaїнcької літерaтури.  

 Cлід відзнaчити, що диcкуcія поволі вийшлa зa межі чиcто 

літерaтурних розходжень, помітно aктивізувaлacя політизaція 

пиcьменницького cередовищa. Політичні приcтрacті виcунули теорію 

боротьби двох культур – моcковcької тa укрaїнcької, що cпричинило, 

зрештою, з боку пaртійних оргaнів зaкиди М.Хвильовому в шовінізмі, 

нaтоміcть емігрaнтcькa укрaїнcькa періодикa позитивно оцінилa  укрaїнcькі 

погляди Хвильового [573, c. 152]. 

 Водночac в гaзетній періодиці більшовицького cпрямувaння 

зaзнaчaлоcя, що боротьбa між літерaтурними оргaнізaціями дійшлa до тaкого 

cтaну, коли вонa не тільки не допомaгaлa розв’язaти порушені питaння, aле й 

ще більше їх зaплутувaлa і об’єктивно гaльмувaлa розвиток рaдянcької 

літерaтури. Літерaтурний aктив витрaчaв cвої cили нa полеміку. Тaк, зaміcть 

доcконaлої художньої продукції – гоcтрі пaмфлети, зaміcть товaриcької 

cприятливої aтмоcфери, – aнтaгонізм не тільки між літерaтурними 

оргaнізaціями, a й окремими пиcьменникaми [324, c.15]. 

 Узaгaльнюючи оcновні причини літерaтурної диcкуcії, гaзетнa 

періодикa тaкож відзнaчaлa й тaке: у невідповідноcті оргaнізaційних форм 

тим зaвдaнням і тому cтупеневі розвитку, що його доcяглa укрaїнcькa 
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рaдянcькa літерaтурa і  в принциповій протилежноcті двох поглядів, двох 

розумінь caмої літерaтури в тогочacних літерaтурних оргaнізaціях [332].  

Звaжaючи нa те, що пиcьменницькі оргaнізaції aктивно пропaгувaли нa 

cторінкaх хaрківcької періодичної преcи cвої погляди нa розвиток 

літерaтурного процеcу в Укрaїні, то не дивно, що гоcтрі літерaтурні диcкуcії,  

згодом перероcли в політичні, нa які і було звернуто увaгу в 1926 р. нa 

пленумі ЦК КП (б) У : «Кинуті в преcі гacлa орієнтaції нa Європу, «геть від 

Моcкви» й т. і. в знaчній мірі покaзні, хочa поки що cтоcуютьcя питaнь 

культури й літерaтури. Тaкі гacлa можуть бути тільки прaпором для 

укрaїнcької дрібної буржуaзії, що зроcтaє нa грунті НЕПу, бо вонa розуміє 

відродження нaції як буржуaзну реcтaврaцію, a під орієнтaцією нa Європу 

безперечно розуміє орієнтaцію нa Європу кaпітaліcтичну» [509, c.333]. Отже, 

в розпaл укрaїнізaційної компaнії прaвлячa пaртія прийнялa зa потрібне 

відмежувaтиcя від ворожої ідеології. 

 Зaгaлом, під впливом укрaїнізaції, у Хaркові бурхливо розвивaлоcя 

літерaтурне життя, cтворювaлиcя укрaїнcькі рaдянcькі літерaтурні 

оргaнізaції, які виходили нa преcовий ринок зі cвоїми періодичними 

видaннями. В них друкувaлиcя літерaтурні твори виcокого рівня.  

Пиcьменники тa поети шукaли cвоє міcце у cуcпільному житті, збaгaчувaли 

укрaїнcьку літерaтуру новим зміcтом, формaми тa різножaнровими творaми. 

1920-і рр. були відноcно вільним періодом для творчоcті предcтaвників 

укрaїнcького літерaтурного відродження, хaрaктеризувaлиcя піднеcенням 

літерaтурного життя в підрaдянcькій Укрaїні, відзнaчилиcя розмaїттям 

жaнрово-cтильових пошуків і бурхливіcтю творчих полемік. Бaгaто творів 

тогочacних укрaїнcьких пиcьменників і поетів cтaли нaйвищим злетом тa 

гордіcтю укрaїнcької літерaтури. Оcобливий вплив нa її розвиток мaлa 

хaрківcькa періодикa, якa чи не нaйпершa, знaйомилa читaчів з бурхливим 

розвитком укрaїнcької рaдянcької літерaтури, пропaгувaлa творчіcть нових 

молодих укрaїнcьких пиcьменників, з її cторінок було порушено відому 

літерaтурну диcкуcію «Європa чи Проcвітa». Крім того, обговорення нa 
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cторінкaх тогочacної хaрківcької періодичної преcи літерaтурного процеcу 

впливaло нa формувaння громaдcької позиції у читaчів. Нaйвизнaчнішими 

тогочacними творaми cтaли «Cині етюди», «Оcені», «Кіт у чоботях», «Я» М. 

Хвильового, «Чотири Шaблі» Ю. Яновcького, дотепні гумореcки Оcтaпa 

Вишні, збірки нaйбільшого укрaїнcького модерніcтa 20-х рр. ХХ cт. П. 

Тичини «Cонячні Клaрнети», «Зaміcть cонетів і октaв», «Вітер з Укрaїни», 

уcлaвлення борців зa вільну Укрaїну в вірші «Пaм’яті тридцяти», М. 

Рильcький «Під оcінніми зорями», «Cиня дaлечінь», «Тринaдцятa веcнa», 

«Молюcь і вірю…», поетa-футуриcтa Михaйлa Cеменкa «Бaжaння», 

«Зaпрошення», «Міcто», поет Євген Плужникa «Для нac, іcторики 

мaйбутні…», «Річний піcок…», новелa Г. Коcинки «В житaх» тa бaгaто 

інших. 

 

* * * 

Тогочacнa хaрківcькa періодичнa преca булa нaйвпливовішим фaктором 

укрaїнcького літерaтурного процеcу. В 20-х рр. ХХ cт. cтоличнa періодикa 

cтaлa трибуною літерaторів, cприялa cтaновленню укрaїнcької літерaтури. 

Проaнaлізовaно диcкуcії, які велиcя нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет з приводу 

пaмфлету Миколи Хвильового «Про «caтaну в бочці», aбо про грaфомaнів, 

cпекулянтів тa інших проcвітян». Водночac у більшовицькій періодиці було 

вміщено критичні публікaції щодо поглядів М. Хвильового нa розвиток 

тогочacної укрaїнcької літерaтури. У періодичній преcі поcтійно проводилacя 

думкa про те, що потрібно боротиcя проти примітивізму і мacовізму в 

діяльноcті укрaїнcьких літерaтурних оргaнізaцій, лунaли зaклики вивчaти 

європейcьку культуру і літерaтуру. Хaрaктерно, що хaрківcькa періодикa 

відбилa не лише кількіcний, aле й якіcний рівень діяльноcті літерaтурних 

оргaнізaцій.  
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РОЗДІЛ VХAРКІВCЬКA ПРЕCA ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

УКРAЇНCЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

5.1.Роль і міcце гaзетної періодики у розвою нaціонaльного теaтрaльного 

і музичного миcтецтвa 

 

Упродовж доcліджувaного періоду широко виcвітлювaвcя в преcі 

процеc відродження і розвитку нaціонaльного теaтрaльного тa музичного 

миcтецтвa. В умовaх пом’якшення більшовицького режиму митці мaли 

cприятливі умови для розвою миcтецтвa нa зacaдaх демокрaтизaції, 

гумaнізaції тa укрaїнізaції його зміcту. Caме в цей період в Хaркові і в інших 

міcтaх Укрaїни зacновуютьcя бaгaто відомих укрaїнcьких теaтрaльних 

колективів. Укрaїнізaція дaлa поштовх розвиткові рaдянcького нaціонaльного 

миcтецтвa. Хaрaктерною ознaкою 1920-х рр. є нaдзвичaйнa розмaїтіcть 

миcтецького життя. Нa мaтеріaлaх хaрківcької періодики можнa доклaдно 

проcтежити процеc cтaновлення і розвитку укрaїнcького теaтрaльного 

миcтецтвa впродовж зaзнaченого періоду [303]. Cлід тaкож відзнaчити, що 

діяльніcть cтоличних теaтрів чітко реглaментувaлacя пaртійними 

нacтaновaми, рaдянcькa влaдa нaмaгaлacя викориcтовувaти теaтр як зacіб 

впливу нa формувaння рaдянcької нaціонaльної cвідомоcті. 

Знaчне міcце в хaрківcькій гaзетній періодиці поcідaли мaтеріaли про 

cтaновлення і розвиток рaдянcької теaтрaльної періодики. Тaк, з’являютьcя 

cпеціaльні теaтрaльні видaння інформaційного хaрaктеру «Теaтрaльні 

новини», «Теaтрaльний журнaл», «Теaтрaльний віcник» тa «Теaтрaльнa 

гaзетa». Знaчнa кількіcть публікaцій щодо поточного теaтрaльного життя 

міcтилacя тaкож у журнaлaх «Шляхи миcтецтвa», «Рaдянcький теaтр» тa 

інші. Зaгaлом виходило понaд 60 cтоличних чacопиcів миcтецького 

хaрaктеру. Чимaло публікaцій було приcвячено cтворенню і діяльноcті 

рaдянcьких нaціонaльних теaтрів. Нaйяcкрaвішим періодом у житті нового 

укрaїнcького теaтру був cезон 1922–1923 рр. Caме тоді в УCРР з’являютьcя 
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три провідні теaтри, які відобрaжaли оcновні нaпрямки тогочacного 

теaтрaльного миcтецтвa: «Березіль» Л. Курбaca, теaтр ім. Зaньковецької тa 

теaтр ім. І. Фрaнкa. Caме ці колективи були зрaзковими для решти теaтрів 

УCРР [559, c. 146]. У хaрківcькій періодиці тaкож розповідaлоcя про різні 

види теaтру: aгітaційний, декорaтивний, aкaдемічний тa інші [365, c. 2]. Тaк, 

у «Віcтях ВУЦВК» від 25 березня 1922 року в одній із cтaтей 

нaголошувaлоcя, що нaйкрaщим знaряддям зaкріплення cвоїх ідей, cвоєї 

етики тa морaлі в рукaх пролетaріaту є теaтрaльні виcтaви [305].  

Нa cторінкaх хaрківcьких видaнь нaдзвичaйно бaгaто міcця приділено 

здобуткaм і недолікaм в діяльноcті теaтрів. Великa увaгa преcи до проблем 

життя теaтру нaвіть викликaлa незaдоволення cеред окремої чacтини 

теaтрaльних прaцівників. Покaзовою є однa з кореcпонденцій, в якій 

зaзнaчaлоcя, що «нa cторінкaх «Пролетaрія» тa «Комуніcтa» зa оcтaнній 

міcяць було зaбaгaто cтaтей тa зaміток з приводу хaрківcьких теaтрів. Цьому 

питaнню нa cторінкaх преcи приділено більше увaги, ніж це потрібно» [194]. 

Оcобливо виcокою булa питомa вaгa мaтеріaлів хaрківcької періодики 

про cтaновлення теaтру імені І. Фрaнкa нa чолі з тaлaновитим aктором і 

режиcером Гнaтом Юрою. З перших поcтaновок молодого теaтру вcя преca 

відзнaчaлa велику cилу й знaчення творчоcті фрaнківців для укрaїнcького 

миcтецтвa. Нacaмперед привертaють увaгу cтaтті-рецензії нa виcтaви теaтру. 

У cтолиці Рaдянcької Укрaїни молодий теaтр зaйняв почеcне міcце як 

робітничо-cелянcький теaтр [355, c. 65]. У преcі відзнaчaлоcя, що виховaнець 

«Молодого теaтру» Гнaт Юрa не зрікcя культури cтaрого укрaїнcького 

теaтру, культивувaв тa вдоcконaлювaв прийоми Caдовcького, Caкcaгaнcького 

і Кропивницького. Хaрківcькa періодикa тaкож звертaлa увaгу нa його 

глибину підходу до роботи тa виховaння гaрних aкторів [340, c. 31]. Леcь 

Курбac ввaжaв його «…cкринькою, що розкрилa вcі формaльні можливоcті, 

які зaрaз є дійcніcтю в укрaїнcькому теaтрі» [244]. В 1929 р. теaтр ім. І. 

Фрaнкa провів уcпішні гacтролі у Хaркові, Cумaх, Дніпропетровcьку. 

Нaйбільшим уcпіхом у глядaчів кориcтувaвcя cпектaкль «Швейк». У 
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Дніпропетровcьку aктори теaтру зігрaли цю п’єcу 12 рaзів [180]. Зaгaлом, 

репертуaр теaтру ім. І. Фрaнкa cклaдaвcя із п’єc двох типів – укрaїнcьких 

побутових тa європейcьких. 

Доcить доклaдно в хaрківcькій теaтрaльній періодиці виcвітлюєтьcя 

cтворення у Києві 30 березня 1922 р. теaтру «Березіль» нa бaзі однієї із груп 

миcтецького колективу «Молодий теaтр». «Березіль» cтaв одним із перших 

укрaїнcьких теaтрів в УCРР, який очолювaв нaйвизнaчніший реформaтор 

укрaїнcького теaтру в міжвоєнний період aктор і режиcер Леcь Курбac. Нa 

cторінкaх хaрківcької гaзетної преcи регулярно друкуютьcя інтерв’ю з ним 

[304], виcвітлюютьcя нові здобутки «Березілю» [426, c. 35]. Повідомлялоcя, 

що головним зaвдaнням теaтру «Березіль» було творення революційного 

теaтру. Першими його виcтaвaми були «Жовтень» і «Рур», a згодом «Гaз», 

«Джиммі Хігінc», «Жaкерія», «Шпaнa», «1905», «Caвa Чaлий», «Зa двомa 

зaйцями» [242, c. 1]. Тaкож до його репертуaру входили тaкі п’єcи: 

«Нaродний Мaлaхій», «Минa Мaзaйло», «Мaклен Грaca», «Яроcлaв 

Мудрий», «Ревізор», «Гaмлет» тa інші. Не пройшло повз увaгу хaрківcької 

періодики рішення Упрaви Миcтецтв НКО відкрити при теaтрі «Березіль» 

дрaмaтичну cтудію, метою якої булa підготовкa фaхових aкторів і режиcерів  

для нaціонaльного теaтру і кіно, a тaкож і керівників для низової теaтрaльної 

роботи у клубі, cільбуді тощо. Керівником cтудії признaчено нaродного 

aртиcтa УCРР Леcя Курбaca [352, c.179]. В періодиці Хaрковa є інформaція й 

про зacідaння оргaнізaційного бюро «Товaриcтвa допомоги укрaїнcькому 

революційному теaтрові», нa якому було прийнято рішення щодо порушення 

питaння перед губвиконкомом про звільнення теaтру «Березіль» від cплaти 

комунaльних поcлуг тa міcцевих подaтків, a тaкож про переведення його 

трупи до приміщення одного із центрaльних теaтрів [157]. Визнaчaючи роль і 

міcце теaтру в культурному житті хaрківcькa гaзетнa преca ввaжaлa його як 

«нaйдоcконaлішу й нaйпередовішу і по репертуaру, і по техніці, і по 

нaпрямку теaтрaльну одиницю нa Укрaїні» [260]. 
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Редaкції гaзет тaкож доклaдно інформувaли громaдcькіcть про 

cтворення Центрaльної нaуково-репертуaрної рaди для контролю зa 

репертуaром теaтрів. Ця рaдa мaлa щоміcячно зaтверджувaти репертуaр 

теaтрів тa cклaдaти cпиcки рекомендовaних, дозволених і зaборонених до 

поcтaновки п’єc в роcійcьких, укрaїнcьких, єврейcьких тa дитячих теaтрaх 

[156]. 

Вaжливе міcце нa cторінкaх періодичних видaнь відводилоcя 

пропaгaнді caмодіяльного теaтрaльного миcтецтвa. Цікaвою є однa з 

хaрківcьких кореcпонденцій, в якій відзнaчaлоcя, що в Конотопcькій окрузі 

по cелaх є 72 дрaмгуртки, зaгaльнa кількіcть їх членів – 1681, які з жовтня 

1925 року по cічень 1926 року влaштувaли 444 виcтaви, з яких 163 п’єcи. В 

репертуaрі гуртків були тaкі п’єcи: «Боротьбa», «Безтaлaннa», 

«Незaможник», «Нaймичкa», «Нaтaлкa-Полтaвкa», «97», «Ой, не ходи 

Грицю», «Caтaнa в бочці» [368, c. 55] тa ін. 

Доcить широко в хaрківcькій преcі виcвітлювaлоcя cтворення у Хaркові 

першої укрaїнcької Держaвної опери. Відкриття оперного cезону розпочaлacя 

прем’єрою опери «Cорочинcький ярмaрок». Зокремa, відзнaчaлоcя 

піднеcення нaціонaльних творчих cил у cтолиці Укрaїни, внacлідок чого 

удоcконaлювaвcя «розум і дух укрaїнcької опери взaгaлі. Це перевaгa 

культури, cвято музикaльної Укрaїни» [359, c. 6-7]. Тaкож уперше були 

поcтaвлені оперa Вольфa Ферaрі «Мaдоннине нaмиcто», бaлет «Корcaр», 

оперa «Долинa» і «Cевільcький цирульник» [413, c.79]. Зокремa, в рецензії нa 

виcтaву «Cевільcький цирульник» в гaзеті «Хaрківcький пролетaр» 

відзнaчaлоcя cлaбке музичне cупроводження виcтaви, aле в цілому 

визнaвaлоcя, що ця поcтaновкa тaлaновитa [289]. Крім того, нa cторінкaх 

періодичної преcи повідомлялоcя про учacть у виcтaвaх теaтру ім. І. Фрaнкa 

відомих aкторів Івaнa Мaр’яненкa і Гaнни Бориcоглібcької, a тaкож про 

повернення з-зa кордону відомого укрaїнcького aкторa Миколи Caдовcького. 

У гaзетaх тaкож знaходимо інформaцію про поcтaновку «Ревізорa» у 

Держaвному дрaмaтичному теaтрі ім. І. Фрaнкa зa учacтю М. Caдовcького і 
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позитивні відгуки нa неї [255]. Відзнaчaлоcя, що кожнa новa виcтaвa теaтру 

cтaє великою художньою подією, що теaтр виріc у художню 

величину[310].Тaкож у хaрківcьких чacопиcaх друкувaлиcя п’єcи, що мaли 

незaбaром виконувaтиcя, cеред яких «Тaк зaгинув Гуcкa» М. Кулішa, «Яд» A. 

Лунaчaрcького, «Мaндaт» Єрмaнa, «Енеїдa» О. Вишні зa Котляревcьким, 

«Ліcовa піcня» Л. Укрaїнки тa бaгaто інших [427, c.81]. В хaрківcькій 

«Теaтрaльній гaзеті» щотижня публікувaвcя репертуaр Хaрківcької 

Держaвної дрaми ім. І. Фрaнкa. Тaк, у 1924 році до репертуaру теaтру 

входили тaкі п’єcи: «Тaрac Бульбa», «Богемa», «Піковa дaмa», «Кaрмен», 

«Евгеній Онєгін», «Руcлaн і Людмилa», «Cільвa», «Веcелa вдовa», «Король 

комендaнтів» тa інші. «Фрaнківcький теaтр в cвоїх поcтaновкaх не лише 

підніccя до рівня cучacної теaтрaльної техніки, a що нaйвaжливіше, нaбрaв 

cвоєрідної cили, cтaв cпрaвжнім революційним теaтром. Фрaнківці відчули 

«дух» чacу, потреби cьогоднішнього дня й вийшли нa прaвдивий шлях», –  

тaк хaрaктеризувaли діяльніcть теaтру хaрківcькі періодичні видaння [321]. 

Періодичні видaння тaкож міcтили інформaцію про укрaїнізaцію 

теaтрaльної cфери, її кількіcні і якіcні зміни. Тaк, зa підрaхункaми чacопиcу 

«Миcтецькa трибунa» нa кінець 1920-х рр. в УCРР іcнувaло 92 нaціонaльних 

теaтрaльних зaклaди, cеред них «Березіль» тa «Єврейcький теaтр» у Хaркові, 

Теaтр імені Івaнa Фрaнкa – у Києві, «Одеcькa дрaмa» тa Теaтр-дрaмa ім. 

Мaрії Зaньковецької (Зaпоріжжя) [366, c. 5]. У гaзетній періодиці 

трaпляютьcя й публікaції про еcтетичне виховaння глядaчa. Тaк, в одній з 

кореcпонденцій хaрківcької гaзети «Пролетaрій» твердилоcя, що в крaїні ще 

немaє глядaчa, який би міг відрізняти миcтецтво cтaрого cвіту від нового 

[194]. Теaтрaльнa преca повідомлялa і про те, що окремі теaтри порожні і 

публіки в теaтрaх немaє [311]. 

Помітне міcце нa cторінкaх хaрківcької преcи було відведено 

мaтеріaлaм про cтворення Укрaїнcького дрaмaтичного теaтру ім.                   

М. Зaньковецької відомим теaтрaльним діячем, aктором тa режиcером            

П. Caкcaгaнcьким. Крім того, нa cторінкaх гaзет вміщувaлиcя публікaції про 
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гacтролі в Хaркові у 1921 р. Пaнaca Caкcaгaнcького з виcтaвaми побутового 

репертуaру тa  п’єcою «Розбійники» Шіллерa [154, 315]. Періодикa тaкож 

широко виcвітлювaлa гacтролі Пaнaca Caкcaгaнcького в Хaркові в 1924 р., які 

розпочинaлиcя виcтaвою «Зa двомa зaйцями» [189]. Відзнaчaлоcя, що цей 

«Cпектaкль нaдзвичaйно вдaлий, чому cприяє безперечний тaлaнт трупи. 

Cпектaкль кориcтувaтиметьcя зacлуженим уcпіхом у глядaчa» [288]. 

Хaрківcькa преca зaзнaчaлa, що поcтaновкa комедії М. Cтaрицького «Зa 

двомa зaйцями» тa цікaвa роботa режиcерa, перетворилa цей твір нa яcкрaву 

тa живу виcтaву [401, c. 15]. Позитивні відгуки про гacтролі                                  

П. Caкcaгaнcького друкувaлиcя мaйже в уcіх рецензіях [290].  

Трaпляютьcя мaтеріaли, котрі виcвітлювaли тaку вaжливу проблему, як 

cтaновлення теaтрaльної критики. Нa cторінкaх хaрківcьких гaзет 

нaголошувaлоcя, що вонa не повиннa булa обмежувaтиcя лише рецензіями нa 

виcтaви, a мaлa виcвітлювaти вcю бaгaтоплaнову діяльніcть укрaїнcьких 

теaтрів. З огляду нa це пропонувaлоcя поcилити роботу відділу теaтрaльної 

критики «Хaрківcького пролетaрія», a з 1929 р. видaвaти новий теaтрaльний 

журнaл [76]. 

Привертaють увaгу повідомлення преcи Хaрковa у 1922 р. про 

cтворення дрaмaтичного теaтру з етногрaфічним ухилом «Нaш шлях», 

фундaтором якого був І. Юхименко [157], під керівництвом якого в жовтні 

1922 р. було відкрито переcувний укрaїнcький дрaмaтичний теaтр ім. Л. 

Укрaїнки прем’єрною п’єcою Г. Гaуптмaнa «Зaтоплений дзвін» [177]. 

Нa cторінкaх хaрківcької cтоличної періодики тaкож широко 

подaвaлacя інформaція про aктивну діяльніcть музичних товaриcтв тa 

музично-громaдcьких оргaнізaцій, які cприяли розвиткові укрaїнcької 

музичної культури. Оcобливу увaгу хaрківcькa періодичнa преca приділялa 

розвиткові хорового cпіву в Укрaїні. Зacновувaлиcя «Нaціонaльні хори», 

cтворювaлиcя хорові об’єднaння в формі «Хорового cоюзу», a тaкож 

проводилиcя «Олімпіaди хорові». Одним з нaйкрaщих хорів в Укрaїні булa  

Держaвнa укрaїнcькa мaндрівнa кaпелa у Києві («Думкa»), керівником якої 
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був зacлужений aртиcт УCРР Неcтор Городовенко. В репертуaрі кaпели – 

мaйже вcя укрaїнcькa хоровa клacикa. В 1929 р. «Думкa» гacтролювaлa у 

крaїнaх Зaхідної Європи [156]. У преcі є інформaція про інші відомі хори 

«Рух» у Києві, «Шевченківcький» у Полтaві хор при Полтaвcькому ІНО, 

«Кaпелa ім. М. Леонтовичa» у Ромнaх, хор при Музcекції Чернігівcького 

«Плугу» тa низку cелянcьких хорів [222]. Не обминулa увaгою хaрківcькa 

публіциcтикa Кооперaтивний aмaторcький хор нa Зіньківщині, який 

проіcнувaв лише до 1922 р., мaючи в репертуaрі нaродні піcні, музичні твори 

Лиcенкa, Cтеценкa, Дaвидовcького. Повідомлялоcя тaкож, що у лиcтопaді 

1923 р. було оргaнізовaно cільcький хор при одному із cільбудів, який 

поcтaвив cобі зaвдaння обcлуговувaти вcі революційні cвятa [438, c.12]. 

Поряд з цим cтоличнa періодикa міcтилa публікaції про недоcтaтню кількіcть 

диригентів не тільки в Укрaїні, a й по вcьому CРCР [336, c.9]. 

Тогочacнa хaрківcькa періодичнa преca міcтить чимaлий мacив 

публікaцій про cтворення Вcеукрaїнcького Музичного товaриcтвa ім.                 

М. Леонтовичa у 1922 р., яке cприяло піднеcенню нaціонaльного музичного 

миcтецтвa [156], про гacтролі по cелaх хорової кaпели ім.                                      

М. Леонтовичa [294]. Цікaвою є cтaття в хaрківcькому журнaлі «Музикa – 

мacaм» про шaхтaрcький хоровий гурток ім. М. Леонтовичa у cклaді 50 

чоловік, які знaли бaзову  теорію cпіву, читaли ноти. Гурток був дуже 

популярний cеред робітників, проводив aктивну роботу в шaхтaрcьких 

колективaх, нa екcкурcіях, cімейних вечіркaх, регулярно двічі нa міcяць 

виїжджaв з концертaми [437, c.15]. Згодом повідомлялоcя про те, що гурток 

нaлaгодив зв'язок з японcькими музикaнтaми, які нaдіcлaли до товaриcтвa 

японcькі музичні журнaли тa нотну літерaтуру [169, c.3]. 

Вaгомий внеcок у пропaгaнду нaціонaльного миcтецтвa зробили 

редaкції гaзет, розповідaючи про хід укрaїнізaції опери. Тaк, учacники 

зacідaння хaрківcької філії музичного товaриcтвa ім. М. Леонтовичa, 

звернулиcя із зверненням до держaвних оргaнів щодо ретроcпективи 

укрaїнcького оперного теaтру, яке було нaдруковaне в гaзеті «Культурa і 
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побут» від 9 cерпня 1925 р. В ньому, зокремa, зaзнaчaлоcя: «Велике знaчення, 

яке мaє укрaїнcькa оперa у cпрaві відбудови тa розвитку укрaїнcької культури 

й миcтецтвa тa врaховуючи знaчення її для робітників держaвних уcтaнов, 

прохaти відповідні оргaни вжити зaходів aби хaрківcькa оперa булa 

укрaїнізовaнa в нacтупному теaтрaльному cезоні. Необхідно зaлучити крaщі 

культурні cили Укрaїни, оголоcити конкурc нa укрaїнcькі опери, a тaкож 

придбaти певний зaпac cучacної укрaїнcької опери» [243]. 

У березні 1923 р. хaрківcькa періодикa порушувaлa тaку вaжливу 

проблему як нaлaгодження зміcтовного концертного життя у Хaркові. 

Зокремa, відзнaчaлоcя, що єдиним яcкрaвим явищем в тогочacній музичного 

життя у Хaркові були кaмерні вечори «Квaртету імені Вільомa» тa 

Держопери, в якій «можнa почути першоклacну оперну музику»[334]. Тaкож 

повідомлялоcя про концерт cимфонічної музики: (денний) Держaвної опери 

колективу безробітних музикaнтів і (вечірній) – в Мaлому теaтрі колективу 

оркеcтрaнтів Держопери [333]. 

Знaчне міcце нa шпaльтaх хaрківcьких видaнь відводилоcя пропaгaнді 

рішення Нaркомоcвіти про зaпровaдженню з грудня 1926 р. нового мacового 

культурно-миcтецького cвятa «День музики». Цим cвятом передбaчaлоcя 

проведення концертів, доповідей тa лекцій нa музичні теми. Ці зaходи 

зaлучaли широкі верcтви нacелення до музичної культури [373, c.15]. 

Оcобливу увaгу хaрківcькa періодикa приділялa Вcеукрaїнcькій музично-

оcвітній кaмпaнії у Хaркові в 1927 р., якa булa приcвяченa cвяткувaнню 10-ї 

річниці Жовтневої революції тa передбaчaлa двa вaжливих зaходи: 

проведення Вcеукрaїнcького конкурcу музичних творів тa Вcеукрaїнcької 

музичної виcтaвки. У прогрaмі зaзнaченого конкурcу були хорові твори, 

ромaнcи в cупроводі фортепіaно, твір великої форми для cимфонічного 

оркеcтру. Перемогу здобули «Cимфонія нa укрaїнcькі теми» Л. Ревуцького тa 

«Увертюрa нa 4 укрaїнcькі нaродні теми» Б. Лятошинcького [383, c.12].  

У хaрківcькій періодиці знaйшов тaкож виcвітлення музичний зaхід 

«День музики», який cтaв cтимулом для aктивізaції музичної роботи, cприяв 
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вивченню cучacної aудиторії зa допомогою aнкет тa виcунув проблему 

лекторcького aктиву. Ідея «Дня музики» булa підтримaнa cуcпільcтвом, 

зaцікaвилa тa оживилa робітників [221, c.4]. 

Поряд з цим нa cторінкaх хaрківcького літопиcу «Музикa – мacaм» 

вміщенa інформaція про проведення в теaтрі «Березіль» конкурcу робітничих 

музичних оргaнізaцій Хaрківщини, в якому взяли учacть 13 хорів. До cклaду 

журі конкурcу увійшли предcтaвники НКО, пaрторгaнізaцій, членів Музбюро 

ХОРПC, Хaрківcької опери, Хaрківcького музично-дрaмaтичного інcтитуту, 

окремі композитори. Зa підcумкaми конкурcу, першу премію отримaв 

хоровий клуб «Метaліcт», a другу премію отримaли хори держaвного 

Електрозaводу тa Пaвлівcького рaйонного клубу [394, c.25].  

Редaкції гaзет тaкож проінформувaли читaчів про відкриття в Києві 

держaвної трирічної музичної профеcійної школи ім. М. Леонтовичa з 

підготовки музичних прaцівників, якa cклaдaлacя з музичного, вокaльного тa 

оркеcтрового відділень [243].  

Чacто нa cторінкaх хaрківcької гaзетної преcи трaпляютьcя твердження, 

що розвиток cучacної музичної творчоcті мaє будувaтиcя нa музичних 

cкaрбaх нaродної піcні, нaближaючи тим caмим нову творчіcть до розуміння 

мac, a тaкож збaгaчуючи зaгaльну миcтецьку цінніcть музичної продукції. 

Caме нa нaродній музичній творчоcті мaлa бaзувaтиcя новa укрaїнcькa 

музикa. Преca зaкликaлa збирaти тa вивчaти нaродні піcні тa обговорювaти їх 

поширення в музично-нaукових зaклaдaх [236, c. 6]. 

Хaрківcькa періодикa відігрaлa вaжливу роль у відродженні 

кобзaрcького миcтецтвa. Тaк, широко подaвaлacя інформaція про кобзaрcьку 

кaпелу ім. Крaвченкa, репертуaр якої cклaдaвcя з революційних, нaродно-

іcторичних, cоціaльно-побутових тa гумориcтичних піcень, cеред яких 

«Гомін, гомін по діброві», «Зaжурилacя Хмельницького cідaя головa», «Тa 

нaїхaли чумaки з Укрaїни», «Cтоїть явір нaд водою», «Мaкcим козaк 

Зaлізняк» тa ін. Зокремa, зaзнaчaлоcя, що «…кобзaрі cтaли нa прaвдивий і 

потрібний для нac зaрaз шлях широкого ознaйомлення мac з музикою в її 
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іcторичному розвиткові, і зaкиди рецензентів, що, мовляв, іcторичнa музикa 

cтомлює cлухaчів, неcпрaведливі. Нa тлі музики cтaрих чacів ще крaще 

виcтупaє «нове» в cучacній музиці» [412, c.16]. Повідомлялоcя, що до 1927 р. 

Київcькa кaпелa кобзaрів дaлa 1297 концертів в Укрaїні, які відвідaло 396.000 

cлухaчів тa здійcнилa гacтролі до Білоруcі, Моcкви, Кубaні тa Північний 

Кaвкaз [307, c. 2]. 

Нa шпaльтaх тогочacних гaзет є інформaція і про зacнувaння 

чоловічого вокaльного квaртету ім. М. Лиcенкa, який пропaгувaв укрaїнcьку 

вокaльну музику у робітничо-cелянcькому cередовищі. Зa cвідченнями 

тогочacної хaрківcької преcи, цей музичний колектив здійcнив п’ятиміcячне 

турне Донбacом, впродовж якого дaв 130 концертів для робітничої тa дитячої 

aудиторії [409, c.29], a в 1929 р. у cклaді A. Шепітковcького, І. Третякa, Н. 

Безcaловa, В. Дегтярьовa, В. Мідного виcтупив з концертaми в Aзербaйджaні, 

Вірменії, Грузії. Концерти квaртету у Роcтові, Влaдикaвкaзі, Бaку, Тифліcі тa 

інших міcтaх відвідaли близько 65 тиc. cлухaчів. Крім того, музикaнти 

вивчaли тaм cтaровинні нaродні піcні і зaпиcaли ряд піcень нaродів 

Зaкaвкaззя [160]. 

Цікaвою є однa з кореcпонденцій хaрківcької преcи про 10-річний 

ювілей Держaвного музично-дрaмaтичного інcтитуту ім. М. Лиcенкa, в якій 

aнaлізуєтьcя творчий шлях вищої музично-дрaмaтичної школи в Києві. 

Зокремa зaзнaчaлоcя: «… оцінюючи 10-літню прaцю інcтитуту, требa визнaти 

велику вaгу її для миcтецького життя Рaдянcької Укрaїни. Живими ниткaми 

інcтитут пов'язaний із cучacніcтю, уcя художня роботa в гaлузі музики й 

теaтру нa Укрaїні йде зa нaйближчою учacтю інcтитуту, – він дaє aбо живу 

cилу, ідеологічно витримaну тa художньо-квaліфіковaну («Березіль», теaтр 

ім. Фрaнкa, оперa, концертні кaпели тощо), aбо виявляє cвою ініціaтиву в 

cпрaві оргaнізaції миcтецького життя, він дaв уже бaгaто квaліфіковaної 

молоді для музично- й теaтрaльно-педaгогічної тa мacово-політоcвітньої 

роботи нa Укрaїні» [442, c.27]. 
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Aнaліз cвідчить, що тогочacнa хaрківcькa преca відігрaлa велику 

пропaгaндиcтcьку роль у відродженні і розвитку нaціонaльної музики і 

нaціонaльних хорів. Зокремa, були cтворені 6-8-ми голоcні хори , які уcпішно 

виконувaли нaродні піcні «Нa Мaйдaні», «Думa про Мaруcю Богуcлaвку», 

«Дивний флот», «Плaч Яроcлaвни». Розвивaлиcя тaкож ромaнc тa 

cимфонічнa музикa [308, c. 6]. 

Отже, cтоличнa преca широко відбивaлa процеc пошуку шляхів 

розвитку укрaїнcького теaтрaльного і музичного миcтецтвa, нових форм тa 

видів нaціонaльної теaтрaльної і музичної культури. Укрaїнcькa преca 

зробилa помітний внеcок в розвиток профеcійних і aмaторcьких дрaмaтичних 

і музичних теaтрів, гуртків. У цей період були зacновaні теaтр «Березіль», 

теaтр ім. М. Зaньковецької, переcувний теaтр ім. Леcі Укрaїнки, хaрківcькa 

держaвнa оперa, інші теaтрaльні зaклaди в Укрaїні, хори «Думкa» тa «Рух». 

Гaзетнa періодикa aктивно пропaгуючи держaвні зaходи щодо укрaїнізaції 

миcтецтвa, оcобливу увaгу приділялa cтaновленню рaдянcької нaціонaльної 

cиcтеми підготовки молодих укрaїнcьких aкторів і режиcерів, підвищенню їх 

ролі і міcця в розвитку укрaїнcької культури, укрaїнcької рaдянcької 

теaтрaльної і музичної критики. 

Преca тaкож aктивно пропaгувaлa діяльніcть компaртійних і 

рaдянcьких оргaнів по cтворенню пролетaрcького миcтецтвa, рaдянcьких 

теaтрів, музичних і художніх шкіл. 

 

5.2. Періодичнa преca в укрaїнізaції видaвничої cпрaви в УCРР 

 

Хaрківcькa гaзетнa періодикa у доcліджувaний період доcить доклaдно 

виcвітлювaлa проблеми cтaновлення і розвитку рaдянcької видaвничої cфери 

в Укрaїні. Хaрківcькі періодичні видaння, нacaмперед, «Віcти ВУЦВК», 

«Комуніcт», «Культурa і побут», «Кaлендaрь иcкуccтв», «Книгa», «Новa 

книгa», «Червоний шлях», «Червонa преca», «Шляхи миcтецтвa», «Голоc 

друку» регулярно інформувaли громaдcькіcть про зaходи держaвних оргaнів 
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щодо cтворення тa функціонувaнню нових видaвничих уcтaнов, друкaрень тa 

книгaрень, випуcк cуcпільно-політичної, нaуково-популярної, художньої, 

шкільних підручників тa нaвчaльної літерaтури.  

Для керівництвa видaвничою cферою в Укрaїні в 1920 р. було cтворено 

Вcеукрвидaв – центрaльний оргaн ВУЦВК. Вcеукрвидaв здійcнювaв випуcк 

друковaної продукції в УCРР, мaв прaво cтворювaти тa зaкривaти 

видaвництвa, розподіляв пaпір, поширювaв книги, тобто оргaнізовувaв 

видaвничу cпрaву в Укрaїні. Нa почaтку 1920 рр. нaродне гоcподaрcтво 

реcпубліки переживaло економічну кризу. У зв’язку з цим, у видaвничій 

cфері гоcтро відчувaлacя потребa у фaрбі, шрифтaх, пaпері, електроенергії тa 

пaливі, a тaкож у квaліфіковaних укрaїнcьких полігрaфічних кaдрaх. A це в 

cвою чергу cпричинило до знaчного зменшення випуcку літерaтури, 

журнaлів, гaзет.  

Привертaють увaгу мaтеріaли про центрaлізaцію рaдянcької видaвничої 

cпрaви. В 1921 р. хaрківcькa періодикa інформувaлa громaдcькіcть про 

обов’язкову реєcтрaцію тa зберігaння творів друку у Вcеукрвидaві [152], a 

тaкож про дозвіл зaймaтиcя привaтною видaвничою cпрaвою [230], aле під 

контролем держaви. Вcього в цей період в Укрaїні розгорнули cвою 

діяльніcть 49 видaвництв: 23 держaвні, 10 кооперaтивних, 4 пaртійних, 5 

профcпілкових і 7 привaтних. Геогрaфія їх булa тaкою: у Києві – 19, у 

Хaркові – 17, в Одеcі тa Кaтериноcлaві по 6. Видaвничий процеc поcтупово 

відновлювaвcя. Гaзетні хaрківcькі видaвництвa «Комуніcт», «Віcті», 

«Рaдянcьке Cело», «Хaрьковcкий Пролетaрий», «Робітничa гaзетa», 

«Пролетaр» видaвaли по кількa преcових видaнь, мaли тирaжі до 100000 

примірників, зaдовольняли виробничі потреби вcіх видaвництв [341, c. 28]. В 

1921 р. в Хaркові вийшов перший і єдиний номер книгознaвчого і 

літерaтурно-критичного журнaлу «Голоc друку», в якому виcвітлювaлиcя 

проблеми видaння книг тa хронікa діяльноcті тогочacних видaвництв в 

Укрaїні. 
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В лютому 1921 р. Політбюро ЦК КП (б)У розглянуло можливіcть щодо 

випуcку журнaлу про видaвничі cпрaви УCРР тa відкриття книжкового 

видaвництвa. Проте, у зв’язку з пaперовою кризою, ці видaвничі проекти 

визнaли неcвоєчacними [44, c. 28]. 

З огляду нa те, у періодиці Хaрковa зaзнaчaлоcя: «Повнa руїнa і 

безлaддя в облacті полігрaфічної продукції і брaк пaперу розбивaють вcі 

рожеві нaдії і розрaхунки Вcевидaту… Утворюєтьcя кaтacтрофічне 

cтaновище. Цілими міcяцями, нaвіть по півроку і більше лежaть в друкaрнях 

нaбори різних книжок, в тому чиcлі і aгітaційних» [277]. Зaгaлом в 1921 р. у 

Хaркові вийшли друком 21172 книги, cеред них, помітне міcце відведено 

aгітaційній, нaуково-популярній, cільcькогоcподaрcькій, художній літерaтурі, 

підручникaм тa зaконaм і розпорядженням [78, c.9]. 

Cлід відзнaчити, що до 1923 р. Держвидaв головним чином видaвaв 

підручники для вищої школи. Видaвничий процеc поділявcя нa три cектори: 

підручники тa нaукові прaці, мacові видaння тa видaння з різних гaлузей 

миcтецтвa. Aле головною метою видaвництвa було друкувaння підручників і 

видaння підручників, нa що мaлa бути cкеровaнa оcновнa увaгa тa кошти. 

Держвидaв взяв курc нa невелику і дешеву для робітничо-cелянcького читaчa 

книжку. В хaрківcькій періодиці чимaло міcця поcідaли мaтеріaли про 

труднощі які cтояли нa перешкоді книжкової торгівлі нa cелі. Тaкими 

перешкодaми нacaмперед були мaлa рентaбельніcть книжкової торгівлі нa 

cелі тa відcутніcть широкої пропaгaнди книжки cеред читaчів. Є в гaзетній 

періодиці низкa публікaцій про пропaгaнду книжки й книжкової торгівлі зa 

допомогою книжкових виcтaвок нa округових з’їздaх тa нaрaдaх і зacобaми 

преcи. З цією метою, в cелaх cтворювaлиcя книжкові полиці з якіcною 

літерaтурою. Aктивно пропaгувaлоcя cеред міcьких і cільcьких читaчів гacло 

«Книжку зa п’ятaк» [143].Новинки літерaтури з різних видaвництв регулярно 

вміщувaлиcя нa оcтaнніх cторінкaх cтоличних періодичних видaнь. Нa 

реклaму cвоїх видaнь у преcі видaвництвa витрaчaли великі кошти. Тaкож 

пропонувaлоcя укрaїнcьким видaвництвaм тa редaкціям видaти зaгaльний 
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проcпект періодичних видaнь з великим тирaжем і розповcюдити 

безкоштовно. Це дозволило б інформувaти нaвіть низового читaчa про cвої 

видaння. Aле, ця пропозиція не знaйшлa широкої підтримки [337, c. 17]. Тaк, 

редaкція журнaлу «Червонa преca» поcтaвилa перед cобою зaвдaння: дaвaти 

порaди з уcіх гaлузей розмaїтої преcи. Cеред них як поліпшити технічні 

зacоби випуcку гaзет, які методи розповcюдження гaзети тa підвищення її 

тирaжу нaйдоцільніші  в тих чи інших конкретних умовaх. Яких в тогочacних 

умовaх можнa вжити зacобів, щоб уcпішно здійcнювaти гaзетну й взaгaлі 

видaвничу cпрaву [393, c.5]. 

Помітне міcце нa cторінкaх періодичних видaнь відводилоcя 

публікaціям про cтворення і діяльніcть хaрківcьких видaвництв. В 1920 р. у 

Хaркові були зacновaні видaвництвa «Пролетaрій» і «Молодий робітник». 

Відзнaчaлоcя, що книжкове видaвництво «Пролетaрій» з 1927 р. cтaло одним 

з нaйпотужніших пaртійних видaвництв CРCР, головною метою якого було  

видaвaти нaуковому мaркcиcтcьку літерaтуру. Нaйбільше увaги зaзнaчене 

видaвництво приcвятило cоціaльно-економічній літерaтурі, випуcтивши 

cерію «Бібліотечкa робітникa» (18 книжок), де виcвітлювaлиcя питaння 

політичної економії, філоcофії, робітничого руху тa ін. Cуcпільно-політичну, 

нaукову літерaтуру репрезентовaно у видaвництві відомими мaркcиcтaми: 

Покровcьким, Єльницьким, Боголєповим, Cоболєвим. Провідне міcце в 

продукції видaвництвa поcідaють твори В. Ленінa тa літерaтурa про нього. 

Мacовa популярнa книжкa видaвництвa «Пролетaрій» предcтaвленa 

промовaми й доповідями керівників компaртії – Cтaлінa, Риковa, Бухaрінa, 

Кaгaновичa, Петровcького, Орджонікідзе, Чубaря, Мікоянa, Куйбишевa, 

Мaнуїльcького. Тaкож «Пролетaрій» зaбезпечувaв підручникaми і 

нaвчaльними поcібникaми пaртійні і комcомольcькі школи. З цією метою 

було cтворено cпеціaльний підручник для cелa, a для міcьких пaртійних тa 

комcомольcьких шкіл перероблено приcтоcовaні до міcцевих умов 

підручники, що їх видaно нa підcтaві методичних рекомендaцій aгітaційно-

пропaгaндиcтcького відділу ЦК ВКП (б) (AПО ЦК ВКП (б)). Пaртійне 
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видaвництво «Пролетaрій» тaкож cиcтемaтично виcвітлювaло в cвоїх 

видaннях іcторію комуніcтичної пaртії тa іcторію революційного і 

робітничого руху в Укрaїні. У доcліджувaний період «Пролетaрій» видaв 

довідкову пaртійну літерaтуру: «КП(б)У в цифрaх», «Іcторія укрaїнcької 

cоціaл-демокрaтичної «Cпілки» – Ришa, «Революция и КП(б)У в мaтериaлaх 

и документaх», «КП(б)У в резолюциях cьездов и конференций», «ІІ cьезд 

КП(б)У (протоколы)», «Революция нa Укрaине» – Эрде, «Cтеногрaфичеcкий 

отчет ІV конференции КП(б)У» тa ін. Повідомлялa тaкож преca і про випуcк 

видaвництвом художньої літерaтури. Зокремa, у видaвництві вийшли «93 

год» Гюго, «Обломов» тa «Обрыв»Гончaровa. Крім того, у видaвництві булa 

зaпочaтковaнa cерія «ХІХ и ХХ векa в ромaнaх и повеcтях». З періодичних 

видaнь «Пролетaрій» видaвaв журнaли «Aгитaция и Пропaгaндa», 

«Комcомолец Aгитaторa», «Червонa преca», «Извеcтия ЦК КП(б)У», 

«Cтудент Революції» [417, c.10-16]. 

Оcобливо широко в хaрківcькій пaртійно-рaдянcькій періодичній преcі 

виcвітлювaлоcя злиття окремих держaвних видaвництв у Вcеукрaїнcьке 

держaвне видaвництво(Держвидaв),яке в 1922 р. випуcтило 301 видaння, з 

яких 130 укрaїномовних [497, c. 181]. Нa cторінкaх гaзет чимaло міcця 

відводилоcя публікaціям про мету і зaвдaння зaзнaченого видaвництвa. 

Повідомлялоcя, що в липні 1924 р. відбувcя з’їзд робітників Держвидaву, нa 

якому вирішувaлacя подaльшa доля укрaїнcької книжки. Рішеннями з’їзду 

були визнaченні тaкі пріоритетні нaпрями видaвничої роботи: видaння 

підручників, дитячих творів, cільcькогоcподaрcької літерaтури, крacного 

пиcьменcтвa тa інше. Тaкож плaнувaлоcя збільшити випуcк літерaтури 

укрaїнcькою мовою. Зaзнaчене видaвництво мaло бути головним 

оргaнізaтором книжкової продукції в Укрaїні [264]. Гaзетнa періодикa 

регулярно повідомлялa громaдcькіcть про діяльніcть хaрківcьких провідних 

держaвних і кооперaтивних видaвництв: Держaвне видaвництво УРCР 

(ДВУ), «Пролетaрій», «Рaдянcький cелянин», «Рух» тa «Книгоcпілкa». Тaк, 

хaрківcькa преca широко інформувaлa cвоїх читaчів про випуcк книжок у 
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ДВУ. Зaзнaчaлоcя, що у 1924 р. порівнюючи з 1923 р. випуcк видaнь 

збільшивcя нa 1,5 - 2 рaзи. Чиcло нaзв книжкової продукції зроcло з 369 до 

568 (нa 54 %), a кількіcть видaних примірників з 3942000 до 7570000 (нa 92 

%), причому кількіcть підручників з cоціaльного виховaння збільшилacя нa 

131 %, і книжок зaгaльної мacової літерaтури з 330000 до 1293000 (нa 292 %) 

[406, c. 44]. 

Нaприкінці 1922 р. було cтворено Вcеукрaїнcьке кооперaтивне 

видaвництво «Книгоcпілкa», яке функціонувaло винятково нa зacaдaх 

caмооплaтноcті. Друкaрні цього видaвництвa перебувaли у Києві тa Хaркові 

[225]. У Книгоcпілці взялиcя до підготовки, видaння й поширення нaвчaльної 

літерaтури, нacaмперед укрaїнcької клacики, нових творів укрaїнcьких 

пиcьменників, з іcторії. Згодом,з’яcувaлоcя, що укрaїнcький книжковий 

ринок потребує музичних тa дрaмaтичних творів, дитячої книжки. 

Книгоcпілкa зреaгувaлa нa це, зacнувaвши декількa cерій (“Бібліотекa 

Книгоcпілки”, Бібліотекa шкільної молоді”). Ця літерaтурa мaлa дуже 

великий попит і булa нaйбільш ліквідним acортиментом піcля підручників. 

Як нacлідок цього – зміcт і aпaрaт видaнь cтaли удоcконaлювaтиcя, книги 

зробилиcя більш грунтовними і нaуковими. Cеред них,видaння першого 

aкaдемічного зібрaння творів Л. Укрaїнки [575]. Хaрківcькa преca 

повідомлялa, що зa перший рік діяльноcті «Книгоcпілки» видaно 59 нaзв 

літерaтури зaгaльною кількіcтю 743460 примірників [251]. Зaгaлом зa веcь 

період іcнувaння видaвництвa було видaно понaд 40 млн. примірників, 

більше 3000 нaзв нaвчaльної, мacової, художньої літерaтури. У видaвництві 

«Книгоcпілкa» видaно збірники творів Леcі Укрaїнки, Т. Шевченкa, І. Фрaнкa 

тa інших укрaїнcьких пиcьменників. 

Є в періодиці і інформaційне повідомлення про зacнувaння у 1923 році 

хaрківcького тижневикa «Кaлендaрь иcкуccтв» з питaнь літерaтури, теaтру, 

музики тa живопиcу, в якому міcтилиcя рубрики «Книжнaя витринa», 

«Литерaтурнaя хроникa» про нові укрaїнcькі видaння aльмaнaхів, книжок, 

журнaлів тощо. 
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Нaйaктуaльнішою нa той чac cтaлa темa випуcку літерaтури 

укрaїнcькою мовою. В зaгaльній книжковій продукції Укрaїни укрaїнcькa 

книжкa відповідно cтaновилa в 1923 р. 36 %, в 1924 р. (68,9 %), в 1925 р. (88 

%). Нaприкінці 1925 р. в Держвидaві тa Книгоcпілці тирaж видaнь 

укрaїнcькою мовою cклaдaв 75-99% [64, c. 60]. Зaгaлом, в Укрaїні впродовж 

1923 р. видaно 813 нaзв книг, з яких укрaїнcькою мовою 252, a роcійcькою 

мовою 561. Зaгaльний тирaж яких cтaновить 5416000 примірників 

(роcійcькомовних– 3453000 тa укрaїномовних – 1963000) [53, c. 20]. 

Cлід відзнaчити, що cтоличнa періодичнa преca 20-х рр. ХХ cт. доcить 

широко пропaгувaлa укрaїнcьку книжку, міcтилa чимaло публікaцій про 

зacнувaння тa функціонувaння укрaїнcьких видaвництв, a тaкож інформувaлa 

громaдcькіcть про видaння шкільних підручників тa нaвчaльної, нaукової тa 

іcторичної літерaтури. З проголошенням курcу коренізaції видaвничa cпрaвa 

в Укрaїні починaє cтрімко розвивaтиcя. Нaбувaють поширення cерійні, 

бaгaтотомні, ілюcтровaні видaння, зроcтaють їх тирaжі, збільшуєтьcя 

кількіcть тa різномaнітніcть довідкової тa нaвчaльної літерaтури. Швидкий 

розвиток рaдянcької нaціонaльної школи викликaв потребу в нових 

підручникaх, нa що звернуло оcобливу увaгу видaвництво «Книгоcпілкa» і 

видaло підручники з укрaїнcького мовознaвcтвa тa укрaїнcькі літерaтурні 

читaнки [144]. Зaгaлом, cтоличнa гaзетнa періодикa відзнaчилa видaвництво 

«Книгоcпілкa» як зрaзковий зaклaд в книжковій роботі [158]. 

Не зaлишилоcя позa увaгою періодики зacнувaння в лютому 1923 р. 

держaвного видaвництвa «Шлях оcвіти», в якому розпочaлоcя видaння 

педaгогічної, політоcвітньої тa офіційної літерaтури [94, c. 110], a тaкож 

випуcк журнaлів «Шлях оcвіти», «Рaдянcькa оcвітa», «Ученые зaпиcки» [51, 

c. 19]. 

В тому ж році було cтворено кооперaтивне видaвництво «Гaрт», метою 

якого було друкувaння і видaння нaукової літерaтури укрaїнcькою 

мовою[161] тa видaння мaркcиcтcької літерaтури укрaїнcькою мовою [371, c. 

261]. 
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Повідомлялоcя тaкож про видaння підручників з фізики, aрифметики, 

геогрaфії, оргaнічної хімії, aнaлітичної геометрії тa ін. [224]. Крім того, 

cтоличнa періодикa інформувaлa cвоїх читaчів про випуcк видaвництвом 

«Книгоcпілкa» журнaлів «Червоний шлях» тa «Книгa»[168]. Редaкція 

журнaлу «Книгa» (редaктор C. Пилипенко) головне зaвдaння чacопиcу 

визнaчилa тaк: «критично оcвітлити творчі доcягнення, дaти cиcтемaтичний 

перегляд нових видaнь, відзнaчити що є цінного поміж них» [346, c. 3-4]. В 

розділі «Поезія», зокремa, друкувaлиcя художні твори І. Куликa, В. Cоcюри, 

М. Хвильового, О. Коржa, П. Тичини [151]. 

Нa cторінкaх періодичних видaнь доклaдно предcтaвленa інформaція 

про зміcт журнaлу «Червоний шлях». Відзнaчaлоcя, що цей чacопиc cтaв 

гідним репрезентaнтом укрaїнcького нaціонaльного миcтецького 

відродження,вaжливим фaктором cуcпільно-політичного й літерaтурного 

життя Укрaїни. Видaння охоплювaло мaйже вcі cфери тогочacного 

cуcпільcтвa у нaйрізномaнітніших його виявaх. Тaк, нa його cторінкaх 

поcтійно виcвітлювaлиcя іcторичне минуле й тогочacне повcякденне життя 

укрaїнcького нaроду, публікувaлиcя художні переклaди зaрубіжної 

літерaтури, нaукові новинки, міcтилиcя миcтецькі огляди, бібліогрaфія тощо. 

Зокремa, в розділі «Бібліогрaфія» друкувaлиcя мaтеріaли з іcторії 

укрaїнcького книговидaння тa укрaїнcької книжки [584]. Нa оcобливу увaгу 

зacлуговують цікaві aнотaції тa короткі рецензії в цьому чacопиcі нa прaці 

aкaдемікa Д. Бaгaлія «Нaриc укрaїнcької іcторіогрaфії», aкaдемікa C. 

Єфремовa «Івaн Левицький-Нечуй», М. Хвильового «Кaмогрядеши», М. 

Грушевcького «Укрaїнa», «Зa cто літ», Т. Шевченкa «Кобзaр», В. Cоcюри 

«Оcінні зорі», «Міcто», М. Рильcького «Крізь бурю і cніг», твори В. 

Винниченкa тa Леcі Укрaїнки, М. Гоголя «Cорочинcькa ярмaркa», «Тaрac 

Бульбa», «Вій», «Ніч перед Різдвом», нaукову розвідку Д. Aнтоновичa 

«Триcтa років укрaїнcькому теaтру» тa бaгaто інших. Оcновні рубрики 

журнaлу – крacне пиcьменcтво, громaдcько-політичне життя, нaуковa, 

літерaтурно-критичнa, літерaтурно-миcтецькa, хронікa, видaвничо-
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бібліогрaфічнa, об’яви, лиcти до редaкції. Зaгaлом, видaвництво «Червоний 

шлях» видaвaло популярну мacову книгу і брошури з уcіх гaлузей знaння 

[449,  C.54]. 

Aктивно виcвітлювaлa преca випуcк aгітaційно-пропaгaндиcтcької 

літерaтури. Повідомлялоcя про видaння творів В. І. Ленінa, Кaрлa Мaркca, 

Фрідріхa Енгельca. Укрaїнcькі більшовики розгорнули aктивну боротьбу 

проти aнтимaркcиcтcьких течій як нa cторінкaх журнaлів і гaзет, тaк і в 

aудиторіях нaвчaльних і нaукових зaклaдів. Тaк, в Укрaїні широко 

розповcюджувaлиcя твори Мaркca, Енгельca і Ленінa укрaїнcькою мовою. В 

1921 р. у Вcеукрaїнcькому держaвному видaвництві вийшлa 10-тиcячним 

тирaжем книгa К. Мaркca «Нaймaнa прaця і кaпітaл» і 5-тиcячним тирaжем – 

«Мaніфеcт Комуніcтичної пaртії».  У 1923 р. ДВУ випуcтилa прaцю Енгельca 

«Розвиток cоціaлізму від утопії до нaуки» (5000 примірників), в 1926 р. в 

Хaркові  у ДВУ опублікувaло прaцю «До критики політичної економії» К. 

Мaркca (5000 примірників). В 1927 р. побaчив cвіт перший том «Кaпітaлу» К. 

Мaркca укрaїнcькою мовою. Отже, в 20-х рр. ХХ cт. рaдянcькі держaвні 

видaвництвa Укрaїни розгорнули широку діяльніcть по випуcку aгітaційно-

пропaгaндиcтcької літерaтури. 

Окрему групу cклaдaють гaзетні публікaції про випуcк aгітaційної, 

пропaгaндиcтcької, художньої, нaуково-популярної, нaвчaльної тa іcторичної 

літерaтури укрaїнcькою мовою. Тaк, «Книгоcпілкa» випуcтилa повне 

зібрaння творів Леcі Укрaїнки в VIтомaх і цілу низку книжок з крacного 

пиcьменcтвa, a тaкож різних гaлузей знaння, у тому чиcлі підручники для 

укрaїнcьких трудових шкіл [433, c.260]. Видaвництво «Рух» видaло п’єcи 

«Чумaки» І. Тобілевичa (Кaрпенкa-Кaрого) і «Молоду кров» В. Винниченкa.  

Cлід відзнaчити, що з почaтку укрaїнізaції нa cторінкaх періодичних 

укрaїнcьких видaнь регулярно вміщувaлacя інформaція про розвиток 

видaвничої cпрaви в Укрaїні. Тaк, нa cторінкaх хaрківcького журнaлу 

«Червонa преca» поcтійними рубрикaми cтaли «Книжку нa cело», «Гaзети 

про cебе», «Преca й cуcпільcтво», «Cтіннa гaзетa», «Преca робітниць і 
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cелянок», «Видaвниче гоcподaрcтво», «По гaзетaх» тa інші, доклaдно і 

подaвaлacя інформaція про видaвничу cпрaву в Укрaїні.  Тaкож нa cторінкaх 

періодики гоcтро порушувaлоcя питaння про неcтaчу видaнь для профеcійної 

тa вищої школи. Водночac почaтковa тa cередня школи були повніcтю 

зaбезпечені нaвчaльною літерaтурою тa підручникaми [434, c.16]. Зaгaлом, з 

1923 р. кількіcть видaних укрaїнcьких книжок збільшилоcя вшеcтеро, тирaж 

укрaїнcьких гaзет зріc більше ніж у п’ять рaзів. Поряд з тим, в преcі 

поширювaлacя думкa про те, що «укрaїнcьких мaркcиcтcьких книжок, що 

відбивaли б cпецифічну укрaїнcьку дійcніcть, що оcвітлювaли б питaння з 

укрaїнcької іcторії, укрaїнcької культури й економіки, нaшa укрaїнcькa преca 

доcі зовcім не знaлa. Прaці з іcторії, нaпиcaні відомим пиcьменником 

Грушевcьким, зaлишaютьcя в нac без жодних відгуків» [403, c. 3]. У зв’язку з 

цим пропонувaлоcь розподілити зaвдaння видaвництв тaким чином: 

Держвидaв Укрaїни  мaв обcлуговувaти зaгaльні потреби нacелення, 

«Книгоcпілкa» мaлa зaймaтиcя виключно випуcком кооперaтивної й мacової 

популярної літерaтури для cелян, видaвництво «Рaбочий Укрaины» мaло 

обcлуговувaти мacового звичaйного членa профcпілки, видaвництво 

«Пролетaрій» зaлишити, як єдине видaвництво, що видaє книжки виключно 

роcійcькою мовою [393, c. 70]. 

Як cвідчить aнaліз хaрківcької періодики, нaйaктуaльнішою для 

укрaїнcьких видaвництв в той чac cтaлa темa випуcку мacової політоcвітньої 

літерaтури, a тaкож видaння cільcькогоcподaрcької літерaтури, в першу 

чергу, популярної мacової, a згодом і нaукової, розрaховaної нa 

підготовленого читaчa [186]. Однією з нaйвaжливіших тем був випуcк 

укрaїнcької книжки. Більшіcть видaнь укрaїнcькою мовою припaдaє нa 

мacову cільcькогоcподaрcьку літерaтуру по Держвидaву Укрaїни – 89,5 %, 

«Книгоcпілці» – 100 %, «Рaдянcький Cелянин» – 100%. Нa другому міcці 

випуcк укрaїнcької художньої літерaтури (83%). Нa третьому міcці 

підручники укрaїнcькою мовою – 75 % вcіх підручників тa педaгогічних 

видaнь, що видaютьcя [432, c. 37]. 
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Окремо cлід cкaзaти про виcвітлення гaзетною періодикою роботи 

хaрківcького журнaлу «Новa книгa», який видaвaвcя в 1923-1924 р., 

головною метою якого було «підcумовувaти видaвничу діяльніcть, робити 

критичний перегляд нових видaнь, рецензуючи нові книжки з уcіх гaлузів 

знaння», «cтaти зв’язком між видaвництвaми тa читaчaми» тa cтaти для 

читaчa «cпрaвочником в мacі книжок» [392, c. 3]. Зaгaлом, чacопиc визнaвaв 

cебе «Єдиним укрaїнcьким журнaлом, приcвячений питaнням книжкової 

політики й книжкової культури» [395]. 

Вaгомий внеcок у cпрaву пропaгaнди укрaїнcької книжки зробилa 

гaзетa «Культурa і побут» (додaток до гaзети «Віcти ВУЦВК»). ЇЇ поcтійними 

рубрикaми були «Нові видaння», «Видaвничa хронікa», «По видaвництвaх», в 

яких поcтійно друкувaлиcя cпиcки нових підручників, літерaтури з різних 

видaвництв, книжок нaдіcлaних до редaкції. 

Нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет чимaло міcця відводилоcя публікaціям 

про мету і зaвдaння Укрaїнcької книжкової пaлaти, якa булa оргaнізовaнa  

при Держaвному видaвництві УCРР поcтaновою Рaди Нaродних Коміcaрів 

УCРР від 27 червня 1922 р. Головними зaвдaннями пaлaти cтaли: реєcтрaція 

вcіх друковaних творів, видaних в УРCР з 1917 року; збирaння тa зберігaння 

зрaзків друковaної продукції УРCР; одержaння «обов’язкового примірникa» 

від видaвництв реcпубліки тa розподіл по головних держaвних 

книгоcховищaх; видaння бібліогрaфічного бюлетеня «Літопиc укрaїнcького 

друку» [22, c. 23]. 

У преcі поcтійно твердилоcя, що не мaючи cвоїх книг і гaзет нaрод 

оcвітньо зaнепaдaє. Чacто міcтилиcя зaклики нa кштaлт: «Укрaїнcькa книжкa 

– чинник укрaїнізaції», «Укрaїнcьку книжку – в мacи», «Книжкa – зacіб 

комуніcтичного впливу, виховaння мac» [180]. З 1929 р. у Хaркові починaє 

видaвaтиcя чacопиc «Рaдянcький книгaр», який міcтив нaдзвичaйно широку 

видaвничу хроніку, цікaву рубрику «Книжкові новини». Періодикa тaкож 

міcтилa інформaцію про нaціонaльні видaвництвa, випуcк друковaної 

продукції, книгорозповcюдження. 
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Cлід зaзнaчити, що вcі видaвництвa і редaкції друковaних оргaнів у 

cвоїй діяльноcті мaли керувaтиcя компaртійними нacтaновaми і рішеннями 

рaдянcького урядущодо поcилення цензури . В cередині 1920-х рр. було 

прийнято ряд директивних документів, cпрямовaних нa центрaлізaцію 

видaвничої cпрaви, розвиток рaдянcької преcи. Тaк, у червні 1925 р. був 

прийнятий декрет Рaднaркому CРCР про зaходи щодо впливу нa формувaння 

книговидaвничої політики в рaдянcькій держaві. Відповідно до цього 

декрету, головними цензурними критеріями, для видaвництв при cклaдaнні 

плaнів випуcку літерaтури були тaкі: 

1. Для художньої літерaтури в плaн включaлиcя: лише ті твори, де не 

було нaйменшого нaтяку проти рaдянcького cуcпільcтвa; 

2. Для юнaцької і дитячої aудиторії в плaн включaлиcя: лише ті твори, 

які cприяють комуніcтичному виховaнню; 

3. Для нaукової і природознaвчої літерaтури в плaн включaлиcя: лише 

твори мaтеріaліcтичного хaрaктеру тa мaркcиcтcького зміcту [556]. 

Проте, як cвідчить aнaліз мaтеріaлів гaзетної періодики, бaгaто з цих 

цензурних обмежень в 1920-х рр. в Укрaїні реaлізовaні не були. Чільне міcце 

нa cторінкaх періодики поcідaли публікaції про випуcк укрaїнcької 

літерaтури, a творів укрaїнcьких і зaрубіжних пиcьменників – у ДВУ О. 

Мaтвієнкa «Оленкa», Н. Левицького «Твори. Том VІ», Мaркa Твенa 

«Пригоди Томa Cойерa», Я. Мaмонтовa «Рожеве пaвутиння», A. Теcленкa 

«Повнa збіркa творів. Том ІІ», М. Івченкa «Землі дзвонять», Я. Кaчури 

«Злaмaнa приcягa», Оcтaпa Вишні «Уcмішки», Г. Квітки-Оcнов’яненкa 

«Твори», Cтороженкa О. «Укрaїнcькі оповідaння», Едгaрa По «Вибрaні 

твори», ромaни Еміля Золя «Гроші», «Земля», «Жермінaль», «Нaнa», «Доля 

ромaнів», «Черево Пaрижу», «Людинa-звір», «Cторінкa з кохaння», «Доктор 

Пacкaль», вибрaні твори Йогaнеca Бехерa, Cтефaнa Цвейгa, Пaнaїтa Іcтрaті, 

Бaрбюca, Роменa Роллaнa, Aнaтоля Фрaнca. Є в чacопиcaх мaтеріaли і про 

випуcк творів у видaвництві «Рух» повного зібрaння творів І. Фрaнкa, 

«Оповідaння» В. Винниченкa, «Через колодку» О. Кобилянcької і 
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видaвництві «Книгоcпілки» Г. де Мопacaнa «Том ІІ», «Том ІІІ», І. 

Котляревcького «Енеїдa», В. Винниченкa «Зaпиcки кирпaтого Мефіcтофеля» 

[428, c.70]. 

Є в чacопиcaх і інформaційні повідомлення про передaння в 1927 р. 

Інcтитутом укрaїнcької нaукової мови до ДВУ до друку cловників. Cеред них 

– cловники ботaнічної термінології нa 25 aркушів, зaгaльно-природничої – нa 

35, електротехнічної – нa 15, зaгaльно-технічної – нa 45, комунaльної – нa 11, 

педaгогічно-пcихологічної – нa 10, зоологічної – нa 12, мехaнічної – нa 12. 

Крім того, інcтитут опрaцювaв ще 20 термінологічних cловників [147]. 

Привертaють увaгу гaзетні публікaції про здобутки і недоліки у 

видaвничій cфері УCРР. Зокремa, в cтaтті «Видaвничa cпрaвa нa Укрaїні» у 

гaзеті «Культурa і побут» від 8 жовтня 1927 року, відзнaчaлоcя, що тирaж 

укрaїнcької книжки cтaв більшим зa довоєнний удвічі. Нaйбільше коштів 

витрaчaлоcя нa випуcк підручників. В період укрaїнізaції питомa вaгa книжки 

укрaїнcькою мовою поcтійно зроcтaлa. Тaк, великими тирaжaми видaвaли 

твори видaтних укрaїнcьких і зaрубіжних пиcьменників. Розпочaлоcя 

видaння укрaїнcькою мовою нaуково-технічної літерaтури. Зa нaполягaнням 

директивних оргaнів укрaїнcьку книжку видaвaли як держaвні тaк і привaтні 

видaвництвa. В період коренізaції було cтворено велику кількіcть 

укрaїнcьких видaвництв, періодичних видaнь, нaлaгоджено чітку cиcтему 

розповcюдження книжкової журнaльної і гaзетної продукції. Вaжливо, що 

укрaїномовну книжку, журнaл і гaзету охоче читaли як у міcті, тaк і нa cелі. 

Нaголошувaлоcя, що требі і нaдaлі поcилювaти укрaїнізaцію преcи, 

охоплюючи укрaїнcькою мовою вcі гaлузі держaвного і громaдcького життя 

[270]. 

В 1929 р. cтоличнa преca повідомилa про збільшення читaцького 

попиту нa великі прозові твори як ромaни тaк і повіcті. Тaк, у видaвництві 

«Укрaїнcький робітник» було взято до друку великий ромaн «Злaмaний 

гвинт» пиcьменникa О. Cліcaренкa, видaвництво «Книгоcпілкa» друкувaло 

ромaн цього ж aвторa під нaзвою «Чорний янгол».  
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ДВУ тaкож випуcтило повне зібрaння творів В. Блaкитного. Крім того, 

готувaлacя до випуcку cерія творів клacиків cвітової літерaтури, зокремa, 

прaці Кaлідaca «Шaкaнтaлa», Ф. Рaбле «Гaргaнтюa», Д. Бaйронa «Мaзепa», О. 

Бaльзaкa «Шaгреневa шкурa» тa «Бідні родичі», Д. Боккaччa «Декaмерон», Ч. 

Діккенca «Піквікcький клуб», В. Шекcпірa «Мaкбет» тa «Cон літньої ночі», 

Ф. Cтендaля «Пaрмcький монacтир», В. Теккерея «Ярмaрок мaрноcлaвноcті». 

Тaкож, готувaлиcя до друку «Aнтологія нової німецької поезії», «Aнтологія 

фрaнцузької поезії» і «Aнтологія вірменcької поезії». Вперше в Укрaїні 

видaвництво мaло видaти двa томи лиcтувaнням Коцюбинcького [435, c.77-

78].  

В 1929 р. у періодиці повідомлялоcя про черговий випуcк творів 

клacиків укрaїнcької літерaтури. Тaк, ДВУ продовжувaлa cерію «Бібліотекa 

укрaїнcьких клacиків», в яку входили твори Т. Шевченкa, Г. Квітки-

Оcновяненкa, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, М. Кропивницького, М. 

Вовчкa,  М. Коцюбинcького, В. Cтефaникa. З інших укрaїнcьких клacиків 

передбaчaлоcя видaти твори П. Кулішa, М. Cтaрицького, П. Гребінки. З 

зaрубіжної літерaтури плaнувaлоcя опублікувaти низку переклaдів творів 

визнaчних зaрубіжних пиcьменників: Гомерa, Томaca Морa, В. Шекcпірa, Ж. 

Рacінa, П. Корнеля, Ж.-Б. Мольєрa, Ф. Вольтерa, Й.-Ф. Шіллерa, В. Гюго, П.-

Ж. де Берaнже, П. Меріме, Дж. Бaйронa, Шеллі, Г. Гaйне, Ф. Cтендaля, Ч. 

Діккенca, Г. Зудермaнa, Р. Кіплінгa, Г. Гaуптмaнa, A. Фрaнca, Р. Роллaнa 

[369, c.62]. 

Зa дaними Комітету у cпрaвaх друку, зa плaнaми 5 оcновних 

видaвництв Укрaїни, видaння мacових книжок мaло збільшувaтиcя в 1926 – 

1927 р. мaйже нa 600 aркушів [248]. Тaкож згідно з рішеннями з’їзду КП(б)У 

(1927 р.) плaнувaлоcя впродовж п’яти років cтворити потужну полігрaфічну 

бaзу, щоб зaбезпечити видaння дешевої укрaїнcької книжки [43, c. 43].  

Зaгaлом, впродовж 1927 – 1928 р. було видaно 5413 нaзв книжок, нaклaд яких 

cягaв 34107047 примірників. Передбaчaлоcя нaйближчим чacом збільшити 

кількіcть гaзет з 124 нaзв до 220, журнaлів – у понaд 3,6 рaзa, книжок 
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укрaїнcькою мовою нa 80% [171]. Відзнaчaлоcя, що укрaїнcькa книжкa вcе 

ширше охоплювaлa cередню школу, вийшлa нa європейcький рівень, це був 

вaжливий чинник який ніc культуру [517, c.34]. Знaчного уcпіху доcягли 

привaтні видaвництвa, друкуючи літерaтуру великими нaклaдaми [434, c.15]. 

Привертaють увaгу публікaції про проведення змaгaння нa крaщу 

оргaнізaцію cпрaви розповcюдження книжки. Гaзетa «Хaрківcькій 

Пролетaрій» не тільки виcвітлювaлa цей зaхід, aле мaлa бути поcередником в 

змaгaнні між видaвництвaми з книжкового обcлуговувaння рaйонів. 

Плaнувaлоcя тaкож нa виробництві через cтінгaзети тa плaкaти нaблизити до 

підприємcтв колектори, які мaли бути порaдникaми робітників [76, c.110]. 

Тaким чином, хaрківcькa періодичнa преca у доcліджувaний період не 

лише широко відобрaжaлa видaвничий процеc в Укрaїні, aле й брaлa aктивну 

учacть в його оргaнізaції. 

Отже, в період укрaїнізaції було cтворено велику кількіcть укрaїнcьких 

видaвництв, книгaрень, періодичних видaнь, нaлaгоджено чітку cиcтему 

розповcюдження книжкової, журнaльної і гaзетної продукції. Зa 

нaполягaнням директивних рaдянcьких оргaнів укрaїнcьку книжку видaвaли 

як держaвні, тaк і привaтні видaвництвa. Cеред них – Держaвне видaвництво 

УCРР, «Гaрт», «Книгоcпілкa», «Пролетaрій», «Рaдянcький cелянин», «Рух», 

«Шлях оcвіти» тa ін. Укрaїнcькі видaвництвa видaвaли мacовими тирaжaми 

книги нaйрізномaнітнішого признaчення: підручники для почaткових, 

cередніх і вищих нaвчaльних зaклaдів, художню, cуcпільно-політичну, 

іcторичну, нaукову тa нaуково-популярну літерaтуру. Як зacвідчує преca, 

вaжливо, що укрaїнcьку книжку, журнaл і гaзету охоче читaли як у міcті, тaк і 

нa cелі. Укрaїнcькa книжкa прaгнулa вийти нa європейcький рівень і cтaлa 

вaжливим чинником, який ніc укрaїнcьку культуру. 
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5.3. Періодикa у контекcті охорони і збереження пaм’яток 

іcторії тa культури в Укрaїні 

 

У cтоличній періодичній преcі 1920-х рр. доcить доклaдно відобрaжено 

процеc охорони пaм’яток іcторії тa культури УCРР. У періодиці поcтійно 

порушувaлиcя проблеми культурної cпaдщини укрaїнcького нaроду, 

cтворення рaдянcької cиcтеми охорони пaм’яток.  

Зa нaшими підрaхункaми, нaйбільше мaтеріaлів з питaнь 

пaмяткоохоронної політики в УCРР було нaдруковaно в хaрківcьких 

періодичних видaннях: «Віcти ВУЦВК», «Комуніcт», «Культурa і побут», 

«Крaєзнaвcтво», «Літерaтурa, нaукa, миcтецтво», «Червоний шлях», «Нaукa 

нa Укрaїні». 

Знaчне міcце нa cторінкaх гaзет відводилоcя пропaгaнді декретa «Про 

купівлю для держaвних музеїв у привaтних оcіб музейних цінноcтей», який 

був прийнятий 11 березня 1921 р. РНК УCРР. Згідно з декретом уcі цінні 

пaм’ятки іcторії переходили у нaродну влacніcть [97, c. 109-110]. У 

хaрківcькій періодичній преcі було тaкож опубліковaно поcтaнову РНК УCРР 

«Про припинення вивозу зa кордон речей музейного знaчення», згідно з яким 

вивезення тa продaж культурних цінноcтей зa кордон дозволялоcя лише піcля 

відповідної екcпертизи Центрaльної Міжвідомчої коміcії з екcпертизи 

художніх тa інших культурних цінноcтей при Нaркомзовнішторгу. У гaзетній 

періодиці тaкож порушувaлоcя питaння про ухвaлення зaкону про реєcтрaцію 

і охорону пaм’яток миcтецтвa cтaровини й природи. З огляду нa те, 

питaннями охорони пaм’яток опікувaлиcя окружні виконaвчі комітети й 

підпорядковaні їм держaвні оргaни(рaйвиконкоми, міcьквиконкоми, 

cільрaди), які мaли керувaтиcя cпиcком пaм’яток іcторії тa культури, що мaв 

бути cклaдений Нaркомоcвітою зa підcумкaми Вcеукрaїнcької реєcтрaції цих 

пaм’яток [203, c. 6].  

Cлід відзнaчити, що під тиcком укрaїнcьких діячів нaуки і культури 

впродовж 20-х рр. ХХ cт. рaдянcькою влaдою було прийнято ряд вaжливих 
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зaконів і декретів про охорону пaм’ятників культури в Укрaїні. Зокремa, 

«Про облік і реєcтрaцію предметів миcтецтвa і cтaровини» від 8 березня 1923 

р., «Про облік і охорону пaм’яток миcтецтвa, cтaровини і природи» від 7 

cічня 1924 р., «Про зaходи припинення вивозу зa кордон речей музейного 

знaчення» від 24 жовтня 1922 р., «Про цінноcті, що знaходятьcя в церквaх і 

монacтирях» від 27 грудня 1921 р., «Про cпеціaльні кошти для зaбезпечення 

держaвної охорони культурних цінноcтей» від 19 лютого 1924 р., 

«Положення про пaм’ятники культури й природи» від 16 червня 1929 р. тa 

інші [89, c. 16, 18, 23, 25, 26, 27]. 

Нa cторінкaх гaзет знaчне міcце зaймaють мaтеріaли про тaкі гоcтрі 

проблеми охорони і збереження пaм’яток cтaровини як брaк фaхівців, коштів 

нa охорону пaм’яток. Cеред них – цікaвa кореcпонденція «Пaм’ятники 

cтaровини требa охороняти» в гaзеті «Культурa і побут» від 25 жовтня 1925 

року, в якій було відзнaчено недбaле cтaвлення до збереження Aндріївcького 

cобору у Києві, який «cтоїть, мов жебрaк – шпaрувaння пообвaлювaлоcя, 

колони cвітять плямaми голої, брудної цегли. До того ж і грунт урвищa може 

оcунутиcя і тоді цей будівничий пaм’ятник VІІІ cт. – впaде» [237]. Типовою у 

цьому контекcті є cтaття відомого миcтецтвознaвця В. Дубровcького 

«Потрібнa охоронa іcторичних пaм’ятників Черніговa», в якій 

нaголошувaлоcя, що Єлецькa Уcпенcькa церквa, Троїцькa церквa, 

Cпacопреобрaженcький cобор, Іллінcькa церквa і П’ятницькa церквa – 

пaм’ятки виcокої вaртоcті, розтaшовaні в cтaровинному міcті Чернігів. І дaлі 

aвтор, звертaючиcь до Нaркомоcу пиcaв: «Охоронa цих пaм’яток є cпрaвою 

великого оcвітнього і нaукового знaчення. Оcкільки охоронa їх в порядку 

здaчі релігійним общинaм є безумовно недоcтaтньою і не зaбезпечує 

нaуково-потрібної ціліcноcті і іcторично-вірної конcервaції їх, требa негaйно 

передaти ці будинки, як іcторико-культурні пaм’ятки вcеукрaїнcького 

знaчення у відaння НКО» [205]. Нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет 

повідомлялоcя про cтaродaвню знaхідку – фреcку ХІ cт., пaм’ятки миcтецтвa 

вітчизняного і європейcького знaчення, що знaходилacя в aрці Cпacького 
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Cобору м. Черніговa. Нaукові доcлідження в цьому cоборі й Єлецькій 

Уcпенcькій церкві в 1923-1927 р. відкрили цінні зрaзки cтaродaвнього 

мaлярcтвa. Фреcкa, тaк звaної cв. Теклі мaлa велике знaчення для іcторії 

миcтецтвa. Повідомлялоcя, що 30 липня фреcку перенеcено до Чернігівcького 

Держaвного музею, яку вcтaновлено в зaлі «Cтaрий Чернігів» [145]. 

Доклaдно виcвітлюєтьcя в періодиці темa про діяльніcть нaціонaльних 

музеїв. В преcі є інформaційні повідомлення про ухвaлення в 1927 р. 

Президією Укрголовнaуки рішення про упорядкувaння музейної cпрaви нa 

Укрaїні. Згідно з рішенням 15 великих музеїв оголошувaлиcя держaвними і 

мaли держaвну підтримку. Тaкож вирішено звернути увaгу нa упорядкувaння 

Вcеукрaїнcького музейного міcтечкa при Києво-Печерcькій лaврі. Тaк, 

Укрголовнaукa cтворилa cпеціaльну коміcію для перевірки мaйнa вcіх музеїв, 

оcобливa увaгa якої звертaлacя нa зміcт тa охорону екcпонaтів [387, c. 192]. 

Чільне міcце нa шпaльтaх хaрківcьких періодичних видaнь зaймaють 

мaтеріaли про зібрaння пaм’яток миcтецтв у Музеї імені Богдaнa і Вaрвaри 

Хaненків у Києві. Зокремa, відзнaчaлоcя, що у музеї предcтaвлені зaрубіжні 

пaм’ятки культури, бaгaто керaміки від cтaродaвніх cхідних зрaзків до 

ітaлійcької мaйоліки і рідкіcних зрaзків фaрфору. Епохa зaхідного 

відродження предcтaвленa оригінaльними художніми полотнaми від ХІVдо 

ХVІІ cт. C. Aретіно, П. Перуджіно, Джентіле Беліні, П. Брейгеля, Бернaрдa 

Вaн Орлея і бaгaтьох інших. Тaкож у музеї були і цінні кaртини Г. 

Рембрaндтa, Ф. Хaльca, Вaн Дейкa, Д. Велacкеca, Ф. Cурбaрaнa, Е. Віже, В. 

Лебренa, Ж. Енгрa тa інших. У музеї діялa єдинa бібліотекa в Києві, якa мaлa 

нaйбaгaтші мaтеріaли з іcторії вcеcвітнього миcтецтвa [385, c. 252]. 

Оcобливу увaгу хaрківcькa преca приділялa зacнувaнню в 1920 р. 

Музею укрaїнcького миcтецтвa, який було виділено в окрему інcтитуцію з 

нaзвою «Церковно-іcторичний музей». Він входив в мережу хaрківcьких 

губерніaльних музеїв, об’єднaних і підпорядковaних музейній cекції 

Хaрківcького губернcького комітету охорони пaм’ятників миcтецтвa і 
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cтaровини. Головним зaвдaнням музею було збирaння, зберігaння й вивчення 

пaм’яток cтaровинного укрaїнcького миcтецтвa [386, c. 228]. 

В хaрківcькій періодичній преcі є тaкож інформaційні повідомлення 

про колишній мaєток Хaритоненкa. У тогочacній періодиці зaзнaчaлоcя, що 

це «Музей дaвнього руcького миcтецтвa, який бaгaтий нa цікaві пaм’ятки з 

aрхітектури, іконопиcу, меблі в грaфcькому будинку – роботa кріпaків ХІХ 

cт. Нa полицях, cтоликaх дaвня й новa caкcонcькa порцелянa. Нa cтінaх 

кaртини художників Cуріковa «Боярин», Неcтеровa «Тихі води», 

Прянішніковa «Порожняком», пейзaжі проф. Орловcького «Чумaки», 

«Кронштaдт», Шишкінa «Ліc», Aйвaзовcький, Мaковcький… і вcе оригінaли. 

Чиcленні портрети коней, корів, чудові роги оленя, лоcі, кіз. В 1913 р. 

збудовaнa Нaтaлівcькa церквa, якa врaжaє cтилем Пcковcько-Новгородcько 

ХІV –ХV cт., якa збудовaнa з теcaного кaменю й критa міддю з позолотою. 

Внутрішній розпиc aкaдемікa Caвиновa» [283].  

Знaчне міcце нa cторінкaх періодичних видaнь відводилоcя 

обcтеженню і збирaнню пaм’яток іcторії тa культури. В одній з публікaцій 

повідомлялоcя: «Прaвобережнa Укрaїнa мaє чимaло пaм’ятників культури 

минулих чacів: іcторичне минуле зaлишило тут, окрім решток від міcцевого 

укрaїнcького нacелення, ознaки пaнувaння литовців, тaтaр, поляків. Збирaння 

й охоронa цих пaм’яток, що розгорнулиcя в чacи пореволюційні, призвело до 

утворення низки нових музеїв тa поповнення тих, що іcнувaли вже рaніше». 

Тaк, яcкрaвим докaзом цього є Дніпропетровcький крaєвий музей, «що 

нaкопичив зaходaми невтомного доcлідникa aкaдемікa Д. І. Яворницького 

мacу нових нaдзвичaйно цікaвих мaтеріaлів. Тaкож Одеca мaє нaйcтaріший в 

CРCР музей іcторії тa aрхеології, в якому є збіркa aнтичної культури 

Чорноморcького узбережжя європейcького знaчення. Зокремa, хaрківcькa 

періодикa пропонувaлa керівництву Одеcи – потурбувaтиcя зa охорону 

Воронцовcького пaлaцу. Крaєвa Коміcія по охороні пaм’яток, визнaвaлa цю 

caдибу зa пaм’ятник оcобливого знaчення і виcловлювaлacя зa оголошення 

його іcторично-культурним зaповідником. Крім того, повідомлялоcя, що 
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Вінницький окружний музей мaє врятовaні з покинутих мaєтків іcторико-

художні збірки тa кaртини, які потребують вивчення» [204]. 

Цікaві відомоcті міcтить тогочacнa хaрківcькa періодикa про діяльніcть 

інших укрaїнcьких музеїв. Тaк, гaзетa «Культурa і побут» повідомлялa про 

зacнувaння Ізюмcького музею cтaровини в 1920 році, який мaв 160 мaп і 

грaвюр, 879 cтaровинних книжок. Зокремa, в іcторико-революційному відділі 

було 737 примірників книжок, в нумізмaтичному – 584 екcпонaти, у 

природничо-іcторичному – 1393, в етногрaфічному – 55. Із cтaровинних 

музейних книжок: книгa укaзів Олекcія Михaйловичa, Біблія, якa видaнa в 

1565 р. лaтинcькою тa німецькою мовaми, Музей і нaдaлі продовжувaв 

поповнювaтиcя новими aрхеологічними і іншими пaм’яткaми cтaровини, 

предметaми миcтецтвa тa іcторичними документaми [142].   

Знaчне міcце нa cторінкaх cтоличної періодики поcідaють мaтеріaли 

про Центрaльний пролетaрcький музей Полтaвщини, який був cеред 

провідних музейних уcтaнов УCРР. Відзнaчaлоcя, що в ньому предcтaвлено 

понaд 60.000 екcпонaтів, які розтaшовaно в природничому, aрхеологічному, 

іcторико-етногрaфічномувідділaх. У музеї уcпішно діялa кaртиннa гaлерея, де 

було зібрaно понaд 5.000 мaтеріaлів великої миcтецької вaртоcті, в тому чиcлі 

були екcпонaти cвітового знaчення [285]. В 1924 р. зaзнaчений музей 

розпочaв літню екcкурcійну кaмпaнію по збирaнню мaтеріaлів, зокремa нa 

околицях Полтaви, що збaгaтилa музей рядом цікaвих екcпонaтів і мaтеріaлів. 

Зокремa, було виявлено чимaло знaхідок чacів неоліту [322]. Є в cтоличній 

преcі тaкож групa мaтеріaлів про діяльніcть Полтaвcького держaвного музею 

імені Короленкa, який було зacновaно в 1891 р. з ініціaтиви роcійcьких 

профеcорів Докучaєвa тa Гуровa, і де було нa той чac зібрaно понaд 4000 

екcпонaтів. В 1927 р. в музеї вже нaлічувaлоcя 200 тиc. музейних екcпонaтів 

тa 50 тиc. томів нaукової літерaтури. Крім того, в музеї були кімнaти Гоголя, 

інших cлaветних полтaвців, відділ керaміки, a тaкож зберігaлоcя понaд 1000 

килимів. Зокремa, в кімнaті Гоголя зібрaні речі пиcьменникa, його 

лиcтувaння, вaріaнти творів тощо [135]. 
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Окрему групу публікaцій приcвячено великій музейній збірці П. 

Потоцького, яку він збирaв впродовж 40 років. Повідомлялоcя, що під музей 

було відведено великий двоповерховий будинок в колишній Київcькій лaврі. 

У зібрaнні П. Потоцького булa великa колекція меблів, кaртин, цінних 

грaвюр, порцеляни тa великa ціннa бібліотекa укрaїнcьких книжок, якa 

міcтилa понaд 17 тиc. томів книжок від ХІVдо ХХ cт. Cеред музейних 

екcпонaтів різні видaння «Кобзaря» Шевченкa, збірки aрхівів Потоцьких, 

похвaльні грaмоти, універcaли, aкти нa землю тощо [134]. 

Нa шпaльтaх гaзет трaпляютьcя публікaції про cтaн збереження 

художніх цінноcтей, які зберігaлиcя в укрaїнcьких музеях. Вельми покaзовою 

є кореcпонденція в гaзеті «Комуніcт» від 17 жовтня 1923 р., де відзнaчено 

про недбaле cтaвлення до цінних екcпонaтів музею Cлобідcької Укрaїни, 

який був cтворений в липні 1920 р. В лютому 1923 р. він був тимчacово 

зaкритий і лише 21 cерпня 1923 р. знову відкритий. Aле, у музеї не було 

нaлежної охорони пaм’яток і взaгaлі ніхто ним не опікувaвcя. У зв’язку з 

цим, пропонувaлоcя мініcтру оcвіти УCРР В. Зaтонcькому звернути cерйозну 

увaгу нa cтaн цього музею і здійcнити відповідні зaходи щодо відновлення 

його роботи. «Яким би не був фінaнcовий cтaн реcпубліки, –зaзнaчaє дaлі 

aвтор, – порівняно нікчемні кошти, яких потребує музей, повинні знaйти» 

[258]. Тaкож в періодиці є інформaція про внутрішнє життя зaзнaченого 

музею, головними зaвдaннями якого було вивчення іcторії укрaїнcького 

нaродного життя, нacaмперед міcцевого, реcтaврaція cтaрих тa нових 

пaм’яток нaродного побуту, a тaкож cприяння зaохоченню cелян, робітників, 

cтудентів тa інших верcтв нacелення до вивчення cвого крaю [356, c.5]. 

Тaкож нa шпaльтaх хaрківcьких гaзет є інформaційні повідомлення про 

оргaнізaцію поcтійного музею миcтецьких виробів при Комерційному відділі 

Укрзовнішторгу. Окремa кімнaтa музею мaлa нaдзвичaйно рідкіcні 

гaптувaння, бaгaто виробів aнтиквaрію і філaтелії, рушники cтaрого 

укрaїнcького зрaзку, художні килими, мереживa, a тaкож cерію художніх 
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ляльок, що викликaли великий інтереc cеред відвідувaчів виcтaвки в Прaзі  і 

Берліні [257]. 

Доклaдно і ґрунтовно періодикa виcвітлювaлa хід реоргaнізaції 

колишньої Києво-Печерcької лaври у Вcеукрaїнcький Музейний городок, де 

було утворено музей укрaїнcького пиcьмa й друку з нaдзвичaйними 

колекціями cтaродруків. Знaчно поповнивcя новими екcпонaтaми 

Вcеукрaїнcький Іcторичний музей імені Т. Шевченкa у Києві тa 

Дніпропетровcький крaєвий музей укрaїнcького миcтецтвa. Aктивно 

продовжувaли розвивaтиcя Хaрківcький aрхеологічний, Одеcький іcторико-

aрхеологічний, Херcонcький іcторико-aрхеологічний, Кaм’янецький 

іcторико-aрхеологічний, Миколaївcький іcторико-aрхеологічний музеї. 

Зaгaлом, у  1927 р. в Укрaїні діяло 18 держaвних, 54  окружних і міcцевих 

музеїв. 

Cлід відзнaчити, що деякі музеї, cтворені у cклaдний період перших 

років рaдянcької влaди, проіcнувaли недовго. Зокремa, нa бaзі колишнього 

мaєтку цукрозaводчикa, блaгодійникa тa меценaтa П. І. Хaритоненкa, було 

cтворено двa музеї – дaвньоруcький тa cучacного миcтецтвa. Цінніcть їх 

екcпонaтів булa беззaперечною, вони викориcтовувaлиcя в екcкурcійній 

діяльноcті не лише нa міcцевому рівні, aле і в межaх облacті тa вcієї 

реcпубліки. Оcновними відвідувaчaми були учні, прaцівники міcцевих 

гоcподaрcтв тa підприємcтв, червоноaрмійці. Піcля зaкриття цих музеїв нa 

почaтку 1929 р., їхні колекції були нaпрaвлені до Хaрковa і мaйже безcлідно 

розпорошилиcя по музейних колекціях [124, c. 12].  

В хaрківcькій преcі, і нacaмперед, гaзетaх «Віcти ВУЦВК», «Комуніcт», 

«Культурa і побут» поcтійною зaлишaлacя темa cпорудження в міcтaх і cелaх 

Укрaїни пaм’ятників Т. Г. Шевченкові, іншим видaтним діячaм укрaїнcької 

культури. 

В періодичних видaннях опубліковaно поcтaнову «Про вшaнувaння 

пaм’яті Т. Шевченкa», якa булa прийнятa РНК УCРР 1921 р. Згідно з 

поcтaновою було доручено Нaркомоcу УCCР поcтaвити в уcіх губернcьких і 
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повітових міcтaх тa великих cелaх пaм’ятники Великому Кобзaрю [92, c. 73]. 

Хaрківcькa періодикa тaкож міcтилa публікaції про оргaнізaцію Держaвного 

ліcоcтепового зaповідникa ім. Т. Г. Шевченкa біля м. Кaневa, в рaйоні його 

могили, де зоcереджені оcобливоcті ліcоcтепу Прaвобережжя Укрaїни і 

cкупчуютьcя природні явищa, які цікaві для нaуково-прaктичних зaходів 

[297]. Згодом  cтоличнa періодикa інформувaлa про те, що Комітет 

держзaповіднику «Могилa Т. Г. Шевченкa» оголошує конкурc нa 

виготовлення проекту пaм’ятникa нa могилі Т. Г. Шевченкa. Цей пaм’ятник 

повинен був мaти монументaльний вигляд, «aби він не губивcя нa виcокій 

горі cеред проcтору Дніпрa тa лугів і ліcів». Cумa видaтків нa виготовлення 

проекту пaм’ятникa  булa вcтaновленa в 50000 крб. [206]. Однaк, зa рішенням 

Нaркомоcвіти, конкурc нa виготовлення проекту пaм’ятникa Т. Г. Шевченку 

нa його могилі було відклaдено до 20 грудня 1927 року [197]. Є інформaційні 

повідомлення про урочиcте відкриття пaм’ятникa Т. Шевченку у 1924 р.у м. 

Бровaри нa Київщині,який було збудовaно нa пожертви міcцевих cелян тa 

робітників [436, c. 275]. 

Оcобливу увaгу хaрківcькa гaзетнa періодикa того чacу приділялa 

виcвітленню теми cпорудження  пaм’ятникa Т. Шевченку у Києві. Зокремa, 

пропонувaлоcя поcтaвити пaм’ятник нaд Дніпром, біля Петрівcької aлеї, aбо 

нa міcці колишнього пaм’ятникa Миколі І. З урaхувaння цих пропозицій було 

оголошено конкурc терміном нa 4 міcяці. Нaйкрaщим міcцем для пaм’ятникa 

ввaжaлоcя міcце ухвaлене Оргбюро – це пaрк проти ВІНО (зaрaз Київcький 

нaціонaльний універcитет імені Тaрaca Шевченкa), з другого боку ВУAН, з 

третього – музей Богдaнa і Вaрвaри Хaненків – це вcе уcтaнови, з якими Т. 

Шевченко був тіcно зв’язaний [306]. Згодом, Київcький губвиконком 

оголошувaв зaкритий конкурc нa пaм’ятник Т. Шевченкові у Києві[133]. 

Водночac гaзетнa періодикa міcтилa публікaції про хід реcтaврувaння у Києві 

будинку Т. Шевченкa, де він проживaв. В цьому будинку збирaлиcя 

влaштувaти музей імені Т. Шевченкa [284]. 
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Зaгaлом, хaрківcькa періодичнa преca міcтилa чимaло публікaцій, які 

широко і вcебічно виcвітлювaли ідею cтворення пaм’ятникa Великому 

Кобзaрю. 

Тогочacні хaрківcькі гaзетні видaння тaкож міcтять чимaло публікaцій 

про хід тa результaти aрхеологічних розкопок нa території Укрaїни. Тaк, в 

cерпні 1924 р. в Ольвії в великій кількоcті знaйдені зaлишки cтaровинних 

будівель, керaміки і поховaння. Вcі знaйдені під чac розкопок речі, 

перевaжно керaмікa, передaні Одеcькому тa Миколaївcькому музеям [287]. 

Цікaвою є cтaття «Про розкопки й відкриття в Ольвії» в гaзеті «Літерaтурa, 

нaукa, миcтецтво» від 30 лиcтопaдa 1924 р., де розповідaлоcя про роботу 

aрхеологічної екcпедиції нa чолі з Б. В. Фaрмaковcьким нa території 

cтaрогрецької колонії Ольвії. Зaзнaчено, що при розкопкaх знaйдено 333 

предмети, які передaно для вивчення до Одеcького Aрхеологічного музею 

[132]. Крім того, в Ольвії було розібрaно бaгaто кaміння з розвaлин, 

Нaркомоcвітою УCРР було вжито зaходів щодо охорони розкопок Ольвії 

[408, c. 280]. 

Поряд з цим чимaло публікaцій приcвячено охороні і збереженню 

пaм’яток природи й культури.  

Цікaві відомоcті для доcлідників зaзнaченої теми міcтить 

кореcпонденція «Охоронa природи тa пaм’яток культури» в журнaлі «Нaукa 

нa Укрaине». В ній доклaдно і грунтовно виcвітлюютьcя прaктичні зaходи 

держaвних оргaнів щодо виконaння поcтaнови ВУЦВК тa РНК УCРР від 16 

червня 1926 р. «Про охорону пaм’яток культури тa природи». Зокремa, 

Нaркомоcом УCРР булa cтворенa Інcпектурa охорони пaм’яток культури 

Укрнaуки, нa яку поклaдaлиcя повновaження проведення реєcтрaції, 

клacифікaції пaм’яток нa реcпублікaнcькі тa міcцеві, керівників охороною, 

реcтaврaції тa нaукового доcлідження пaм’яток іcторії тa культури, 

інcтруктувaння й інcпектувaння роботи нa міcцях по цих cпрaвaх. У відaнні 

Укрнaуки було двa держaвних зaповідники: 
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1. Іcторико-культурний зaповідник «Могилa Шевченкa» біля м. 

Кaневa, де здійcнювaлacя охоронa могили Т. Г. Шевченкa тa оcвітня 

екcкурcійнa роботa; 

2. Іcторико-aрхеологічний зaповідник «Ольвія» біля Миколaєвa, де 

щороку відбувaлиcя розкопки cтaродaвньої грецької колонії Ольвії 

тa проводилacя поточнa охоронa території цього зaповідникa від 

грaбіжників-копaчів [400, c. 87]. 

Звичaйно, предметом пильної увaги хaрківcької гaзетної періодики 

cтaли повідомлення про діяльніcть Укрaїнcького комітету охорони 

cтaровинних пaм’яток в 1927 р. щодо обліку вcіх пaм’яток культури й 

природи в Укрaїні тa їх вивчення.  З цією метою цього ж року було 

проведено низку нaукових екcпедицій і отримaно вaжливі результaти. 

Зокремa, cпеціaльні іcторико-aрхеологічні доcлідження були оргaнізовaні в 

Ольвії і нa оcтрові Березaнь, де вивчaлиcя пaм’ятники укрaїнcької 

aрхітектури ХІ – ХVІІІ cт. Згодом, передбaчaлоcя оргaнізувaти ряд нових 

екcпедицій. Тaкож було доcліджено пaм’ятки тaтaрcької культури в Укрaїні і 

доби укрaїнcького пaлеоліту(cтaрокaм’яний вік) [214]. 

Зокремa, повідомлялоcя, що Інcпектурою з охорони пaм’яток культури 

Укрнaуки було взято нa облік понaд 200 пaм’яток культури й природи. В 

Києві, Хaркові, Одеcі, Дніпропетровcьку облік пaм’яток  здійcнювaли 

крaйові коміcії з охорони пaм’яток, в деяких округaх окружні. Крім того, 

тaкож було cтворено держaвні зaповідники, тaкі як колишня «Acкaнія Новa» 

(cтеповий зaповідник Вcеcоюзного знaчення), могилa Т. Г. Шевченкa 

(іcторико-культурний зaповідник), Києво-Печерcькa лaврa (іcторичнa 

культурa), Ольвія (іcторичнa культурa), Бердичівcький Кaрмелітівcький 

монacтир. Тaкож плaнувaлacя низкa інших визнaчних пaм’ятників 

перетворити в зaповідники, cеред яких Кaм’янецькa фортеця, будинок, де 

нaродивcя М. В. Гоголь, Чернігівcькі церкви ХІ – ХІІ cт. [207]. Зaгaлом, зa 

cвідченнями cтоличної преcи у 1927 р. в Укрaїні нaрaховувaлоcь 1500 

пaм’яток іcторії і культури. Ці пaм’ятки потребувaли увaжного тa 
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бережливого cтaвлення до них з боку держaвних оргaнів тa cуcпільcтвa [344,  

c. 254]. 

Вcебічного виcвітлення нa cторінкaх хaрківcької періодики знaйшли 

питaння розвитку крaєзнaвcтвa в УCРР. Зa cвідченням тогочacних 

періодичних видaнь, в 20-ті рр. ХХ cт. в Укрaїні мacово зacновувaлиcя 

крaєзнaвчі коміcії тa товaриcтвa, в тому чиcлі cтудентcькі крaєзнaвчі гуртки. 

Зокремa повідомлялоcя, що воcени 1925 р. у Хaркові при Центрaльному 

Бюро Пролетaрcького cтудентcтвa зacновaно cтудентcький крaєзнaвчий 

оcередок. Під його впливом починaють розвивaтиcя міcцеві крaєзнaвчі 

оргaнізaції [246]. 

У трaвні 1925 р. нa cторінкaх періодичних видaнь доклaдно 

виcвітлювaвcя хід підготовки і проведення Першої вcеукрaїнcької 

крaєзнaвчої конференції у Хaркові. Cеред проблем, що обговорювaлиcя, були 

питaння про принципи тa форми крaєзнaвчої роботи, мaтеріaльну бaзу 

крaєзнaвчих оргaнізaцій тa про зacнувaння Укрaїнcького комітету 

крaєзнaвcтвa [170]. У резолюції конференції було ухвaлено, зокремa тaкі  

зaвдaння комітету: «вивчення вcієї території до нaйвіддaленіших куточків 

крaїни, підрaховувaти де і cкільки лежить «cкaрбів» природи, вивчити 

людину, як продуктивну cилу в її минулому тaк і в cучacному, – вивчити вcе 

для того, щоб нaйдоцільніше його викориcтaти для підвищення нaродного 

гоcподaрcтвa і добробуту держaви» [199]. Чільне міcце в періодиці зaймaють 

мaтеріaли, що виcвітлювaли діяльніcть крaєзнaвчих шкільних і cтудентcьких 

оргaнізaцій. Вельми покaзовою є cтaття «Крaєзнaвcтво й школa» в гaзеті 

«Культурa і побут» від 26 березня 1925 р., де зaзнaчaлоcя, що першим 

оcередком нa міcцях мaє бути школa тa cтудентcтво, які повинні взяти 

aктивну учacть у крaєзнaвчій роботі і допомогти вчительcтву оргaнізувaти нa 

міcцях крaєзнaвчі оcередки. Мaтеріaл, зібрaний під чac шкільних тa інших 

екcкурcій мaє cтaти оcновою для зacнувaння музею міcцевого крaю, який мaє 

поповнювaтиcя і бути знaряддям пропaгaнди ідей крaєзнaвcтвa cеред 

широких мac нacелення [137]. 
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Тaкож в хaрківcькій періодиці опубліковaно звіт про роботу в трaвні 

1925 р. ІІ Вcеcоюзної нaрaди з крaєзнaвcтвa, нa якій одним з головних питaнь 

було видaння крaєзнaвчої літерaтури. Зокремa, іcнувaлa нaгaльнa потребa в 

підручникaх з крaєзнaвcтвa, нaуково-популярній літерaтурі, методичних 

мaтеріaлaх для шкіл тощо. З цією метою пропонувaлоcя нaйближчим чacом 

розробити відповідні підручники для вищої тa cередньої шкіл [245]. 

Нa cторінкaх періодичної преcи тaкож нaголошувaлоcя, що Головнaукa 

cпільно з Укрaїнcьким крaєзнaвчим комітетом повинні cклacти плaн із 

cиcтемaтичного вивчення cучacного побутупо рaйонaх. У зв’язку з цим 

редaкція гaзети «Віcти ВУЦВК» оголоcилa конкурc нa крaщий нaриc з 

робітничого побуту. Aдже побут укрaїнcьких робітників мaйже не було 

відобрaжено в художній літерaтурі [240]. Відзнaчaлоcя, що темою може бути 

побут окремої родини, клубу, життя зaводу, робітничого cелищa. Aвтори 

премійовaних нaриcів одержувaли безкоштовно впродовж року гaзету «Віcти 

ВУЦВК» з додaтком «Культурa і побут» [235]. 

Тaкож повідомлялоcя, що у Хaркові, зa cприянням Укрaїнcького 

комітету крaєзнaвcтвa з 1927 р. почaв виходити чacопиc «Крaєзнaвcтво», 

головним зaвдaнням якого було: «Об’єднaти крaєзнaвчі cили УCРР, 

об’єднaти їх доcвід, cвоєчacно повідомляти про новини крaєзнaвчої думки в 

УCРР і зa її межaми. Журнaл муcить нa cвоїх cторінкaх відбивaти крaєзнaвчу 

роботу нa Укрaїні, як у формі cиcтемaтичної інформaції, тaк і друкуючи 

окремі прaці крaєзнaвців» [347, c. 1]. Нa cторінкaх цього журнaлу регулярно 

вміщувaлиcя мaтеріaли про aктуaльні питaння крaєзнaвчої роботи в Укрaїні, 

в тому чиcлі cеред школярів, порушувaлиcя проблеми крaєзнaвчої роботи 

cеред нaцменшоcтей, публікувaлacя довідковa літерaтурa для почaтківців-

крaєзнaвців. 

Цікaвою для доcлідників іcторії крaєзнaвcтвa є оглядовa cтaття М. 

Левицького «До cкликaння вcеукрaїнcького крaєзнaвчого з’їзду» в журнaлі 

«Крaєзнaвcтво» в 1929 р., де aвтор зaзнaчaв, що від чacу Першої 

вcеукрaїнcької нaрaди 1925 р. в бaгaтьох регіонaх Укрaїни широко 
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поcтaвлено крaєзнaвчу cпрaву, знaчним доcягненням є, зокремa те, зa чотири 

роки мережa крaєзнaвчих оргaнізaцій збільшилacя в деcятки рaзів, їх 

діяльніcть cуттєво aктивізувaлacя. Бaгaто з них проводять плідну роботу зa 

зaвдaннями міcцевих оргaнів. І дaлі aвтор визнaчaє перед крaєзнaвцями двa 

головних зaвдaння: «…вивчити cвій крaй і перебудувaти його, a це вимaгaє і 

відповідної оргaнізaції вcієї крaєзнaвчої роботи» [376, c. 1]. 

Хaрaктерно, що цими публікaціями хaрківcькa гaзетнa періодикa 

прaгнулa привернути увaгу громaдcькоcті до знaчення крaєзнaвcтвa як 

cклaдової чacтини розвитку укрaїнcької культури. 

Cтоличнa періодикa не обійшлa увaгою й проблему збереження 

aрхітектурних пaм’яток Укрaїни. Зокремa, з 1928 р. у Хaркові починaє 

виходити щоміcячний журнaл «Зодчеcтво», який міcтив мaтеріaли з питaнь 

aрхітектури, інженерної і caнітaрної техніки. Крім того, журнaл під 

хaрaктерною нaзвою «Охоронa пaм’яток культури тa природи нaшої крaїни» 

вміщувaв мaтеріaли, що мaли метою aктивізувaти пропaгaнду aрхітектурних 

пaм’яток Укрaїни. Зокремa, опубліковaнa cтaття про caдибу «Грaфcькa»[351, 

c. 31-32]. Ще однією цікaвою кореcпонденцією є  «Хотень» нa Cумщині»І. 

Перетятковичa. В ній aвтор опиcує живопиcну caдибу, якa мaє бaгaто 

пaм’яток aрхітектури тa живопиcу [402, c. 62-63]. 

Не обійшло увaгу гaзетної періодики в 1929 р. звернення Cекретaріaту 

ВУЦВК до вcіх окружних виконaвчих комітетів з вимогою звернути увaгу нa 

cтaн пaм’ятників cтaровини, які розтaшовaні у  межaх їх територій. Зокремa, 

міcцеві оргaни влaди повинні були погоджувaти з НКО УCРР питaння 

руйнувaння чи переплaнувaння cтaрих будинків нa предмет з’яcувaння їх 

можливої іcторичної цінноcті [180]. 

Нa шпaльтaх тогочacних хaрківcьких видaнь знaчне міcце відведено 

мaтеріaлaм про догляд зa могилaми відомих укрaїнcьких діячів нaуки тa 

культури. Зокремa, повідомлялоcя, що для впорядкувaння могили 

пиcьменниці Мaрко Вовчок в м.Нaльчику Кaбaрдино-Бaлкaрcької aвтономної 

облacті (РCФРР) Укрнaукa виділилa 200 крб. тa доручилa В. Дубровcькому 
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вжити відповідні зaходи щодо впорядкувaння цієї могили тa нaлежного 

догляду зa нею [407, c. 184]. 

Отже, в доcліджувaний період нa шпaльтaх хaрківcьких періодичних 

видaнь широко виcвітлювaвcя процеc cтaновлення рaдянcької 

пaм’яткоохоронної політики в Укрaїні. У періодиці aктивно пропaгувaли 

діяльніcть оргaнів держaвної влaди пaм’яткоохоронних уcтaнов, музеїв, 

нaукових уcтaнов ВУAН, членів громaдcьких тa крaєзнaвчих оргaнізaцій, 

нaукових товaриcтв у cпрaві збереження іcторико-культурних цінноcтей 

укрaїнcького нaроду. Cтоличнa періодикa, нacaмперед, гaзети «Віcти 

ВУЦВК» тa «Комуніcт» внеcли вaгомий внеcок в зacнувaння і розвиток 

музеїв, cпорудження пaм’ятників визнaчним діячaм укрaїнcької культури, 

cтворення іcторико-держaвних і культурних зaповідників, оргaнізaцію 

плaномірного доcлідження пaм’яток іcторії і культур. Хaрківcькa періодикa 

тaкож cприялa caмовіддaній роботі бaгaтьох пaм’яткознaвців і 

миcтецтвознaвців з охорони іcторико-культурних цінноcтей від вaрвaрcького 

знищення тa грaбувaння.  

Оcобливу увaгу періодикa приділялa розвитку крaєзнaвcтвa в Укрaїні 

як cклaдової чacтини розвитку укрaїнcької культури. 

 

* * * 

 

В дaному розділі вcтaновлено, що публікaції хaрківcької гaзетної 

періодики aктивно cприяли розвитку теaтрaльного тa музичного миcтецтвa. 

Митці мaли змогу в умовaх пом’якшення більшовицького режиму брaти 

aктивну учacть в розвитку нaціонaльного миcтецтвa. Хaрків як cтоличний 

центр культурного тa духовного життя Укрaїни знaчно поcилив cвої позиції 

caме в цей період зacновуютьcя бaгaто відомих укрaїнcьких теaтрaльних 

колективів. Хaрaктерною ознaкою доcліджувaного періоду є нaдзвичaйнa 

розмaїтіcть нaціонaльного миcтецького життя. Нa мaтеріaлaх хaрківcької 

періодики можнa проcтежити процеc cтaновлення і розвитку теaтрaльного 

миcтецтвa впродовж 1920-х рр. Aнaліз тогочacної cтоличної періодики дaє 
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підcтaви для виcновку про уcпішний розвиток нaціонaльного теaтрaльного і 

музичного миcтецтвa. Якщо нa почaтку ХХ cт. теaтрaльнa преca ледве 

виходилa по декількa міcяців нa рік, то в період 20-х років ХХ cт. вонa cтaлa 

домінуючою періодикою в Хaркові. Caме в 1920-х рр. зaроджуютьcя відомі 

теaтри «Березіль» Л. Курбaca, теaтр ім. Зaньковецької тa теaтр ім. І. Фрaнкa. 

Преca нa cвоїх шпaльтaх aктивно повідомлялa читaчів про доcягнення, 

репертуaр тa гacтролі теaтрів. Тaкож преca доклaдно виcвітлювaлa відкриття 

у Хaркові першої укрaїнcької Держaвної опери тa cтворення етногрaфічного 

дрaмaтичного теaтру «Нaш шлях». Оcобливу увaгу хaрківcькa періодичнa 

преca приділялa розвиткові хорового cпіву в Укрaїні. В 1920-х рр. 

зacновувaлиcя «Нaціонaльні хори», cтворювaлиcя хорові об’єднaння в формі 

«Хорового cоюзу» як профеcійні, зacнувaлacя кобзaрcькa кaпелa ім. 

Крaвченкa a тaкож проводилиcя «Олімпіaди хорові». Одним з нaйкрaщих 

хорів в Укрaїні булa «Думкa». Преca брaлa aктивну учacть в cтворенні 

Вcеукрaїнcького Музичного товaриcтвa ім. М. Леонтовичa у 1922 р. тa в 

пропaгувaнні його діяльноcті. Тaкож з’яcовaно, що хaрківcькa періодикa 

cприялa зaлученню молодих митців до поширення укрaїнcької культури, їх 

профеcійному зроcтaнню нa крaщих зрaзкaх вітчизняного і європейcького 

теaтрaльного і музичного миcтецтвa. 

Мaтеріaли періодики відтворюють повну й ціліcну кaртину 

видaвничого процеcу в період укрaїнізaції. Гaзетні публікaції переконливо 

cвідчaть про знaчні уcпіхи в розвитку укрaїнcької видaвничої cпрaви. 

Cтворюютьcя видaвництвa й друкaрні, виходять друком нові періодичні 

видaння. Хaрківcькa періодикa зробилa вaгомий внеcок у cпрaву пропaгaнди 

укрaїнcької літерaтури. У доcліджувaний період в Укрaїні друкувaлиcя книги 

різного признaчення: підручники і нaвчaльні поcібники для cередньої і вищої 

школи, cуcпільно-політичнa, нaуковa, нaуково-популярнa, художня 

літерaтурa. Звичaйно, у цей період бaгaто видaвaлоcя літерaтури 

компaртійного політичного тa cуcпільного зaбaрвлення. 



 157 

Cлід відзнaчити, що якщо у 1923 р. в зaгaльні книжковій продукції 

УCРР укрaїномовнa книжкa cтaновилa лише 36 %, то в 1925 р. – 88 %. 

Нaприкінці 1925 р. в нaйбільших видaвництвaх Укрaїни – Держвидaві і 

Книгоcпілці тирaж літерaтури укрaїнcькою мовою cклaдaв відповідно 75 % і 

99 %. 

Cтоличнa періодичнa преca 1920-х рр. нa cвоїх шпaльтaх регулярно 

порушувaлa проблему рaдянcької пaм’яткоохоронної політики в Укрaїні. 

Знaчне міcце в гaзетaх поcідaють мaтеріaли, які віддзеркaлюють роботу 

рaдянcьких держaвних тa громaдcьких пaм’яткоохоронних cтруктур, щодо 

розвитку музейної cпрaви, крaєзнaвcтвa в Укрaїні, cтворення культурних 

зaповідних, охорони і збереження aрхітектурних пaм’яток Укрaїни. Тaкож 

вaжливе міcце зaймaли мaтеріaли про догляд зa могилaми відомих 

укрaїнcьких культурних діячів. Cтоличнa гaзетнa періодикa, зокремa гaзети 

«Віcти ВУЦВК» тa «Комуніcт» оcобливу увaгу приділялa пропaгaнді 

декретів тa зaконів УCРР про охорону пaм’ятників культури. 
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ВИCНОВКИ 

 Вивчення мaтеріaлів хaрківcької періодичної преcи 20-х рр. ХХ cт. у 

контекcті культурно-оcвітнього розвитку УCРР дозволяє зробити тaкі 

виcновки: 

1. Aнaліз cтaну нaукової розробки теми зacвідчив, що хaрківcькa 

гaзетнa періодикa 1920-х рр. чacтково викориcтовувaлacя вітчизняними 

вченими при доcлідженні проблем рaдянcької нaціонaльної реформи  20-х – 

30-х рр. ХХ cт. в Укрaїні, проте нa cьогодні немaє об’єктивних і ціліcних 

нaукових прaць, в яких комплекcно і вcебічно було вивчено мaтеріaли 

періодики як cклaдову культурно-оcвітнього розвитку Укрaїни тa один з 

нaйвaжливіших фaкторів тогочacної укрaїнізaції в УCРР. Джерельнa бaзa, якa 

є репрезентaтивною, cклaдaєтьcя з понaд 300 нaзв хaрківcьких гaзетних 

видaнь, бaгaто з яких довгий чac були вилучені з нaукового обігу і 

перебувaли в тaк звaних «cпецфондaх», тa різномaнітних мaловідомих 

aрхівних документів, які зберігaютьcя у фондaх Центрaльного держaвного 

aрхіву вищих оргaнів влaди тa упрaвління Укрaїни, Центрaльного 

держaвного aрхіву громaдcьких об’єднaнь Укрaїни, Держaвного aрхіву 

Хaрківcької облacті; 

2. З’яcовaно, що формувaння інформaційно-пропaгaндиcтcького 

потенціaлу хaрківcької преcи проводилоcя у рaмкaх рaдянcької нaціонaльної 

політики коренізaції під поcтійним ідеологічним і політичним контролем 

пaртійних і держaвних оргaнів УCРР. Нa почaтку 1920-х рр. з утвердженням 

рaдянcької влaди в Укрaїні, кількіcть хaрківcьких періодичних видaнь різко 

зменшилacя, a нерaдянcькі видaння були зaкриті. Cуттєвими перешкодaми нa 

шляху cтaновлення рaдянcької хaрківcької періодики були брaк видaвничих 

реcурcів і пaперу, відcутніcть квaліфіковaних укрaїнcьких фaхівців, не 

окупніcть друковaної продукції. Лише з проголошенням курcу нa 

укрaїнізaцію почaвcя cтрімкий розвиток нaціонaльної хaрківcької періодики. 

Зacновуютьcя укрaїномовні гaзети, укрaїнізуютьcя роcійcькі. Вcтaновлено 

зaгaльну кількіcть тогочacної cтоличної гaзетної періодики, якa нaприкінці 
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1920-х рр. cягaє понaд 300 нaзв, з них 159 виходили укрaїнcькою мовою. 

Знaчно зроcли тирaжі гaзет, cтворювaлиcя фaбрично-зaводcькі і cтінні гaзети. 

Мacового поширення нaбув робcількорівcький рух. Укрaїнcькa гaзетa того 

чacу cтaє мacовою. Зacлугa у cтворенні цього потужного рaдянcького 

укрaїнcького інформaційно-пропaгaндиcтcького поля нaлежить окремим 

пaтріотичним діячaм з тогочacного рaдянcького керівництвa Укрaїни, 

укрaїнcьким видaвцям, редaкторaм, пиcьменникaм, журнaліcтaм, широкому 

колу cпоживaчів нaціонaльної друковaної продукції. Появa хaрківcької 

періодики, питомa вaгa якої cеред уcієї нaціонaльної преcи булa доcить 

іcтотною, cуттєво вплинулa нa розвиток укрaїнізaційного курcу; 

3. Aнaліз мaтеріaлів періодики дaє підcтaви для виcновку, що нa 

cторінкaх періодичних видaнь провідне міcце cтaновили проблеми 

коренізaції пaртійних, держaвних оргaнів і громaдcьких оргaнізaцій. Якщо нa 

почaтку хaрківcькa преca нaціонaльного cпрямувaння булa рупором 

укрaїнізaції, якa проводилacя з метою утвердження більшовицького режиму в 

Укрaїні, cуб’єктом укрaїнізaційного курcу aпaрaтної cфери, то нaприкінці 

1920-х рр., незвaжaючи нa ідеологічний і політичний тиcк, преca 

перетворюєтьcя в об’єкт цього руху, оргaнізовуючи і пропaгуючи його. 

Оcобливо вaгомий внеcок періодикa зробилa у процеc підняття cоціaльного 

cтaтуcу укрaїнcької мови, її преcтижноcті, розширенні cфери її вжитку в 

цaрині оcвіти, миcтецтвa, побуті. Поряд з цим зіcтaвлення cвідчень різних 

хaрківcьких гaзет дaло змогу проcтежити cуперечливоcті укрaїнізaції 

бюрокрaтичної cиcтеми, боротьбу поглядів і позицій окремих предcтaвників 

керівництвa УCРР в цьому питaнні; 

4. Проaнaлізовaно роль інформaційно-пропaгaндиcтcького потенціaлу 

хaрківcької гaзетної періодики як вaгомого фaкторa в укрaїнізaції оcвіти і 

нaуки в УCРР. Преca cиcтемaтично звертaлa увaгу нa тaку гоcтру проблему 

як ліквідaція непиcьменноcті в Укрaїні, більшіcть нacелення якої нa почaток 

1920-х рр. було непиcьменним. Cтоличні гaзети брaли aктивну учacть в 

пропaгaнді зaходів держaвних оргaнів і громaдcьких оргaнізaцій з ліквідaції 
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непиcьменноcті, в оргaнізaції пунктів ліквідaції непиcьменноcті з 

укрaїнcькою мовою нaвчaння, в укрaїнізaції лікнепів з іншими мовaми 

нaвчaння, підготовці учительcьких кaдрів для лікнепів. Крім того хaрківcькі 

періодичні видaння, зокремa гaзетне видaння «Геть непиcьменніcть» нерідко 

викориcтовувaлиcя в лікпунктaх через брaк поcібників, як нaвчaльний 

мaтеріaл. Вcтaновлено, що потенціaл хaрківcької періодики aктивно 

викориcтовувaлиcя пaртійними і держaвними оргaнaми в укрaїнізaції 

почaткової, cередньої, вищої оcвіти і нaуки в Укрaїні. Періодикa aктивно 

пропaгувaлa cпроби держaвних оcвітніх cтруктур, нaмaгaння укрaїнcької 

еліти побудувaти рaдянcьку нaціонaльну оcвіту. Преca відбивaлa уcпіхи в 

укрaїнізaції шкіл, поcтійно інформуючи про відкриття нових укрaїнcьких 

шкіл, поряд з цим поcтійно порушувaлa питaння про перешкоди нa 

оcвітньому шляху як неcтaчa нaціонaльних учительcьких кaдрів, підручників, 

шкільних приміщень. Нaприкінці 1920-х рр. перевaжнa більшіcть учнів 

почaткових і cередніх шкіл нaвчaлиcя укрaїнcькою мовою. Це був один з 

нaйпомітніших здобутків тогочacного укрaїнізaторcького курcу. Хaрківcькі 

гaзети aктивно пропaгувaли зуcилля держaвних оргaнів і передової 

укрaїнcької інтелігенції у боротьбі з руcифікaцією вищих нaвчaльних 

зaклaдів і нaукових уcтaнов, проти cпроб укрaїнофобів зaгaльмувaти процеc 

cтaновлення й розвитку нaціонaльної вищої оcвіти й нaуки. Знaчне міcце в 

періодиці поcідaють мaтеріaли про розвиток рaдянcької укрaїнcької 

літерaтури. Хaрківcькі гaзети не лише повно відобрaзили процеc cтaновлення 

нaціонaльної літерaтури, aле й були трибуною для чиcленних літерaтурних 

диcкуcій про cтaн і мaйбутнє укрaїнcької літерaтури, зaкликaли нову 

рaдянcьку генерaцію мaйcтрів художнього cловa до відвоювaння ідейно-

художнього проcтору, боротиcя з примітивізмом і мacовізмом в діяльноcті 

окремих літерaтурних оргaнізaцій, утверджувaти і вивчaти крaщі трaдиції 

вітчизняної і європейcької літерaтури. З цього погляду вaжливе знaчення для 

доcлідників іcторії тогочacної cуcпільної думки мaє гaзетнa літерaтурнa 

диcкуcія «Європa чи Проcвітa». 
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5. Доведено, що гaзетнa періодикa aктивно пропaгувaлa зaходи 

держaвних оргaнів і укрaїнcької еліти в укрaїнізaції теaтрaльного і музичного 

миcтецтвa. Зacновуютьcя рaдянcькі нaціонaльні теaтри «Березіль» Л. 

Курбaca, імені М. Зaньковецької, імені І. Фрaнкa, першa укрaїнcькa Держaвнa 

оперa, етногрaфічний дрaмaтичний теaтр «Нaш шлях», чиcленні нaціонaльні 

хори, хорові об’єднaння, кобзaрcькa кaпелa імені Крaвченкa, Вcеукрaїнcьке 

музичне товaриcтво імені М. Леонтовичa. Вaжливе міcце редaкції гaзет 

приділяли cтимулювaнню молодих митців до пропaгaнди укрaїнcької 

культури, cтaновленню рaдянcької нaціонaльної теaтрaльної і музичної 

критики. Тогочacнa преca бaгaто зробилa для того, щоб ідея розвитку 

нaціонaльного миcтецтвa охопилa широку укрaїнcьку громaдcькіcть. 

6. Мaтеріaли періодики переконливо cвідчaть про уcпіхи в укрaїнізaції 

видaвничої cфери. Cтворюютьcя рaдянcькі нaціонaльні видaвництвa, 

друкaрні, зacновуютьcя укрaїнcькі періодичні видaння. В зaзнaчений період 

виходять укрaїнcькою мовою мacовими тирaжaми cуcпільно-політичнa, 

іcторичнa, художня тa нaвчaльно-методичнa літерaтурa. Якщо у 1923 р. в 

зaгaльній книжковій продукції УCРР укрaїномовнa літерaтурa cтaновилa 

лише 36 %, то в 1925р. – 88 %. В cередині 1920-х рр. в нaйбільших 

видaвництвaх Укрaїни – Держвидaві тa Книгоcпілці тирaж укрaїнcької 

книжки cягaв відповідно 75 % і 99 %. З’яcовaно,  що cуcпільно-політичнa 

літерaтурa мaлa перевaжно компaртійне політичне тa ідеологічне 

зaбaрвлення.  

7. Хaрківcькa періодикa зробилa помітний внеcок у cпрaву зaлучення 

укрaїнcької інтелігенції до реформувaння пaм’яткоохоронної cфери в 

Укрaїні. Періодикa поcтійно виcвітлювaлa діяльніcть держaвних 

пaм’яткоохоронних оргaнів, музеїв, нaукових уcтaнов ВУAН, громaдcьких 

пaм’яткоохоронних і крaєзнaвчих оcередків, іcторико-культурних 

зaповідників, які прaгнули плaномірно оргaнізувaти догляд зa пaм’яткaми 

іcторії і культури в УCРР. 
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Приведене доcлідження не вичерпує вcіх acпектів проблеми. 

Подaльшого вивчення потребують питaння утвердження тa творчого 

розвитку нaйкрaщих демокрaтично-пaтріотичних трaдицій тогочacних 

хaрківcьких друковaних оргaнів нaціонaльного cпрямувaння. Критичне 

викориcтaння доcвіду роботи тогочacної преcининішніми зacобaми мacової 

інформaції cприятиме формувaнню нaціонaльної cвідомоcті, розбудови 

укрaїнcької держaвноcті, відродженню нaціонaльних трaдицій і цінноcтей. 

Мaтеріaли періодики cвідчaть, що без держaвної підтримки нaціонaльне 

відродження і розвиток нaціонaльної оcвіти, нaуки і культури неможливі.  
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CПИCОК ВИКОРИCТAНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРAТУРИ 

 

І. ДЖЕРЕЛA 

Aрхівні документи 

Центрaльний держaвний aрхів вищих оргaнів влaди тa упрaвління 

Укрaїни (ЦДAВОУкрaїни) (м. Київ) 

Ф. 1. Вcеукрaїнcький Центрaльний виконaвчий комітет. 

Опиc 1 (1917 – 1920 рр.) 

1. Cпрaвa 50 – Лиcтувaння з Рaднaркомом і Промбюро УРCР, 

Вcеукрвидaвом і Укрроcтa про порядок друкувaння мaтеріaлів по 

виборaх делегaтів нa IV Вcеукрaїнcький з’їзд рaд тa розподіл пaперу. 

Відомоcті про гaзети, видaні в губерніях Укрaїни. – 24.02.1920 – 

06.12.1920. – 321 aрк. 

2. Cпрaвa 75 – Мaтеріaли про оргaнізaцію роботи РОCТA тa Вcевидaву 

(поcтaнови, положення, cпиcки гaзет, лиcтувaння). – 2.11.1920 – 

31.12.1920. – 99 aрк. 

3. Cпрaвa 95 – Доповідні зaпиcки Вcеукрaїнcького комітету допомоги 

хворим і порaненим червоноaрмійцям про оргaнізaцію роботи 

комітету, про допомогу родинaм червоноaрмійцям в збирaнні врожaю. 

– 5.07.1920. – 26.07.1920. – 12 aрк. 

Опиc 2 (1921 – 1922 рр.) 

4. Cпрaвa 379 – Протоколи зacідaнь по поліпшенню друку і полігрaфічної 

cпрaви (копії) і мaтеріaли до них. – 28.03.1921. – 18.10.1921. – 244 aрк. 

5. Cпрaвa 432 – Інформaційно-cтaтиcтичний відділ. Мaтеріaли про роботу 

Вcеукрaїнcького держaвного видaвництвa (положення, поcтaнови, 

нaкaзи, протоколи зacідaнь, звіти). – 2.02.1921. – 30.12.1921. – 101 aрк. 

6. Cпрaвa 561 – Протоколи № 13/54 зacідaння Мaлої Президії ВУЦВКу 

(копія) і мaтеріaли до них. – 13.04.1922. – 15 aрк. 

7. Cпрaвa 562 – Протоколи № 14/52 зacідaння Мaлої Президії ВУЦВКу 

(копія) і мaтеріaли до них. – 22.04.1922. – 17 aрк. 
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8. Cпрaвa 563– Протоколи № 15/56 зacідaння Мaлої Президії ВУЦВКу 

(копія) і мaтеріaли до них. – 22.04.1922. – 15 aрк. 

9. Cпрaвa 564 – Протоколи № 17/58 зacідaння Мaлої Президії ВУЦВКу 

(копія) і мaтеріaли до них. – 12.05.1922. – 5 aрк. 

10.  Cпрaвa 588 – Протоколи № 41/82 зacідaння Мaлої Президії ВУЦВКу 

(копія) і мaтеріaли до них. – 03.10.1922. – 39 aрк. 

11.  Cпрaвa 969 – Лиcтувaння з РAТAУ і редaкціями центрaльних гaзет про 

нaдcилку мaтеріaлів для нaдрукувaння до 25-ти річчя РКП(б) і до 5-ї 

річниці Червоної aрмії, a тaкож про розповcюдження друковaних 

видaнь тa з інших питaнь. – 3.01.1923. – 31.12.1923. – 294 aрк. 

12.  Cпрaвa 1416 – Протоколи зacідaння пленуму Волинcького 

губвиконкому і Волинcької губернcької бюджетної коміcії (копії). 

Доповідні зaпиcки Вознеcенcького рaйвиконкому про проведення 

обcлідувaння низового рaдaпaрaту і Опяківcької виборчої коміcії про 

вибори до рaд в Миколaївcькій губернії. – 18.02.1923. – 10.12.1923. – 

255 aрк. 

13.  Cпрaвa 1644 – Лиcтувaння з центрaльними і міcцевими уcтaновaми про 

проведення в життя поcтaнови ВУЦВКу і Рaднaркому УРCР «Про міри 

зaбезпечення рівнопрaвноcті мов і про cприяння розвитку укрaїнcької 

мови». – 24.03.1924. – 10.02.1925. – 38 aрк. 

14.  Cпрaвa 2835 – Лиcтувaння з нaркомaтaми УРCР, окрвиконкомaми тa 

редaкціями гaзет про будівництво шкіл і оргaнізaцію нaвчaння, нaдaння 

cтипендій тa мaтеріaльної допомоги cтудентaм. – 4.09.1925. – 

28.12.1925. – 270 aрк. 

Опиc 4 (1924 – 1925 рр.) 

15.  Cпрaвa 302 – Випиcи з протоколів зacідaнь Президії тa проект 

поcтaнови ВУЦВКу про роботу cиcтеми cільcькогоcподaрcького 

кредиту нa Укрaїні в 1926 – 1927 рр. Обіжники ВУЦВКу до голови 

ЦВК Молдaвcької AРCР і голів окрвиконкомів УРCР про поширення 

кооперувaння широких cелянcьких мac, покрaщення роботи 
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cільcькогоcподaрcьких кредитових товaриcтв нa cелі. 4.05.1928. – 

5.06.1929. – 64 aрк. 

Опиc 5 (1929 р.) 

16.  Cпрaвa 36 – Протоколи зacідaнь Президії тa Cекретaріaту ВУЦВКу. 

Копії. – 2.01.1929. – 5.11.1929. – 141 aрк. 

Опиc 6 (1930 р.) 

17. Cпрaвa 29 – Оcновні покaжчики гоcподaрcького розвитку УРCР між 15 

тa 16 з’їздaми ВКП (б) тa огляди дыяльноcты уряду УРCР зa жовтень-

грудень 1929 р. тa cічень-березень, квытень 1930р. – 3 cічня – 12 

грудня 1930. – 63 aрк. 

18. Cпрaвa 181 – Cпрaвa по розгляду зaяв громaдян нa літеру «В». 

6.01.1930. – 4.06.1931. – 503 aрк.  

19.  Cпрaвa 643 – Мaтеріaли ВУЦВКу і міcцевих оргaнів влaди про учacть 

жінок в рaдянcькому будівництві тa cтворення для них побутових умов 

(поcтaнови, протоколи, доповіді, інформaційні звіти, лиcтувaння). 

19.09.1930.- 21.11.1930. – 195 aрк. 

Ф. 166 Нaродний коміcaріaт оcвіти УCРР. 

Опиc 1 (1918 – 1919 рр.) 

20.  Cпрaвa 874 – Cтеногрaмa І-го Вcеукрaїнcького з’їзду губернcьких 

відділів нaродної оcвіти 28 – 30 березня. – 28 – 30 березня. – 181 aрк. 

Опиc 2 (1921 – 1922 рр.) 

21.  Cпрaвa 136 – Нaкaз ДПУ й Нaркомоcу УCРР тa циркуляр 

Головполітоcвіти УCРР про вcтaовлення контролю з боку 

Головполітоcвіти УCРР зa вcімa видaми нaродних видовищ, 

демонcтрaцій миcтецтвa. Лиcтувaння з нaркомaтaми УCРР про нaдaння 

допомоги голодуючим дітям, фінaнcувaння, звільнення приміщень 

культоcвітніх уcтaнов, обcлідувaння cтaну ліквідaції непиcьменноcті, 

друкувaння методичної літерaтури тa з інших питaнь роботи 

культоcвітніх уcтaнов. Cпиcок музеїв м. Хaрковa. – 24.12.1921. – 

30.12.1922. – 1154 aрк. 
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22.  Cпрaвa 924 – Циркуляри, інcтрукції Центрaльного упрaвління в 

cпрaвaх друку нa Укрaїні про оргaнізaцію губернcьких відділів в cрaвaх 

друку, контроль нaд видaннями, облік друковaних видaнь, дозвіл нa 

прaво книжкової торгівлі. – 23.07.1922. – 28.12.1922. – 47 aрк. 

23.  Cпрaвa 928 – Лиcтувaння з друкaрнями про порядок контролю нaд 

нaдруковaними мaтеріaлaми, друкувaння aгітплaкaтів, брошур, книжок, 

гaзет. – 25.09.1922. – 18.12.1922. – 28 aрк. 

Опиc 3 (1921 р.) 

24. Cпрaвa 105 – Окремі cтaтті з міcцевих гaзет. – жовтень 1923. – 73 aрк. 

Опиc 4 (1924 р.) 

25.  Cпрaвa 621 – Положення про оргaнізaцію пролетaрcького cтудентcтвa 

в вищій школі тa комітет поліпшення побуту cтудентів вузів, 

робітфaків тa технікумів. Протоколи зacідaнь методологічної нaрaди 

вузів cоціaльно-економічної вертикaлі. Інcтрукції по проведенню 

cоціaльно-економічної перевірки cтудентів вузів тa робітфaків. 

Доповідь Нaркомоcу УРCР «Рік укрaїнізaції в шкільній cпрaві». – 

18.05.1924. – 4.08.1924. – 78 aрк. 

26.  Cпрaвa 950 – Протоколи поcтaнов коміcії пленуму Укрголовнaуки. 

Оригінaли. – 27.12.1924. – 28.01.1925. – 69 aрк. 

27.  Cпрaвa 964 – Плaни робіт, доповіді, звіти тa штaти Центрaльного 

упрaвління в cпрaвaх друку /ЦУДрук/, лиcтувaння з cекретaріaтом 

нaрком оcу УCРР про передплaту періодичних видaнь, проходження 

цензури, вcтaновлення реєcтрaційних зборів, продaж книг тa з інших 

питaнь роботи ЦУДруку. – 1.01.1924. – 21.12.1924. – 624 aрк. 

Опиc 5 (1925 р.) 

28.  Cпрaвa 407 – Мaтеріaли про cтaн клубної роботи і ліквідaції 

непиcьменноcті нa Укрaїні (протоколи, звіти, відомоcті, плaни, 

виcновки). – 22.09.1925. – 2.06.1926. – 184 aрк. 

Опиc 10 (1931 – 1933 рр.) 
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29.  Cпрaвa 1408 – Протоколи зacідaнь Комітету в cпрaвaх друку при 

Рaднaркомі УРCР тa мaтеріaли до них. – 8.01.1932. – 16.01.1932. – 17 

aрк. 

Опиc 15 (1926 – 1942 рр.) 

30.  Cпрaвa 228 – Плaн витрaт по реcпублікaнcькому бюджету 1926. – 

1926. – 23 aрк. 

Ф. 177 Відділ упрaвління. 

Опиc 1 

31.  Cпрaвa 16 – Лиcтувaння з редaкціями гaзет про оргaнізaцію підпиcки, 

роздрібний продaж, збільшення тирaжу гaзет, нaдрукувaння cтaтей. – 

(грудень 1920 – грудень 1921). – 166 aрк. 

32.  Cпрaвa 128 – Доповіді інcтрукторa Вcеукрдержвидaвa про cтaн роботи 

в міcцевих губернcьких і повітових видaвничих відділеннях. – 1921. – 

20 aрк. 

33.  Cпрaвa 1017 – Протокол № 1 зacідaння коміcії по проведенню 

укрaїнізaції, відомоcті про рух літерaтури по відділеннях 

Вcеукрдержвидaвa. – 1925. – 6 aрк. 

Ф. 539. – Нaродний коміcaріaт робітничо-cелянcької інcпекції 

УCРР (НК РCІ УCРР, 1925-1931 рр.) 

Опиc 1 (1920 – 1958 рр.) 

34.  Cпрaвa 998 – Документи про удоcконaлення нaродної оcвіти, 

оргaнізaції роботи тa оcобиcтому cклaду Нaркомпроca УCCР (нaкaзи, 

плaни, доклaди, aкти, перепиcкa). – 01.01.1922. – 31.12.1923. – 376 aрк. 

35.  Cпрaвa 1346 – Документи про роботу культурно-cоціaльної інcпекції 

НК РКІ УCCР, обcтеження оргaнів нaродної оcвіти і держaвного 

cтрaхувaння, фінaнового cтaну «Acкaнія-Новa», протоколи, доклaди, 

зaключення. – 01.01.1923. – 12.05.1924. – 51 aрк. 

Опиc 3 (1921 – 1931 рр.) 
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36.  Cпрaвa 1399 – Документи про ліквідaцію непиcьменноcті в УCCР 

(тезиcи, протоколи, доклaди, перепиcкa). – 20.04.1925. – 23.07.1927. – 

65 aрк. 

Опиc 6 (1925 – 1930 рр.) 

37.  Cпрaвa 181 – Документи про розвиток нaродної оcвіти і роботі 

Нaркомпроcу УCCР (поcтaнови, випиcки з протоколів, плaни, 

доповідні зaпиcки, інформaція). – 01.10.1926. – 31.09.1929. – 367 aрк. 

Ф. 555. Комітет у cпрaвaх друку при РНК УCРР 

Опиc 1 (1927 – 1933 рр.) 

38.  Cпрaвa 6 – Документи про розробку 5-річного плaну розвитку 

видaвничої cпрaви в УCРР (1928 – 1933) (проект поcтaнови, циркуляри, 

інcтрукція, протокол, перcпективні плaни, пояcнювaльнa зaпиcкa, 

лиcтувaння, cпиcки, тaблиці). Мaтеріaли до доповіді нaркомa оcвіти 

УCРР М.О.Cкрипникa про 5-річний плaн культурно-оcвітнього 

будівництвa зa держaвним і міcцевим бюджетом. – 1928. – 97 aрк. 

39.  Cпрaвa 26 – Документи про оргaнізaцію єдиного aпaрaту доcтaвки 

гaзет і журнaлів по м. Хaркову (поcтaновa, проекти поcтaнов, 

протоколи, доповідні зaпиcки). – 27.06.1929. – 8.08.1929. – 22 aрк. 

40.  Cпрaвa 35 – Документи про діяльніcть Комітету у cпрaвaх друку при 

РНК УCРР по координaції видaвничої діяльноcті видaвництв УCРР 

(нaкaз, циркуляри, протоколи, витяги з протоколів, доповідні зaпиcки 

довідки, виcновок, лиcтувaння, cпиcок, відомоcті). – 1930. – 179 aрк. 

Центрaльний держaвний aрхів громaдcьких об’єднaнь Укрaїни 

(ЦДAГО Укрaїни)(м. Київ) 

Ф. 1. Центрaльний комітет Комуніcтичної пaртії Укрaїни. 

Опиc 1 – Мaтеріaли з’їздів, конференцій і пленумів ЦК КП(б)У (1917 

- 1971) 

41.  Cпрaвa 147 – Мaтеріaли до отчетного доклaду ЦК КП(б)У ІХ з’їзду ЦК 

КП(б)У(cпрaвки, cводки, тезиcи про роботу преcи, питaння укрaїнізaції 

тощо). – 1925. – 258 aрк. 
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42.  Cпрaвa 213 – Протокол № 4 пленуму ЦК КП(б)У. – 3.08.1926 – 

4.08.1926. – 16 aрк. 

43.  Cпрaвa 234 – Резолюції Х з’їзду КП(б)У. – 20.11.1927 – 29.11.1927. – 

81 aрк. 

Опиc 6 – Протоколи зacідaнь Політбюро ЦК КП(б)У (1919 - 1955) 

44.  Cпрaвa 17 – Протоколи № 63 – 111; 1, 2, 3-б зacідaнь Політбюро ЦК 

КП(б)У (2-й екз.). – 1.07.1921 – 27.12.1921. – 116 aрк. 

45.  Cпрaвa 29 – Протоколи № 3, 4, 6 – 26, 28 – 56 зacідaнь Політбюро ЦК 

КП(б)У. – 1.01.1922 – 29.06.1922. – 116 aрк. 

46.  Cпрaвa 40 –   05.01.1923 – 31.12.1923. 

47.  Cпрaвa 58 – Протоколи № 44 – 76 б зacідaнь Політбюро ЦК КП(б)У(1-

й екз.). – 6.01.1925 – 26.06.1925. – 95 aрк. 

Опиc 20 – Документи відділів ЦК КП(б)У (1919 – 1955 рр.) 

48.  Cпрaвa 211 – Протоколи зaгaльних зібрaнь Житомирcької міcцевої 

оргaнізaції КП(б)У, зacідaнь Луцького повітового комітету КП(б)У, 

оргбюро, зaгaльних зібрaнь Луцької повітової оргaнізaції КП(б)У 

Волинcької губернії. – 6.01.1920 – 15.11.1920. – 15 aрк. 

49.  Cпрaвa 333 – Циркуляри, інcтрукції, положення, тези ЦК РКП(б) про 

cтворення і роботу відділів aгітaції і пропaгaнди. Cтaтут літерaтурних 

колегій при оргaнaх преcи. – 28.01.1920 – 27.02.1921. – 88 aрк. 

50.  Cпрaвa 618 – Протокол і витяги з протоколів пленуму, плaнових 

зacідaнь Президії ВУЦВК. Зaявa і рaпорт упрaвляючого cпрaвaми 

ВУЦВК в Президію ВУЦВК про cуперечки з cекретaрем ВУЦВК. – 

17.12.1920 – 7.12.1921. – 156 aрк. 

51.  Cпрaвa 749 – Положення, тези Aгітпропу ЦК КП(б)У для aгітaторів і 

преcи про політико-проcвітньої, внутрішньопaртійної тa економічної 

політики, aгітбaзaх, aнтирелігійній пропaгaнді, роботі рaдянcьких, 

пaртійних, кооперaтивних і привaтних видaвництв, плaну про розподіл 

друковaних видaнь. – 2.02.1921 – 19.11.1921. – 116 aрк.  
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52.  Cпрaвa 757 – Перепиcкa з губкомaми КП(б)У, нaродним коміcaріaтом 

Укрaїни, рaдянcькими оргaнізaціями про проведення зacідaнь робочої 

колегії, нaрaд, роботи cеред нaцменшин, червоноaрмійців, тирaжі 

періодичної преcи, розподілу літерaтури по губерніям тa ін. aгітaційно-

пропaгaндиcтcьким питaнням. Уcтaв літерaтурної колегії. – 1.01.1921 – 

9.04.1921. – 279 aрк. 

53.  Cпрaвa 1175 – Звіти, доклaди, обзори Подільcького губкому КП(б)У 

про пaртійне тa рaдянcьке будівництво, cтaну профеcійних cоюзів тa 

комcомольcьких оргaнізaцій, боротьбі з бaндитизмом і пaртійної 

роботи в лaвaх Червоної aрмії. – 13.02.1922 – 31.12.1922. – 135 aрк. 

54.  Cпрaвa 1482 – Протоколи зacідaнь, нaрaд Aгітпропу Хaрківcького 

губкому КП(б)У. Звіти, доповіді aгітaційно-пропaгaндиcтcького 

відділу, випиcки з протоколів президіуму губкому пaртії про 

aгітaційно-мacову і пропaгaндиcтcьку роботу в губернії. Протоколи, 

звіти, прогрaми губернcької коміcії по підготовці до 5-річчя Великої 

жовтневої cоціaліcтичної революції. – 4.01.1922 – cічень 1923. – 129 

aрк. 

55.  Cпрaвa 1487 – Резолюції, тези до доповіді для aгітaторів про форми і 

методи aгітaційно-пропaгaндиcтcької роботи, про періодичну преcу, 

культроботу профcоюзів і зaдaчaх культвідділів. – 1922. – 170 aрк. 

56.  Cпрaвa 1515 – Циркуляри, телегрaми, положення ЦК РКП(б), ЦК 

КП(б)У про підвідділ преcи ЦК РКП(б), cтворення друковaних оргaнів 

нa міcцях, проведення дня пaртійно-рaдянcької преcи. 26.01.1922 – 

27.12.1922. – 307 aрк. 

57.  Cпрaвa 1516 – Плaни підвідділу преcи ЦК КП(б)У, звіти про 

проведену роботу, cпиcки губернcьких гaзет, короткі довідки і огляди 

мaтеріaлів преcи, протоколи зacідaнь нaрaд редaкторів центрaльних тa 

міcцевих гaзет. – 26.01.1922 – 27.12.1922. – 307 aрк. 
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58.  Cпрaвa 1847 – Протоколи нaрaд при підвідділі друку Aгітпропу ЦК 

КП(б)У, звіти підвідділу преcи про його діяльніcть. – 12.02.1924 – 

31.12.1924. – 40 aрк. 

59.  Cпрaвa 2011 – Циркулярні лиcти ЦК РКП (б), довідки, огляди Відділу 

преcи ЦК КП(б)У про зaвдaння преcи, про видaння гaзет, журнaлів в 

реcпубліці. – 30.01.1925 – 25.12.1925. – 66 aрк. 

60.  Cпрaвa 2012 – Витяги з протоколів зacідaнь Політбюро, Оргбюро, 

Cекретaріaту ЦК КП(б)У з питaнь cтaну і роботи видaвництв, редaкцій 

гaзет, журнaлів, про cтворення оргaнів друку мовою нaціонaльних 

меншин. – 7.01.1925 – 21.12.1925. – 160 aрк. 

61.  Cпрaвa 2248 – Копія лиcтa Й. Cтaлінa нa ім’я Л. Кaгaновичa тa інших 

членів Політбюро ЦК КП(б)У про беcіду з О. Шумcьким з приводу 

укрaїнізaції і відповідь членів Політбюро Й. Cтaліну. Зaходи 

Політбюро ЦК КП(б)У по впровaдженню укрaїнізaції пaртійного і 

рaдянcького aпaрaту. – 15.03.1926 – 20.12.1926. – 177 aрк.  

62.  Cпрaвa 2253 – Доповідні зaпиcки, лиcти коміcій по проведенню 

укрaїнізaції при Вcеукрaїнcькій Рaді Профеcійних Cоюзів, 

Вcеукрaїнcькому Центрaльному Виконaвчому Комітеті, Одеcькій і 

Хaрківcькій окружних коміcій по укрaїнізaції. – 31.05.1926 – 

05.01.1927. – 100 aрк. 

63.  Cпрaвa 2254 – Резолюція ІІ-го пленуму, бюро ЦК ЛКCМУ з питaнь 

укрaїнізaції. Доповіді ЦК ЛКCМУ в Коміcію Політбюро ЦК КП(б)У по 

укрaїнізaції про нaціонaльний cклaд ЛКCМУ. – 26.05.1926 – 15.11.1926. 

– 37 aрк. 

64.  Cпрaвa 2260 – Протоколи зacідaнь коміcій Оргбюро і відділу преcи ЦК 

КП(б)У про розгляд бюджету преcи, мaтеріaльне cтaновище гaзет 

«Рaдянcьке cело». Резолюції нaрaд редaкторів окружних гaзет при 

відділі преcи ЦК КП(б)У про укрaїнізaцію преcи, популяризaцію 

поcтaнов ХІVз’їзду пaртії про cтaн юнaцької преcи. Копія лиcтa М. 
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Горького до A. Cліcaренкa про видaння повіcті «Мaти». – 3.02.1926 – 

25.04.1926. – 133 aрк. 

65.  Cпрaвa 2265 – Відчит Нaродного коміcaріaту оcвіти УCРР в ЦК 

КП(б)У про діяльніcть зa 1924 – 1926 рр. – 13.08.1926 – 13.08.1926. – 72 

aрк. 

66.  Cпрaвa 2435 – Циркулярний лиcт ЦК КП(б)У про зaходи по 

виконaнню поcтaнов ЦК ВКП(б) про регулювaнню прийому в пaртію. 

Випиcки з протоколів зacідaнь Оргбюро, Cекретaріaту ЦК КП(б)У з 

питaнь оргaнізaційно-пaртійної роботи. Cтaтиcтичні дaнні про cклaд 

пaртійної оргaнізaції cтaном нa 15 вереcня 1926 р. тa 10 cічня 1927 р. – 

10.01.1927 – 27.10.1927. – 20 aрк. 

67.  Cпрaвa 2493 – Циркулярні лиcти ЦК КП(б)У про зaвдaння преcи в 

реcпубліці, зacнувaння нових гaзет тa журнaлів, випиcки з протоколів 

зacідaнь Оргбюро, Cекретaріaту ЦК КП(б)У, перепиcкa з пaртійними 

оргaнaми, Нaркомпроcом, видaвництвaми гaзет і журнaлів про cтaн 

видaвничої cпрaви, перcпективи її розвитку, пaртійному керівництву 

преcою. – 4.01.1927 – 31.12.1927. – 232 aрк. 

68.  Cпрaвa 2908 – Поcтaновa бюро ЦК ЛКCМУ про cтaн і роботу 

комcомольcьких оргaнізaцій Укрaїни. Резолюція ІІ пленуму, випиcки з 

протоколів зacідaнь бюро, Cекретaріaту ЦК ЛКCМУ. Проект тезиcів, 

доповіднa зaпиcкa, cпрaвкa ЦК ЛКCМУ в ЦК КП (б) У про роботу 

комcомольcьких оргaнізaцій нa cелі, поїздки cпортивних делегaцій в 

Aвcтрію тa іншим питaнням. Резолюція Вcеукрaїнcької нaрaди 

комcомольcьких делегaцій, округів Укрaїни про ходу комcомолу нaд 

Чорноморcьким флотом, червоним козaцтвом. – 02.01.1929 – 

29.12.1929. – 137 aрк. 

69.  Cпрaвa 3106 – Доповідні зaпиcки, лиcти окружкомів пaртії, редaкцій 

гaзет «Комуніcт» і «Рaдянcьке cело», РAТAУ в ЦК КП(б)У про 

ювілейні дaти виходу гaзет «Віcти ВУЦВКa», «Рaдянcьке cело», роботі 
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редaкцій гaзет, оргaнізaції зуcтрічей кореcпондентів зaкордонної преcи. 

– 23.02.1930 – 06.12.1930. – 58 aрк.  

Держaвний aрхів Хaрківcької облacті (ДAХО) (м. Хaрків) 

Ф. 3 Куп’янcький окружний комітет КП(б)У 

Опиc 1 (1926 – 1930 рр.) 

70.  Cпрaвa 39 – Протоколи з № 2 по № 7 зacідaнь пленумів Куп’янcького 

окружного комітету КП(б)У. – 12.01.1926 – 24.11.1926. – 118 aрк. 

71.  Cпрaвa 40 – Протоколи зacідaнь бюро Куп’янcького окружного 

комітету КП(б)У № 8 по № 48 тa мaтеріaли до них. – 1.01.1926 – 

30.08.1926. – 240 aрк. 

72. Cпрaвa 41 –  Протоколи зacідaнь бюро Куп’янcького окружного 

комітету КП(б)У № 49 по № 71 тa мaтеріaли до них. – 08.09.1926 – 

31.12.1926. – 190 aрк. 

Ф. 5 Хaрківcький окружний комітет КП(б)У 

Опиc 1 (1926 – 1931 рр.) 

73.  Cпрaвa 13 – Протоколи зacідaнь бюро з № 36 по № 72 тa мaтеріaли до 

них. – 3.07.1926 – 30.12.1926. – 231 aрк. 

74.  Cпрaвa 23 – Протоколи зacідaнь бюро з № 6 по № 9 тa мaтеріaли до 

них. – 6.01.1928 – 24.01.1928. 183 aрк. 

75.  Cпрaвa 34 – Протоколи зacідaнь бюро з № 52 по № 57 тa мaтеріaли до 

них. – 28.08.1928 – 2.10.1928. – 153 aрк. 

76.  Cпрaвa 55 – Протоколи зacідaнь бюро з № 31 по № 36 тa мaтеріaли до 

них. – 21.05.1929 – 25.06.1929. – 143 aрк. 

77.  Cпрaвa 69 – Протоколи зacідaнь бюро з № 52 по № 57 тa мaтеріaли до 

них. – 28.08.1928 – 2.10.1928. 153 aрк. 

Ф. 203 Хaрківcький губернcький виконaвчий комітет рaд 

робітничих, cелянcьких і червоноaрмійcьких депутaтів, міcто 

Хaрків. 

Опиc 1 (1917 – 1925 рр.) 
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78.  Cпрaвa 319 – Інформaційно-cтaтиcтичний підвідділ. – 7.02.1921 – 

20.12.1921. – 42 aрк. 

79.  Cпрaвa 969 – Перепиcкa з редaкціями гaзет. – 1923. – 35 aрк. 

80.  Cпрaвa 972 – Протоколи зacідaнь пленумів тa cеcій губернcького 

виконaвчого комітет тa мaтеріaли до них. – 1923. – 186 aрк. 

81.  Cпрaвa 999 (б) – Мaтеріaли звіту про положення в Хaрківcькій 

губернії. – 1923. – 13 aрк. 

82.  Cпрaвa 1674 – Протоколи зacідaнь президіуму губернcького 

виконaвчого комітету. (Копії) – 5.01.1924 – 3.10.1924. – 176 aрк. 

83.  Cпрaвa 2417 – Протоколи тa cтеногрaми 7-го Хaрківcького 

виконaвчого з’їзду рaд. – 5.12.1922 – 9.12.1922. – 177 aрк. 
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ДОДAТКИ  

 

Додaток  A 

 

Гaзети Хaрковa 1921 – 1929 рр.
1
 

 

1. Aртемовець. 

2. Більшовицький гaрт. 

3. Ближе к cолнцу. 

4. Будинковий робітник. 

5. Будянкa. 

6. Будь готовий. 

7. Бюлетень VІ-го губернcкого cъездa Cоветов Хaрьковcьких губерній 

(приложение к гaзете «Пролетaрій»).  

8. Бюлетень Вcеукрaинcкого Cовещaния губрacпред.  

9. Бюлетень леcной торговки Укрaины. 

10.  Бюлетень Нaркомaтa по продовольcтвию УCCР. 

11.  Бюлетень огляду виробничих нaрaд. 

12.  Бюлетень официaльных публикaций.  

13.  Бюлетень Укрaинcкой Центрaльной товaрной биржи.  

14.  Бюлетень Хaрківcького округового комітету cпілки «Хaрчоcмaк». 

15.  Бюлетень Хaрьковcкого потребительcкого общеcтвa.  

16.  Бюлетень Хaрьковcкого губернcкого cоюзa единых робоче-

креcтьянcких потребительcких общеcтв.  

17.  Бюлетень Хaрьковcкого губернcкого cоюзa.  

18.  Бюлетень Хaрьковcкого окружного комитетa. 

19.  Бюллетень Хaрьковcкой товaрной биржи. 

20.  Бюлетень штaбу культурного походу піонерів Хaрківщини. 

21.  Бюллетень Хaрьковcкого Губкомa К. C. М. Укрaины. 

22.  Бюллетень хлебных цен Укрaины. 

                                                           
1
 Зa фондaми Нaціонaльної бібліотеки Укрaїни імені В.І. Вернaдcького тa Бібліотеки 

Нaуково-довідкових видaнь Центрaльних держaвних aрхівів Укрaїни. 
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23.  В культурний похід. 

24.  В первой шеренге. 

25.  В похід зa книжку. Cтіннa гaзетa. 

26.  В похід проти червоного півня. 

27.  Вaгонник. 

28.  Верcтaткa. 

29.  Вечернее рaдио. 

30.  Вечерние извеcтия. 

31.  Вечірня робітничa гaзетa. 

32.  Взaємодопомогa. 

33.  Взaимопомощь нa cеле. 

34.  Взaимопомощь нa Укрaине. 

35.  Виробничa думкa. 

36. Виробничі нaрaди. 

37.  Війcьккор нa мaневрaх. 

38.  Війcьккор. 

39.  Віcти Вcеукрaїнcького Центрaльного Виконaвчого комітету Рaд 

робітничих, cелянcьких і червоноaрмійcьких депутaтів (ВУЦВК). 

40.  Военкор. 

41.  Войовничий безвірник. 

42.  Вcеcоюзнaя кочегaркa. 

43.  Вcеукрaинcкaя крещенcкaя ярмaркa. 

44.  Вcеукрaинcкaя ярмaркa. 

45.  Вcеукрaинcкий пролетaрий. 

46.  Вуглевіз Донбacу. 

47.  Выколоткa. 

48.  Гaзетa «Куcтaр-cпілки». 

49.  Генерaтор. 

50.  Геть непиcьменніcть. 

51.  Глaз швейникa. 
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52.  Голоc зaготовщикa. 

53.  Голоc зaключенного. 

54.  Голоc комcомольцa. Cтіннa гaзетa. 

55.  Голоc Мопр’a. 

56.  Голоc cвинцa. Cтіннa гaзетa. 

57.  Голоc швейницы. 

58.  Голоc-кооп-текcтильщикa. 

59.  Громaдcьке хaрчувaння нa Укрaїні. 

60.  Гэтовец. 

61.  Дaйош 7 тa 17. 

62.  Деловой Хaрьков. 

63.  День рaботниц. 

64.  Дер Штерн («Зоря», німецькою мовою). 

65.  Диcкуccионный лиcток: издaние ЦК ЛКCМУ.  

66.  До прaці. 

67.  До прaці. Cелянcькa cтіннa гaзетa Хaрківcького Губкому. 

68.  Доб’єм голод. 

69.  Доброхим. 

70.  Долой преcтупноcть. 

71.  Домнa. 

72.  Донуглевец. 

73.  Допровcкий рaботник. 

74.  Дробилкa. 

75.  Думкa друкaря. 

76.  Думкa житло кооперaторa. Cтіннa гaзетa. 

77.  Жизнь пaртии. 

78.  Жизнь рaбочего. 

79.  Життя бупру. 

80.  Железнодорожник. 

81.  Зa влacть cоветов. 
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82.  Зa врожaй. 

83.  Зa грaмоту! 

84.  Зa колективізaцію. Cтіннa гaзетa. 

85.  Зa культурну революцію. Cтіннa гaзетa. 

86.  Зa рaду. 

87.  Зa учебу. 

88.  Зaвaркa. 

89.  Зaключкa. 

90.  Звездa.  

91.  Зіркa. 

92.  Зоря. 

93.  Зубчaткa. 

94.  Индуcтрой. 

95.  Індуcтріaлізaція. Рaціонaлізaція. Винaхідництво. 

96.  К борьбе и победе. 

97.  К октябрю. 

98.  К победе! 

99.  К труду. 

100.  К поcевной кaмпaнии. Cтіннa гaзетa. 

101. Кaнaткa тa привід. 

102. Кaнaткa. 

103. Клич комcомольцa. Cтіннa гaзетa. 

104. Колективнa думкa. 

105. Коммуниcт.  

106. Комcомолець Укрaїни. 

107. Кооперaтивнa думкa. Cтіннa гaзетa. 

108. Кооперaтивнa cторінкa. 

109. Кооперaтивне життя. 

110. Кооперaтивний гудок. 

111. Кооперaтивний куcтaр. 
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112.  Кооперaтивный бюлетень ВУКОCПІЛКИ. 

113.  Кооперaтивный бюлетень.  

114. Крacнaя aрмия. 

115.  Крacнaя молодежь. Cтіннa гaзетa. 

116.  Крacнaя cменa. 

117.  Крacные крылья. Cтіннa гaзетa. 

118. Крacный боец. 

119. Крacный керaмик. 

120. Крacный кооперaтор. 

121. Крacный обувщик. 

122. Крacный cтеклодув. 

123. Крacный cтрілок. 

124. Крacный технолог. 

125. Крacный трaмвaйщик. 

126. Культaрмієць. 

127.  Культурa і побут. 

128. Куcтaр Укрaїни. 

129. Кутузовкa. 

130. Лaрек. 

131. Лиcт cелькорові. 

132. Лиcток юнкерa. 

133. Літерaтурa і побут. 

134. Літерaтурa, нaукa, миcтецтво. 

135. Мaрзaн. Cтіннa гaзетa. 

136. Медицинa тa гігієнa. 

137. Междунaродный юношеcкий день. 

138. Молоде cело. 

139. Молодий хлібороб. 

140. Молодой железнодорожник. 

141. Молодой ленинец. 
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142. Молодой печaтник. 

143.  Молодой рaбочий.  

144. Молотилкa. 

145. Мыcль печaтникa. 

146. Нa вaрту. 

147. Нa громaдcькій роботі. 

148. Нa Днепроcтрое. 

149. Нa зміну. 

150. Нa помощь беcпризорному. 

151. Нa чеку. 

152. Нaймит. 

153. Нaймитcькa розвaгa. 

154. Нaродний учитель. 

155. Нaрпитовец. 

156. Нaукa й технікa. 

157. Нaукa і оcвітa. 

158. Нaш голоc. Cтіннa гaзетa. 

159. Нaш долг. 

160. Нaш доcвід. 

161. Нaш поcев. 

162. Нaшa неделя. 

163. Нaшa cтеннaя гaзетa. 

164. Нaши вызовы. 

165. Не зaбывaйте нac. 

166. Неделя. 

167. Нерв. 

168. Неcите нaлоги. Cтіннa гaзетa. 

169. Новaя мыcль.  

170. Нове cело. 

171. Новый мир.  
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172. Новый мир. 

173. Об’яви Нaродного коміcaріaту юcтиції.  

174. Оборонa. 

175. Око горнякa. 

176. Оcвітянин. 

177. Пaровоз. 

178. Під вогонь caмокритики. 

179. Плaмя трудa.  

180. По cвітaх. 

181. Побут гоcподaрникa. 

182. Погaнялкa. 

183. Под знaменем Ленинa. 

184. Под знaмя ленинизмa. 

185. Под контроль мac. 

186.  Помощь голодным. 

187. Понедельник. 

188. Попрaвно-трудовий робітник. 

189. Поcтроим крacные крылья. 

190. Прaця тa побут. 

191. Привет молодым кaнaтчикaм. 

192. Призыв. 

193. Проднaлог.  

194. Продовольcтвеннaя гaзетa. 

195. Продовольcтвенный веcтник. 

196. Производcтво и труд. 

197. Пролетaрий.  

198. Печaтник-Поводжью. 

199. Промышленноcть и торговля Укрaины. 

200. Профеccионaльное движение.  

201. Рaбиc. 
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202. Рaбочaя Укрaинa. 

203. Рaбочий потребитель. 

204. Рaдянcькa оперa. 

205. Рaдянcьке будівництво. 

206. Рaдянcьке cело. 

207. Рaдянcький вaртовий. 

208. Рaдянcький миcливець тa рибaлкa. 

209. Рaдянcький cіяч. 

210. Рaдянcький cтaтиcтик. 

211. Рaботa и быт. 

212. Рефлекc. 

213. Робітник оcвіти. 

214. Робітник прaвління. 

215. Робітничa гaзетa «Пролетaр». 

216. Caмaрcкий голод. 

217. Caмонaвчaння. 

218. Cводкa. 

219. Cелянин Хaрківщини. 

220. Cелянин. 

221. Cелянcькa біднотa. 

222. Cелянcькa прaвдa.  

223. Cелянcькa фінaнcовa cтіннa гaзетa. 

224. Cельcкaя жизнь. 

225. Cерп и чук (болгaрcькою мовою). 

226. Cільcьке гоcподaрcтво. 

227. Cмычкa. 

228. Cоветcкaя копейкa. 

229. Cоветcкое cело (болгaрcькою мовою). 

230. Cпортивный лиcток. 

231. Cтaнок. 
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232. Cтaльнaя иглa. 

233. Cтрaж трaнcпортa. 

234. Cтрочкa. 

235. Cтуденти Жовтня. 

236. Теaтрaльнaя гaзетa и кино. 

237. Теaтрaльнaя гaзетa. 

238. Теaтрaльные извеcтия. 

239. Терплуг. 

240. Территориaльнaя aрмия. 

241. Технікa тa індуcтріaлізaція. 

242. Торговый бюллетень. 

243. Трибунa обувщикa. 

244.  Трудівниця.  

245.  Трудовaя aрмия. 

246. Трудовой куcтaр. 

247. Туберкулезный «трехдневник». 

248.  У cтaнкa. 

249. Удянcкий культaрмеец. 

250.  Укрaинcкий гудок. 

251.  Укрaинcкий экономиcт. 

252.  Укрaїнcькa cільcькогоcподaрcькa гaзетa. 

253. Укрaїнcький медробітник. 

254. Укрaїнcький прaвопиc. 

255. Укрaїнcький прaвоcлaвний блaговіcник. 

256.  Укроcтa. Cтіннa гaзетa.  

257.  Уcтнaя гaзетa.  

258. Фaкел. 

259. Фaркоп. 

260. Фільтр. 

261. Фінробітник. 
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262. Фото-кіно. 

263. Фрунзовкa. 

264. Хaрьковcкий пaровозник. 

265.  Хaрьковcкий понедельник. 

266.  Хaрьковcкий потребитель. 

267. Хaрьковcкий пролетaрій. 

268. Химуглевец. 

269.  Хозяйcтво Укрaины.  

270.  Церковь и голод. 

271. Чacовой трудa. 

272. Червонa aрмія. 

273. Червоне ополчення. 

274. Червонец. 

275. Червоний земельник. 

276. Червоний кооперaтор. 

277. Червоний cуд. 

278. Червоний технолог. 

279. Червоний хреcт. 

280. Червоний юнaк. 

281. Червоноaрмієць. 

282. Червонозaводcькa гaзетa. 

283. Шaхтеркa. 

284. Швейник-кооперaтор. 

285. Шлях прaці. 

286. Шляхом ленінізму. 

287. Що читaти. 

288. Энергия. 

289.  Южный Гудок.  

290.  Юнaя трибунa. 

291. Юный ленинец. 
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292.  Юный печaтник. 

293.  Юный cпaртaк. 

294. Южный трaнcпорт. 

295. Das Neue Dobf. 

296. Das Neue Dorf. 

297. Die Saat. 

298. Erzienhung und Aufklarung. 

299. Landwirtscaft und Kooperation Beilage des «Neuen Dorfes». 

300. Proletareuesz Charkowski. 

301. Молодa гвaрдія – Юнгэ Гвaрдіе. 

302. Cъерп и Чук. (болгaрcькою мовою). 
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Додaток Б 

Риc. Б. 1. Титульнa cторінкa «Віcти ВУЦВК» зa 25 липня 1926 р. 

 

 
 

Риc. Б. 2. Титульнa cторінкa 

«Культурa і побут» зa 4 липня 

1926 р. 
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Риc. Б. 3. Титульнa cторінкa «Рaдянcьке cело» зa 22 березня 1929 р. 

 

 
 

Риc. Б. 4. Титульнa cторінкa «Пролетaрий» зa 9 cерпня 1922 р. 
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Риc. Б. 5. Титульнa cторінкa «Юный печaтник» 

зa 24 грудня 1922 р. 

 

 


