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Предметом дослідження є взаємодія і перетин ідеологіи  у медіи ному дискурсі. На 
відміну від гомогенного ідеологічного дискурсу радянської  преси, західноукраї нська 
періодика міжвоєння була ідеологічно різновекторною, зокрема на шпальтах часописів 
пропагувалися и  «ліві» ідеї . Спостерігається помітна тенденція в сучасних медіи них 
студіях: дослідники певною мірою ігнорують «комуністичнии  сегмент» західноукра-
ї нської  преси міжвоєнного періоду, цим зумовлена актуальність нашого дослідження. 
Усвідомлюючи, що комуністичнии  рух не був масовим на західноукраї нських землях  
у міжвоєннии  період, візьмемо до уваги пресу комуністичних організаціи  і задля 
об’єктивності, і з огляду на те, що варто дослідити моделі перетину комуністичної  іде-
ології  та фемінізму, що становить новизну дослідження. Мета статті — дослідити спе-
цифіку взаємодії  фемінізму і комунізму в західноукраї нському медіи ному дискурсі 
1920–1930 х років на матеріалі комуністичних часописів. Для аналізу обрано тижневи-
ки «Наша земля» і «Сель-Роб», які репрезентували комуністичнии  ідеологічнии  дис-
курс Західної  Украї ни. У методологічному аспекті плідним є поєднання критичного 
дискурс-аналізу з феміністичною критикою. Результати дослідження. У комуністичних 
часописах переи малися питанням, як залучити украї нок до партіи них лав. Комуністична 
ідеологія наклала свіи  відбиток і на проблематику публікаціи , і на стилістику ї хнього 
викладу. Ключовими проблемами, висвітлюваними в західноукраї нських комуністич-
них часописах, були безробіття жінок, низька кваліфікація робітниць, тяжкі умови 
и  низька оплата праці. При цьому лише дописувачки-жінки звертали увагу на гендер-
нии  аспект таких проблем, наприклад на гендерну диспропорцію в заробітніи  платні 
чоловіків і жінок. Очевидною була політична та ідеологічна орієнтація західноукраї н-
ських комуністичних газет на Радянськии  Союз і московськии  більшовизм. Пропаган-
дистські матеріали про успіхи в СРСР у вирішенні «жіночого питання» регулярно 
з’являлися на сторінках газет західноукраї нських комуністів. Публікації , присвячені 
проблемам жіноцтва, були феміністичними за авторськими інтенціями, ідеи ними ак-
центами, інтерпретацією фактів. Проте дискримінація жінок пояснювалася насамперед 
несправедливим соціально-економічним устроєм. Читачок переконували, що необхідно 
революціи ним шляхом позбутися и ого, встановити пролетарську владу — и  одразу 
припиниться гендерна дискримінація, а всі жіночі прагнення реалізуються самі собою. 
Ідею класової  боротьби закладали в усі публікації , які стосувалися жіноцтва, особливо 
це було помітно в полемічних статтях, у яких викривали та засуджували політичних 
конкурентів. Попри феміністичні інтенції  в матеріалах комуністичних часописів чи не 
наи більше критикували активісток «Союзу Украї нок» як головних ідеологічних конку-
ренток у боротьбі за украї нську жінку. 

Ключові слова: комуністичнии  часопис; фемінізм; ідеологія; гендерна дискримінація. 

 
Ґрунтовне та неупереджене дослідження між-

воєнного (дорадянського) періоду в історії  захід-
ноукраї нської  преси було неможливим в СРСР 
через очевидні суспільно-політичні и  ідеологічні 
причини. Тому не дивно, що пресознавці незале-
жної  Украї ни намагалися заповнити цю лакуну і 
присвятили вивченню регіональної  преси міжво-
єнного періоду чимало цілісних праць, зокрема 
такими є дослідження М. Романюка «Украї нська 
преса Північної  Буковини 1918–1940 років» (1996), 
В. Ґабора «Закарпатська украї номовна преса 20‒
30-х років ХХ століття у контексті національного 

відродження краю» (1997), Ю. Шаповала «“Діло” 
(1880–1939 рр.): Поступ украї нської  суспільної  
думки» (1999), І. Павлюка «Украї нська легальна 
преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 
1917–1939, 1941–1944 рр.» (2001), Л. Сніцарчук 
«Украї нська преса Галичини (1919–1939 рр.) і жур-
налістикознавчии  дискурс» (2009) та ін. 

Проте спостерігається помітна тенденція в су-
часних медіи них студіях: дослідники ігнорують 
«комуністичнии  сегмент» західноукраї нської  пре-
си міжвоєнного періоду. Ба більше, у контексті 
дискусії  про те, які часописи вважати украї нськими 
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і за якими критеріями здіи снювати відбір (мо-
вою, ідеологічним спрямуванням, національним 
змістом тощо), існує думка, що комуністичну 
пресу, попри ї ї  украї нськомовність, не варто вва-
жати украї нською, а це одразу або виключає ї ї  з 
потенціи них об’єктів дослідження медіастудіи , 
або принаи мні накидає ї и  маргінальнии  статус. 
Так, відомии  медіадослідник С. Кость окреслив 
типологію західноукраї нської  преси 1920–
1930-х років, але не згадав у ніи  комуністичних 
часописів на тіи  підставі, що вони не сповідували 
державницької  ідеології : «Політичнии  спектр 
у Східніи  Галичині був різнобарвним, але навіть 
ті, хто належав до “лівого крила” (соціал-демо-
крати, соціалісти-радикали), виступали за украї н-
ську державність. Власне, з огляду на ставлення 
до цього питання КПЗУ не можна вважати укра-
ї нською партією» (2008, с. 4). 

Варто підкреслити, що Комуністична партія 
Західної  Украї ни була не єдиною організацією, 
яка представляла комуністичнии  рух у Західніи  
Украї ні. Партія «Сель-Роб» («Сель-Роб Єдність») 
постала як ї ї  легальнии  варіант, і вона також ма-
ла власні періодичні видання. Тож недооцінка 
«лівого» сегмента західноукраї нської  преси є 
суттєвою вадою сучасних досліджень. Усвідом-
люючи, що комуністичнии  рух не був масовим на 
західноукраї нських землях у міжвоєннии  період, 
візьмемо до уваги пресу комуністичних органі-
заціи  і задля об’єктивності, і з огляду на те, що 
варто дослідити моделі перетину комуністичної  
ідеології  та фемінізму. 

Ця розвідка є частиною нашого дослідження 
про гендернии  дисплеи  украї нської  преси міжво-
єнного періоду. Основне завдання дослідження 
полягало в тому, щоб з’ясувати, яким чином то-
гочасні гендерні моделі, режими, норми конс-
труювалися пресою. При цьому варто враховува-
ти взаємодію таких категоріи , як гендер, нація, 
клас, які утворюють специфічні моделі в певну 
історико-культурну добу. 

Мета статті — дослідити специфіку взаємо-
дії  фемінізму і комунізму в західноукраї нському 
медіи ному дискурсі 1920–1930-х років на мате-
ріалі комуністичних часописів. 

Вивчення моделеи  взаємодії  та перетину іде-
ологіи  — один із плідних напрямів сучасної  соці-
огуманітаристики взагалі и  медіи них студіи  зок-
рема. На відміну від гомогенного ідеологічного 
дискурсу радянської  преси, західноукраї нська 
періодика міжвоєння була ідеологічно різновек-
торною, зокрема на шпальтах часописів пропагу-
валися и  «ліві» ідеї . Західні дослідники и  дослі-
дниці (Дж. Неи джел, Н. Ювал-Девіс, Ф. Фанон, 
Р. Браи дотті, Е. МакКлінток) уже створили ґрун-
товні розвідки перетину ідеологіи  як у соціоло-
гічному, так і в медіазнавчому вимірах. Украї нські 
вчені, зокрема В. Чарнецькии , М. Богачевська-
Хом’як, також мають певні здобутки, хоча слід 
визнати, що зарано говорити про сталу дослід-
ницьку традицію. 

Серед новітніх підходів варто виокремити за-
цікавлення науковців дискурс-аналізом, якии  
уперше застосував для дослідження новин ні-
дерландськии  дослідник мови мас-медіа Т. ван 
Деи к у 1980-х роках. В основу дискурс-аналітич-
них студіи  покладена конструкціоністська кон-
цепція, яка ґрунтується на тому, що діи сність не є 
об’єктивною даністю, яку можливо інтерпрету-
вати, вона є сконструи ованою різними дискурсами. 
Відповідно, дискурс-аналіз — це «аналіз взаємо-
відносин між конкретним використанням мови 
і більш широкими соціальними і культурними 
структурами» (цит. за: Ф. Тичер, І. Меи ер, Р. Водак, 
2009, с. 204). 

У методологічному аспекті плідним є поєд-
нання критичного дискурс-аналізу з феміністич-
ною критикою, що ми и  застосуємо у свої и  роз-
відці. М. Лазар — дослідниця, яка успішно апро-
бувала синтез цих методів і назвала новии  підхід 
феміністичним критичним дискурс-аналізом 
(2009). Британська медіадослідниця Р. Джилл 
у свої х роботах також застосовувала подібнии  
різновид дискурс-аналізу і в розвідці «Медіати-
зована інтимність і постфемінізм: дискурс-ана-
літична експертиза рекомендаціи  у сфері сексу 
і любовних стосунків у жіночому журналі» діи ш-
ла висновку, що наи популярнішии  британськии  
глянцевии  журнал «Glamour» вчить сучасних 
жінок сповідувати ідеологію «men-ology» (2007). 
Д. Матісон, новозеландськии  дослідник, також 
вважає феміністичнии  критичнии  дискурс-аналіз 
наи більш адекватним методом для гендерних 
медіи них студіи  (2017, c. 110). 

Комуністичнии  рух навряд чи можна було на-
звати потужним і масовим у Західніи  Украї ні 
міжвоєнного двадцятиріччя. Проте варто зважа-
ти як на популярність «лівих» ідеи  у тогочасному 
європеи ському інтелектуальному середовищі, 
так і на спільнии  кордон з державою, яка комуні-
стичну ідеологію проголосила основою політич-
ного режиму та зробила зброєю в зовнішньопо-
літичних відносинах. 

Комуністичні ідеї  разом із прорадянськими 
настроями поширилися в галицькому суспільстві 
у 1920-х роках через економічну кризу в Польщі, 
тиск і репресії  польської  влади у сфері украї нської  
освіти і культури, переслідування украї нських 
активістів, а з іншого боку — через потужну про-
паганду успішної  національної  політики в Радян-
ському Союзі. Із 1923 року діяла Комуністична 
партія Східної  Галичини, пізніше перетворена на 
Комуністичну партію Західної  Украї ни. 

Радянська влада була зацікавлена в розпо-
всюдженні комуністичної  пропаганди біля свої х 
кордонів, тому більшовицькии  уряд СРСР фінан-
сово підтримував західноукраї нські комуністичні 
часописи. Радянського консула у Львові Юрія 
Лапчинського вітали в багатьох галицьких това-
риствах, зокрема в 1929 році він був почесним 
гостем на річних зборах «Просвіти» (Бога-
чевська-Хом’як, 1995, c. 214). Проте з початком 
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широкомасштабних репресіи , зокрема и  проти 
західноукраї нських комуністів, які виї хали до СРСР, 
примусової  колективізації  и  Голодомору, чутки 
про які доходили до Західної  Украї ни, комуністи-
чні ідеї  втрачали популярність. У другіи  половині 
1930-х років стало очевидно, що Комуністична 
партія Західної  Украї ни не знаи шла підтримки 
в місцевого населення и  перетворилася на «сек-
тантську партію» (Панчук, 2011, c. 509). У 1938 році 
виконком Комінтерну ухвалив рішення про ї ї  роз-
пуск із формулюванням «керівництво в ніи  захо-
пила ворожа агентура» (Панчук, 2011, с. 509). 

Комуністичнии  рух специфічним чином зака-
рбувався в історії  украї нської  преси. До преси, 
яка відбивала «совєтофільське і комуністичне 
настановлення частини украї нського суспільства», 
А. Животко зараховує часописи «Наша земля», 
«Сель-Роб», «Світло», «Наше Слово», «Сила» та ін. 
(1999, с. 284). 

Для аналізу обрано суспільно-політичні тиж-
невики «Наша земля» і «Сель-Роб», які репрезен-
тували комуністичнии  ідеологічнии  дискурс 
Західної  Украї ни. Газета «Наша земля» була фак-
тично центральним періодичним виданням Ко-
муністичної  партії  Західної  Украї ни і виходила 
впродовж 1930–1932 років у Львові. Цеи  «орган 
робітничої  думки» редагували В. Огоновськии  та 
А. Гошовськии , а відповідальним редактором 
і видавцем був А. Юркевич. Часопис «Сель-Роб» 
був офіціи ним пресовим органом партії  «Украї н-
ське Селянсько-Робітниче Соціялістичне Об’єд-
нання» (скорочена назва — «Сель-Роб», а після 
реорганізації  в 1928 році — «Сель-Роб Єдність») 
і виходив із 1927 по 1932 роки у Львові, проте 
був популярним на Волині и  Холмщині, оскільки 
в цих регіонах було більше прихильників цієї  пар-
тії . Й ого редакторами в різні періоди працювали 
К. Пелехатии  (1927–1928), Ф. Яворськии  (1928–
1930), М. Пеленськии  (1930–1932). Партія «Сель-
Роб» мала спільну ідеологічну платформу 
з Комуністичною партією Західної  Украї ни та 
Комуністичною партією більшовиків Украї ни, 
зокрема у свої и  програмі проголошувала, що 
«буде провадити клясову боротьбу украї нських 
селян і робітників та в ціи  боротьбі буде стреміти 
до солідаризування міжнароднього руху працю-
ючих» (Програм і орґанізаціи нии  статут Украї н-
ської  Селянсько-Робітничої  Соціялістичної  Єдно-
сти «Сель-Роб Єдність», 1928, c. 3). І ї  заснували 
через необхідність легалізації  комуністичного 
руху в тогочасніи  Польщі, оскільки Комуністична 
партія Західної  Украї ни була поза законом. Крім 
того, ї ї  фундатори намагалися таким чином вра-
хувати регіональну специфіку: партія «Сель-Роб» 
на перше місце ставила інтереси селянської  
бідноти, а не робітництва. Зауважимо, що всі 
публікації  в комуністичних часописах були ано-
німними, очевидно, через переслідування з боку 
польської  влади. Зрештою, обидва тижневики 
польська влада закрила в 1932 році у зв’язку із 
забороною діяльності «Сель-Роб Єдності». 

Очевидною була політична и  ідеологічна орі-
єнтація західноукраї нських комуністичних газет 
на Радянськии  Союз і московськии  більшовизм, 
оскільки свої м ворогом часописи оголошували 
«протирадянськии  імперіалістичнии  фронт» 
(Сель-Роб, 1930, c. 1). У передовіи  статті газети 
«Сель-Роб» «Перекличка двох спільників» редак-
ція висловлювала думку про те, що в Польщі 
відбулося єднання «польського фашизму» з укра-
ї нським «фашистсько-контрреволюціи ним табо-
ром» (Сель-Роб, 1930, c. 1). Образ західноукраї н-
ського комуніста конструювався як опозиціи нии  
до ідеологічного опонента, представника «західно-
украї нського буржуазного табору», а до останнього 
зараховувалися і національні демократи, і соціа-
лісти, і націоналісти. 

Редакція газети «Наша земля» називала наці-
ональних демократів не інакше, як «УНДО-
петлюрівці» (Наша земля, 1931, c. 3). Образи во-
рогів часто конкретизувалися: до прикладу, од-
ним із наи запекліших ворогів комуністів редак-
ція часопису «Сель-Роб» уважала Д. Левицького, 
лідера УНДО (Сель-Роб, 1930, c. 1). Н. Клушина 
називає «інтенціи но обумовлении  вибір комуні-
кативних стратегіи  і тактик конструювання 
послання адресату» стилістикою адресанта (2014, 
c. 190). У цьому ідеологічному тексті в стилістиці 
адресанта закладені такі інтенціональні катего-
рії , як комуністичні ідеологеми, пропагандистсь-
ка риторика, специфічна інтерпретація подіи  та 
емоціи но-оцінні судження. У статті негативно 
оцінювалася заява польського політика А. Бохен-
ського про необхідність угоди між польською 
владою и  украї нськими політиками, налаштова-
ними на співпрацю. На думку редакції , мета 
ворогів — лояльність украї нців до Польщі і «щоби 
були наи більше імперіялістично настроєні проти 
Радянської  Украї ни и  цілого Радянського Союзу» 
(Сель-Роб, 1930, c. 1). 

За свідченням істориків, частка украї нців 
у західноукраї нському комуністичному русі не 
була значною, і тим більше не була масовою 
участь украї нського жіноцтва в ньому. М. Бога-
чевська-Хом’як заначила, що «жінки підпали під 
вплив радянофільства менше <…> і були більш 
помірковані у свої и  оцінці ситуації  в Радянському 
Союзі» (1995, c. 214). М. Рудницька взагалі ствер-
джувала, що «комуністична система противна 
жіночому способові думання, відчування, реагу-
вання, одним словом, жіночіи  природі» (цит. за: 
М. Богачевська-Хом’як, 1995, с. 214). 

Комуністичні ідеологи усвідомлювали цю про-
блему, тому в партіи ному документі «Програм 
і орґанізаціи нии  статут Украї нської  Селянсько-
Робітничої  Соціялістичної  Єдности “Сель-Роб 
Єдність”» подолання гендерної  дискримінації  
проголошувалося одним із пріоритетних завдань 
партії : «Партія Сель-Роб Єдність бореться за рівні 
права для всіх громадян незалежно від пола, раси, 
народности і релігії » (Програм і орґанізаціи -
нии …, 1928, с. 4) (курсив міи . — О. Х.). Партія 
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була зацікавлена у збільшенні кількості свої х 
прихильників, тому на сторінках часопису обго-
ворювали питання про необхідність «розгорнути 
освідомляючу організаціи ну працю серед працю-
ючих жінок в ціли масового втягнення ї х в ряди 
нашої  партії » (Сель-Роб, 1930, c. 3). 

Комуністична партія Західної  Украї ни на з’ї зді 
в жовтні 1925 року заснувала жіночу секцію и  
ухвалила резолюцію «про працюючих жінок». 
Проте, як зауважила М. Богачевська-Хом’як, «ні-
якої  роботи серед жінок партія не розгорнула» 
(1995, c. 264). Більш активним у цьому напрямку, 
за свідченням газети «Сель-Роб», був Жіночии  
Виділ при Головному Секретаріаті партії  «Сель-
Роб Єдність». Серед дописувачів газети були пра-
цівниці Жіночого Відділу Секретаріату «Сель-Роб 
Єдності», і ї хня стаття «Працююче жіноцтво 
в ряди організації » дає відповідь на запитання, 
навіщо комуністичнии  часопис цікавився «жіно-
чою» тематикою: «працююче жіноцтво це маи же 
половина селянсько-робітничих мас. Без втяг-
нення працюючого жіноцтва в наші ряди, наша 
партія не може стати справді масовою селянсько-
робітничою партією» (Сель-Роб, 1930, c. 3). 

У комуністичному часописі «Наша земля» та-
кож переи малися питанням, як залучити украї нок 
до лав комуністичних організаціи . У статті «Про 
працюючу жінку» автор поділив усіх украї нських 
трудівниць на два типи: «жінка несвідома, незор-
ганізована і жінка, що працює в клясовіи  органі-
зації . Перша терпить і бої ться шукати виходу 
із терпінь, друга відважно стремить до своєї  ціли 
і свої м приміром скликає все працююче жіноцтво 
до клясового освідомлювання, до клясової  орга-
нізації » (Наша земля, 1931, c. 5). 

Часопис «Сель-Роб» мав тематичну «Сторінку 
працюючої  жінки», хоча вона не була регуляр-
ною. Ця сторінка містила ідеологічні тексти, які 
висвітлювали життя пролетарського жіноцтва. 
У кореспонденції  «Як живуть жінки. Борислав», 
підписаніи  «Робітниця», и шлося про трудівниць, 
які тяжко працюють на будівництві доріг і в «це-
гольнях». Дописувачка-робітниця повідомляла 
і про гендерну диспропорцію в заробітніи  платні 
чоловіків і жінок: «розуміється, плата менша, як 
для чоловіків» (курсив міи . — О. Х.) (Сель-Роб, 
1931, с. 4). Медіадослідники, зокрема дискурс-
аналітики, підкреслюють залежність сприи няття 
інформації  від знань та переконань читачів про 
світ і важливість и ого врахування при семантич-
ному аналізі медіи ного тексту. Жінки традиціи но 
отримували менше за виконання тієї  ж самої  
роботи, і цеи  факт був відомим для всіх читачів 
газети. Він був необхідним «попереднім знанням», 
яке за допомогою вставного слова «розуміється» 
актуалізувала дописувачка. 

У часописі причинами поневоленого статусу 
жіноцтва називали політичні и  економічні, особ-
ливо визиск капіталістів, проте ніколи серед 
причин не згадувався патріархат. На відміну від 
робітниць, селянкам приділяли менше уваги, 

хоча и  пропагували комуністичнии  спосіб ї хньої  
емансипації . Так, у статті «Дещо про “оборонців” 
та “опікунів” працюючих жінок» стверджувалося, 
що «колективізація сільського господарства — 
це шлях до повного визволення жінки-селянки» 
(Сель-Роб, 1930, с. 3). 

У газеті «Наша земля» була регулярна «Сторінка 
пролетарської  молоді», на якіи  уміщено статтю 
«Про економічне положення працюючої  молоді» 
(Наша земля, 1931, с. 3). У ніи  аналізувалися при-
чини безробіття, складних умов і низької  оплати 
праці західноукраї нської  селянської  молоді, яка 
працювала в «монополі та фільварках» (Наша 
земля, 1931, c. 3). Серед інших проблем наголо-
шувалося и  на гендерному складникові економі-
чної  дискримінації : «дівчат уважається за наи -
дешевшии  матеріял, хоч дівчата мусять стільки 
праці виконати, що старші робітники» (Наша 
земля, 1931, c. 3). 

Зіставлення тяжкого становища трудівниці, 
визискуваної  світовим капіталізмом, і щасливого 
соціалістичного сьогодення трудівниці радянсь-
кої  було популярним прии омом журналістів «со-
вєтофільських» (А. Животко) часописів, в агіта-
ціи них текстах яких ключовими виразами були 
«коли за капіталізму <…>, то в Радянському Союзі 
<…>». У статті «Як живеться робітницям у Японії » 
тяжке життя японської  трудівниці змальовува-
лося наи темнішими фарбами: «неволя та рабство» 
у патріархальніи  родині, 10-годиннии  робочии  
день, низька оплата праці, погані умови життя. 
Автор наголошував і на інших економічних 
проблемах — скороченні на виробництві та без-
робітті: за и ого словами, японські власники 
текстильних підприємств мали намір скоротити 
до 40 тисяч робітниць. Як свідчення зростання 
класової  свідомості японських трудівниць автор 
розцінював факт ї хнього масового вступу до 
профспілок («треи д-юніи »). 

Незаперечна заслуга автора полягає в розк-
ритті дражливої  теми проституції , яку інші часо-
писи оминали. У статті заначено масштабність 
цього явища в краї ні: «в Японії  є десятки тисяч 
проституток. Це переважно дівчата з села» (Сель-
Роб, 1930, с. 3). Серед причин проституції  він 
називав соціальну і політичну: злиденність се-
лянських родин і легалізовании  статус цього 
заняття в Японії . З обуренням автор пише про те, 
що існування публічних будинків на законних 
підставах вигідне державі, яка отримує від цього 
значні прибутки. Він інтерпретував цю проблему 
крізь призму комуністичної  ідеології : «Прости-
туція існує у всіх капіталістичних краї нах и  існу-
ватиме доти, поки існуватиме капіталізм» (Сель-
Роб, 1930, c. 3). Автор намагався вплинути на 
свої х читачів емоціи но, щоб вони відчули жаль 
до робітниць, гнів, обурення і ненависть до визи-
скувачів. Специфічні журналістські формулю-
вання, як-от прямі звернення до читачів, мали 
викликати співчуття до пролетарів Японії : «Мо-
жете представити собі, в якіи  страшніи  нужді 
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находяться японські селяни, коли вони мусять 
посилати свої х дочок до публічних домів на за-
робітки, наче на яку звичаи ну роботу» (Сель-Роб, 
1930, c. 3). 

Безперечно, стаття за авторськими інтенція-
ми, ідеи ними акцентами, інтерпретацією фактів 
була написана в руслі марксівського фемінізму. 
Дискримінація жінок пояснювалася насамперед 
несправедливим соціально-економічним устро-
єм. Тому і проституція, на думку автора, була 
соціальною проблемою виключно капіталістич-
ного суспільства. Суголосними є думки видатної  
представниці жіночого комуністичного руху 
О. Коллонтаи , яка у свої х працях «Нова мораль 
і робочии  клас» (1919) і «Робітниця-мати» (1918) 
стверджувала, що феміністичнии  рух буржуазних 
жінок кардинально відрізняється від пролетар-
ського, адже останніи  бореться з економічним 
поневоленням жінки. На думку комуністичної  
діячки, звільнення робітниці можливе лише в ре-
зультаті пролетарської  революції  та побудови 
нового соціалістичного суспільства. Зрештою, 
сама О. Коллонтаи  не була оригінальною в цих 
твердженнях, адже повторювала ідеологічні тези 
провідних діячок жіночого комуністичного руху 
Р. Люксембург і К. Цеткін. 

Пропагандистські матеріали про успіхи ра-
дянської  влади у вирішенні «жіночого питання» 
регулярно з’являлися на сторінках «Сель-Робу». 
«Провідною інтенцією ідеологічного дискурсу є 
переконування адресата у правомірності та пра-
вильності вибудовуваної  соціумної  моделі» (Сол-
ганик, 2012). Такою ідеальною соціумною модел-
лю для авторів прокомуністичних часописів було 
радянське суспільство. 

У статті «Як живеться працюючим жінкам 
в Радянському Союзі» (Сель-Роб, 1930, с. 2) роз-
повідалося про турботу радянської  влади про 
жінку та позитивні зміни у ї ї  житті. Зміни передусім 
стосувалися позитивного вирішення багатьох 
соціально-побутових проблем. Автор наводив 
такі аргументи піклування радянської  влади про 
здоров’я жінок: вагітних переводили на легшу 
роботу и  надавали оплачувану відпустку поро-
діллям (за 8 тижнів до пологів і 8 тижнів після 
пологів), а робітниці діставали безоплатну меди-
чну допомогу в «пораднях матерів». 

Журналіст подавав неправдиву інформацію, 
коли стверджував, що робітниці не мають про-
блем із влаштуванням дітеи  у ясла. На тои  час 
у Радянському Союзі дитячих садків і ясел катас-
трофічно не вистачало. Історикиня М. Вороніна 
наводить таку статистику за 1931 рік: «У Дніпро-
петровську на заводах “Мостовои ”, “Червонии  
промінь”, “Спартак” і “Карл Маркс” працювали 
1 468 робітниць, для ї х дітеи  потрібно було 
200 ясельних ліжок, а не було жодного» (2017, 
с. 133). Читачів уводили в оману повідомленням, 
що оплата праці жінок і чоловіків однакова 
в Радянському Союзі. М. Вороніна стверджує, що 
в Радянськіи  Украї ні в 1930-х роках жінок неохоче 

брали на промислові підприємства і за ту саму 
роботу платили менше, ніж чоловікам, і наводить 
такии  промовистии  приклад: «в 1930 р., примі-
ром, біржа праці скерувала на підприємства Ми-
колаєва 233 жінки, а фактично взяли на роботу 
тільки 27 осіб» (2017, с. 134). 

Попри те, що більшість ідеологічних матеріалів 
у часописі «Сель-Роб» вирізнялися декларативні-
стю та підкресленою офіціи ністю, дописувач зміг 
зробити цеи  текст більш стилістично виразним, 
використовуючи яскраві метафори, як у комен-
тарі щодо радянського шлюбного кодексу: «в по-
дружньому житті жінка має такі самі права, як 
і чоловік, так, що підчиненість та “послушенство” 
чоловікови дістало в потилицю» (Сель-Роб, 1930, 
с. 2). Справді, 1926 року був прии нятии  «Кодекс 
законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти громадянсь-
кого стану УРСР», якии  гарантував особисті 
и  маи нові права жінок (у зареєстрованому або ж 
фактичному шлюбах) і дітеи  (шлюбних і позаш-
любних). Проте автор явно перебільшував пози-
тивнии  вплив законів на реальне життя радян-
ських жінок. Украї нська радянська преса 1920-х 
років, наприклад, фіксувала численні випадки 
гендерної  дискримінації  жінок у сім’ях, чолові-
чого спротиву кардинальним гендерним змінам 
у побуті та на підприємствах. 

Колективізм оспівувався як необхідна умова 
емансипації  жінки. Підносилася роль радянської  
жінки в господарюванні на колективних засадах 
(у колгоспах, кооперативах, громадських ї даль-
нях, дитячих садках), оскільки лише колективне 
ведення господарства, на думку комуністичних 
ідеологів та автора статті, має звільнити ї ї  «з хат-
нього ярма» (Сель-Роб, 1930, с. 2). Високо оціню-
валося те, що закон урівнював у правах наро-
джених у шлюбі («слюбних») і позашлюбних 
(«неслюбних») дітеи , і підкреслювалося, що «ра-
дянськии  закон все стої ть по стороні жінки» що-
до виплат чоловіком на утримання дитини. 

Не оминув автор і питання суспільного стату-
су радянського жіноцтва, підкресливши, що ба-
гато жінок у Радянському Союзі обіи мають кері-
вні посади в різних установах, профспілкових 
організаціях, на підприємствах тощо. На підтвер-
дження цієї  думки він навів відомии  вираз 
В. Леніна, якии  часто цитували и  у радянськіи  
періодичніи  пресі: «ми мусимо кожну куховарку 
навчити правити державою» (Сель-Роб, 1930, 
с. 2). У статті наводилася неточна інформація, 
адже насправді відсоток жінок на керівних поса-
дах був незначнии . Як заначила М. Вороніна, 
у серпні 1930 року Киї вськии  окрвиконком тає-
мно сповіщав щодо жіночого представництва 
в різних владних структурах: голів сільрад — 25 
(4,2 %), секретарів сільрад — 21 (3,7 %), усього 
членів сільрад — 2 257 (19,1 %) (2017, с. 117). 

Очевидно, що стаття «Як живеться працюю-
чим жінкам в Радянському Союзі» — пропаган-
дистська за свої м характером. Насамперед вона 
не була достовірною і точною, бо ї ї  джерело — 
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ідеологічно заанґажована радянська преса. У статті 
журналіст застосував низку маніпулятивних тех-
нологіи : суб’єктивнии  добір фактів, замовчування 
важливої  інформації , подання неправдивих або ж 
неперевірених фактів. Безперечно, публікація 
мала агітаціи нии  потенціал, оскільки автор на-
голосив на тих питаннях, які наи більше хвилю-
вали західноукраї нських трудівниць: безробітті, 
соціальному забезпеченні працюючих матерів, 
влаштуванні дітеи  у ясла. Питанням участі жіно-
цтва в суспільно-політичному житті краї ни (ін-
дустріалізації , колективізації , класовіи  боротьбі) 
приділялося набагато менше уваги. Таке струк-
турування інформації  пояснюється переконан-
ням, часто озвучуваним у комуністичніи  пресі, 
нібито жіноцтво — це «наи слабше освідомлена 
и  зорганізована частина селянсько-робітничих 
мас» (Сель-Роб, 1930, с. 3). 

У тижневику «Наша земля» в рубриці «З Ра-
дянського Союзу» велася комуністична агітація 
украї нського жіноцтва. У репортажі «Що бачила 
чесько-словацька робітнича делегація в Радянсь-
кому Союзі?» висвітлювалося становище робіт-
ниць, яких, за словами журналіста, всіляко підт-
римувала радянська влада: «В жадніи  краї ні не 
дбають так про жінок, як в Рад. Союзі. Вони ма-
ють всі права». Серед аргументів автор називав 
те, що жінки можуть працювати на виробництві 
інженерами і маи страми, мають рівну платню 
з чоловіками, а для ї хніх дітеи  на виробництві є 
«взірцево уладжені ясла» (Наша земля, 1931, с. 2). 
Репортаж про умови праці робітниць міг бути 
цілком об’єктивним, адже зрозуміло, що інозем-
ніи  робітничіи  делегації  в Радянському Союзі 
радше показали справді «взірцево уладжене» 
промислове підприємство. 

Інтерес до жіночої  теми в комуністичних ча-
сописах був стабільним, оскільки принаи мні раз 
на місяць у газетах «Сель-Роб», «Наша Земля» 
виходили матеріали, присвячені ї и . Особливу 
увагу проблемам жіноцтва приділяла комуністи-
чна преса напередодні 8 Березня, традицію свят-
кування якого наполегливо формували місцеві 
комуністи. На Галичині, як і в інших західноукра-
ї нських регіонах міжвоєнного періоду, такої  тра-
диції  не існувало: часописи національно-демо-
кратичного спрямування («Діло», «Новии  Час», 
«Жіноча Доля», «Жіноча Воля» та ін.) популяри-
зували, наприклад, День матері («Свято Матері») 
у травні. Натомість березневі номери західно-
украї нських комуністичних часописів рясніли 
матеріалами про жінок. 

У редакціи ніи  статті «Міжнароднии  день ро-
бітниці» газети «Сель-Роб» читачам нагадували, 
що «8 березня — день міжнародньої  єдности 
пролетаріату в боротьбі за здіи снення и ого 
мети — соціялізму» (Сель-Роб, 1930, с. 1), а фемі-
ністичні витоки цього свята залишалися поза 
увагою редакції . Зате приділялася значна увага 
міжпартіи ніи  боротьбі: автор звинувачував 
представників інших західноукраї нських партіи  

у допомозі капіталістам і підготовці віи ни проти 
Радянського Союзу. Політичними опонентами 
у статті називалися представники національних 
молодіжних і жіночих організаціи , які позбавля-
ли комуністів такого важливого людського ресу-
рсу, як жіноцтво: «Це всякі Маріи ські Товариства, 
святі Зити, Союзи Украї нок, “Будучність”, Пласти, 
Соколи і т. д., що стараються працюючих жінок 
відтягнути від селянсько-робітничого визвольного 
руху, оплюгавлюючи брехнею цеи  рух та опльову-
ючи сам Радянськии  Союз» (Сель-Роб, 1930, с. 1). 

Як стверджував Г. Солганик, «інтерпретація 
політичного тексту, конструкція чи реконструк-
ція за текстом перебігу думок передбачають 
знання фону, очікувань автора та аудиторії , при-
хованих мотивів, сюжетних схем та улюблених 
логічних переходів, які побутують в конкретну 
добу у конкретному суспільстві» (2012). Автор-
ські ідеи ні акценти у статті «Міжнародніи  день 
робітниці» ставали більш очевидними завдяки 
саркастичніи  тональності, використанню тропів: 
«вірні льокаї  капіталізму», «працююче жіноцтво 
наражене є на жир буржуазних, попівсько-
патріотичних організаціи », «юдина робота» та ін. 
(Сель-Роб, 1930, с. 1). 

Пропагандистська риторика з ї ї  трафаретни-
ми виразами і гнівними звинуваченнями на ад-
ресу політичних опонентів була поширеною 
в радянськіи  пресі, тому ї ї  маи же без змін вико-
ристовували комуністи Західної  Украї ни. Авторські 
очікування, які мали бути декодовані читачем, — 
це радикалізація суспільства, передусім робітни-
ків і селянства, ї хня готовність до революціи ної  
боротьби з буржуазією. І лише наприкінці статті, 
в останньому абзаці, автор згадав про потреби 
жіноцтва, висуваючи гасла соціального захисту: 
«геть з нічною працею жінок і дітеи , масовим 
звільненням і визиском жінок, за рівну платню, 
рівну працю; за 7-годиннии  день праці для жі-
нок; за введення діточих ясел при фабриках; 
за платні 8-ми тижневі відпустки перед і по родах 
для вагітних жінок, за допомогу на прокормлю-
вання немовлят до 9 місяців!» (Сель-Роб, 1930, 
с. 1). Стаття засвідчила, що феміністичні імпуль-
си, які живили це свято на початку ХХ століття, 
у 1930 році значною мірою ігнорувалися. Цеи  день 
став зручним приводом для комуністичної  про-
паганди як у Радянському Союзі, так і на украї н-
ських землях, окупованих Польщею. 

Для популяризації  жіночого комуністичного 
руху в часописі друкувалися життєписи видатних 
діячок. У нарисі «Роза Люксембург (в 11-ті роко-
вини герои ської  смерті)» (Сель-Роб, 1930, с. 3) 
громадська діячка називалася видатним теоре-
тиком соціалізму, наголошувалося на великому 
значенні ї ї  ідеологічної  праці «Акумуляція капі-
талу». Проте ї ї  наи більшою заслугою вважалася 
«боротьба з опортунізмом і соціял-патріотизмом» 
у німецьких і польських соціалістичних осередках. 
Згадувалася як вирішальна участь діячки в роз-
будові організації  «Соціял-Демократія Королівства 
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Польського и  Литви» і створенні маи бутньої  
Комуністичної  партії  Польщі, акцентувалося на 
тому, що герої ня постраждала через свої  переко-
нання: «За те замкнула ї ї  німецька буржуазія 
в тюрму» (Сель-Роб, 1930, с. 3). У часописі послі-
довно формувався образ класового ворога — 
буржуазії . У розповіді журналіста про життя по-
літичної  діячки наи уживанішим словом було 
«боротьба» і похідні від нього: «безпощадна бо-
ротьба», «безкомпромісова боротьба», «револю-
ціи на боротьба», «поборювала» тощо. Сама герої ня 
називалася «одиницею у пролетарському русі». 
Позитивним можна вважати те, що революціо-
нерку зображували вольовою і сильною особис-
тістю, здатною до політики, яка традиціи но вва-
жалася чоловічою сферою, успішною в політичніи  
боротьбі з опонентами. Роза Люксембург зобра-
жується як рівна з чоловіками в політичніи  дія-
льності и  боротьбі з опонентами і класовими 
ворогами: «Роза Люксембург разом К. Лібкнехтом, 
Мерінгом, Й огіхесом та іншими стає на чолі “Со-
юзу Спартака” і керує революціи ною боротьбою 
німецького пролетаріату» (Сель-Роб, 1930, с. 3). 

У свої и  програмі партія «Сель-Роб Єдність» 
наголошувала, що «уважає украї нське націона-
льне питання в Польщі одною з головних про-
блєм політики селянських і робітничих мас і буде 
боротися за самоозначення украї нського народу» 
(Програм і орґанізаціи нии …, 1928, c. 4). На прак-
тиці ж, зокрема на сторінках часописів «Сель-
Роб», «Наша земля», слово «національнии » 
вживалося нечасто. На відміну від видань, які 
трималися національно-державницького векто-
ра, революціи ні події  в Украї ні 1917–1921 років 
не називалися національно-визвольними, нато-
мість ішлося лише про «визвольні змагання 
працюючих мас» (1930, c. 3). 

Так само на відміну від видань соціалістів, 
у яких згадувалося «украї нське працююче жіноц-
тво», у комуністичних часописах враховувався 
лише соціальнии  чинник, як-от у заголовках 
статеи : «Працююче жіноцтво в ряди організаціи » 
(Сель-Роб, 1930, c. 3), «Працююче жіноцтво и  без-
робіття» (Сель-Роб, 1930, c. 2), «Працюючі жінки 
и  віи на» (Сель-Роб, 1930, c. 2). 

Комуністичні часописи свої м основним за-
вданням вважали ідеологічну боротьбу з полі-
тичними опонентами, зокрема і в жіночому 
питанні. Речниками «буржуазного табору» вони 
вважали такі популярні національно-демокра-
тичні и  ліберальні періодичні видання, як «Діло», 
«Новии  Час», «Мета» «Жіноча Доля» та ін. 

Боротьба з національними демократами ча-
сом набирала форм гострої  ідеологічної  дискусії . 
Так, стаття «Фашисти проповідують» у часописі 
«Сель-Роб» (Сель-Роб, 1930, с. 4) і стаття «За-
вдання украї нської  селянки під теперішню хви-
лю», уміщена в часописі «Жіноча Доля» (Жіно-
ча Доля, 1930, c. 6), демонстрували протилежні 
погляди на украї нку, ї ї  роль і завдання в суспіль-
стві. Автор-комуніст розпочав свою полеміку 

з навішування ярликів: часопис «Жіноча Доля», 
ідеологічно близькии  до «Союзу Украї нок», для 
нього був «фашистським органом ясновельмож-
них пань і попадянок» (Сель-Роб, 1930, c. 4). Ціка-
во, що тут чітко окреслении  образ ідеологічних 
ворогів, до таких зараховувалися діячі УНДО 
(«пані, панки, попи и  попадянки з Унда») і діячки 
«Союзу Украї нок» (Сель-Роб, 1930, c. 4). Через 
жіноче товариство комуністи лютували наи бі-
льше, оскільки «Союз Украї нок» був наи популяр-
нішим у середовищі украї нського жіноцтва, 
а тому перешкоджав комуністичніи  пропаганді. 
Автор полемізував із твердженням жіночого ча-
сопису про значення сім’ї  («домашнього огни-
ща») для маи буття народу. Натомість у комуніс-
тичніи  газеті наголошувалося, що «кожда свідо-
ма жінка-селянка розуміє, що будучність украї н-
ського народу тісно зв’язана з визволенням 
клясовим і національним, коли буде розбудова-
нии  соціялізм і визволена жінка стане працівни-
ком на користь суспільства, нарівні з чоловіком» 
(Сель-Роб, 1930, c. 4). 

На думку автора, жіночии  часопис «Союзу 
Украї нок» проповідував угодовську позицію 
украї нок щодо влади і закликав ї х виховувати 
дітеи  «на добрих слухняних рабів, у котрих мала 
б бути в серці всепрощаюча любов, лагідність, 
рабська покора до свої х катів, гнобителів, визис-
кувачів» (Сель-Роб, 1930, c. 4). Журналіст часо-
пису «Сель-Роб» гостро розкритикував авторку 
за твердження про те, що «хліборобська праця 
улегшує матері-селянці виховання ї ї  дітеи » (Сель-
Роб, 1930, c. 4). У журналі «Жіноча Доля» и шлося 
насамперед про етнопедагогічні засади у вихо-
ванні дітеи , проте автор-комуніст проігнорував 
це и  інтерпретував слова з позиції  комуністичної  
ідеології . Він справедливо наголосив на болючих 
питаннях, які хвилювали селянок: влаштуванні 
дітеи  у садочок під час польових робіт, потребі 
в безоплатніи  медичніи  допомозі в разі хвороби 
дитини. Проте журналіст так і не з’ясував при-
чинно-наслідкового зв’язку між класовим визво-
ленням та кардинальним вирішенням цих соціа-
льних проблем. 

Часопис «Жіноча Доля» був орієнтовании  на 
національні цінності, тому в статті проповідува-
лося збереження давніх звичаї в, традиціи , відро-
дження слави украї нської  пісні. Автор-комуніст 
розцінював це як бажання «отуманити» селянок 
і відволікти ї хню увагу від соціальних проблем. 
Журналіст комуністичного часопису кілька разів 
іронічно звертався до редколегії  журналу «Жіноча 
Доля» «наші пані», «ясновельможні пані», аби 
наголосити на дистанції  між редакцією жіночого 
часопису та и ого аудиторією. Таким чином, акцент 
ставився на класовіи  нерівності, доводилося, що 
інтереси селянок і робітниць може обстоювати 
лише комуністичнии  часопис, автори якого бли-
зькі до них за свої м соціальним походженням. 

Ідея класової  боротьби була закладена в усі 
публікації , які стосувалися жіноцтва, особливо це 
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було помітно в полемічних статтях, у яких ви-
кривали та засуджували політичних конкурентів. 
Так, у статті «Дещо про “оборонців” та “опікунів” 
працюючих жінок» розвінчувався принцип дія-
льності «Союзу Украї нок», які до свої х лав брали 
всіх украї нок, незважаючи на ї хніи  соціальнии  
стан і партіи ність. На думку ж комуністичних 
авторів, «попадя і ї ї  наи мичка» не можуть мати 
спільних інтересів, а гасло рівноправності з чо-
ловіками без класової  боротьби є просто «спеку-
ляцією» (Сель-Роб, 1930, c. 3). Отже, репрезента-
тивна модель жінки включала и  опозиціи нии  ї и  
образ класового ворога, жінки-інтелігентки. 
Попри феміністичні інтенції  в матеріалах кому-
ністичних часописів чи не наи більше критикували 
саме активісток «Союзу Украї нок» як головних 
ідеологічних конкуренток у боротьбі за украї н-
ську жінку. 

Можна констатувати, що комуністичні часо-
писи значну увагу приділяли «жіночому» питан-
ню, оскільки ї хнім завданням було залучення 
західноукраї нського жіноцтва до комуністичного 
руху. Комуністична ідеологія наклала свіи  відби-
ток і на проблематику публікаціи , і на стилістику 
ї хнього викладу. Ключовими проблемами, висві-
тлюваними в комуністичних часописах, були 
безробіття жінок, низька кваліфікація робітниць, 
тяжкі умови и  мала оплата праці. При цьому ли-
ше дописувачки-жінки звертали увагу на генде-
рнии  аспект таких проблем, наприклад диспро-
порцію в оплаті праці чоловіків і жінок. У біль-
шості публікаціи  причинами цих проблем вважа-
вся соціально-економічнии  устріи  (капіталізм), 
але аж ніяк не гендерна дискримінація жіноцтва, 
що було одним з ідеологічних постулатів марк-
сівського фемінізму. Читачок переконували, що 
потрібно революціи ним шляхом встановити про-
летарську владу — и  одразу припиниться гендерна 
дискримінація, а всі жіночі прагнення реалізу-
ються самі собою. Матеріали на злободенні теми 
з пропагандистською риторикою про капіталізм 
і класову боротьбу були декларативними и  повер-
ховими. 

Ще однією особливістю феміністичних публі-
каціи  у комуністичних часописах був своєріднии  
класовии  розподіл герої нь: більше розповідалося 
про життя робітниць, а не селянок. Образ украї н-
ської  інтелігентки загалом моделювався як кла-
сово ворожии , свідченням чого є запеклі ідеоло-
гічні дискусії  з національно-демократичною 
пресою, зокрема з часописами «Союзу Украї нок». 
Це пояснювалося тим, що комуністичні ідеологи 
проголосили пролетаріат класом-гегемоном. 
Це було одним із вразливих місць комуністичної  
пропаганди на Західніи  Украї ні, адже серед захі-
дних украї нців кількісно переважали селяни, 
а наи більш активною в громадському житті була 
інтелігенція. 

У західноукраї нських комуністичних часопи-
сах популяризувалася міфологічна картина світу, 
якии  уявлявся як біполярнии  і розмежовании  за 

ідеологічним принципом: комуністичнии  — ка-
піталістичнии ; пролетарськии  — буржуазнии . 
Відповідно до цієї  системи цінностеи  висвітлю-
валося і життя жіноцтва за кордоном: акценту-
валося на позитивному прикладі вирішення 
«жіночого» питання в Радянському Союзі и  нега-
тивних проявах у капіталістичних краї нах. Таким 
чином, комуністично-феміністична модель захі-
дноукраї нської  преси була позбавлена націона-
льної  специфіки і виступала ідеологічним «дуб-
лікатом» радянської . Взаємодію ідеології — сус-
пільства — медіа вважаємо одним із перспекти-
вних напрямів медіадосліджень, зокрема и  для 
істориків журналістики. 
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FEMINISM AND COMMUNISM: 
SPECIFICS OF INTERACTION IN THE WESTERN UKRAINIAN MEDIA DISCOURSE 

OF THE 1920s – 1930s 

Olha Khamedova 
Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine 

 

The Subject of the Study is the models of interaction and intersection of ideologies in media 
discourse. In contrast to the homogeneous ideological discourse of the Soviet press, the Western 
Ukrainian of the interwar period was ideologically diverse, in particular, “leftist” ideas were 
propagated in magazines. There is a noticeable trend in modern media studies: researchers to 
some extent ignore the “communist segment” of the Western Ukrainian press of the interwar 
period, this is due to the relevance of our study. Realizing that the communist movement was 
not widespread in Western Ukraine during the interwar period, let us consider the press of 
communist organizations both for the sake of objectivity and the need to explore models of the 
intersection of communist ideology and feminism and this is the novelty of the research. The 
aim of the article is to investigate the specifics of the interaction of feminism and communism in 
the Western Ukrainian media discourse of the 1920s and 1930s on the material of communist 
magazines. The weekly Nasha Zemlya and Sel-Rob, which represented the communist ideologi-
cal discourse of Western Ukraine, were selected for analysis. The research methodology 
is a combination of critical discourse analysis with feminist critique. The Results of the Study. 
Communist magazines were concerned about how to attract Ukrainian women to the party 
ranks. The key issues covered in Western Ukrainian communist magazines were: women’s un-
employment, low-skilled workers, difficult conditions, and low wages. At the same time, only 
women journalists paid attention to the gender aspect of such problems, for example, the gen-
der disparity in the remuneration of men and women. The political and ideological orientation 
of Western Ukrainian communist newspapers toward the Soviet Union and Moscow Bolshevism 
was obvious. Propaganda materials about the Soviet Union’s success in resolving the “women’s 
issue” regularly appeared in the newspapers of Western Ukrainian communists. Publications on 
women’s issues were feminist in terms of authorial Intentions, ideological accents, and interpre-
tation of facts. However, discrimination against women was primarily due to an unjust socio-
economic system. Despite feminist intentions in the materials of communist magazines, activists 
of the Ukrainian Women’s Union were criticized as the main ideological competitors in the 
struggle for the Ukrainian woman. 

Keywords: communist magazine; feminism; ideology; gender discrimination. 
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