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Переднє  слово

Історія	 української	 преси	 є	 однією	 з	 найяскравіших	 сторінок	
усієї	історії	української	культури,	всього	минулого	нашого	на-

роду.	Тому	нове	дослідження	у	цій	царині	відкриває	ще	одну	сторінку	
нашої	спільної	духовної	спадщини.

Не	буде	перебільшенням	стверджувати,	що	українці	—	одна	з	най-
більш	“журналістських”	націй	у	світі.	Підґрунтям	для	такого	стверд-
ження	є	передусім	високий	рівень	загальної	культури	українців,	по-
вага	до	писаного	слова,	що	закладалися	століттями	—	від	Ярослава	
Мудрого	до	Івана	Мазепи	і	далі	до	сьогодення.	

І,	як	не	дивно,	але	найбільше	це	було	покликане	тим,	що	українці	
тривалий	час	не	мали	власної	державності.	Саме	це	змушувало	нашу	
інтелігенцію	 протягом	 кількох	 історичних	 періодів	 вдаватися	 зара-
ди	 збереження	 своєї	 національної	 ідентичності	 до	 особливо	 актив-
ної	участі	в	літературній	діяльності,	зокрема	у	часописах.	Так	було	в	
мирний	час	і	у	воєнні	та	революційні	лихоліття,	на	Заході	й	Сході,	так	
було	і	в	центрі	України,	і	в	українській	діаспорі.

Вир	 подій	 породжував	 неоднозначну	 реакцію	 преси.	 Веремія	 у	
світі	преси	зумовлювала	неоднозначну	реакцію	науковців	на	дослід-
жувані	ними	події	і	нині	продовжує	це	робити.

ХХ	 ст.	 було,	 поза	 сумнівом,	 періодом	 розквіту	 української	 пре-
си.	 Події	 на	 цих	 теренах	 майже	 точно	 вклалися	 у	 межі	 століт-
тя	—	 від	 “Хлібороба”	 братів	 Шеметів	 1905	 р.	 до	 бурхливих	 подій		
1990-х,	 де	 ціла	 українська	 нація	 виборювала	 для	 себе	 омріяну	 сво-
боду	і	державу,	а	преса	була	одним	із	найпотужніших	чинників	цієї	
боротьби.	У	буремних	подіях	кількох	кровопролитних	воєн,	револю-
цій,	чергових	руїн	та	відбудов	наш	народ	виплекав	яскраву	 історію	
власної	журналістики	у	найширшому	розмаїтті	її	проявів,	від	героїз-
му	спротиву	і	самопожертви	до	захоплення	ілюзіями.	

Дослідження	цього	скарбу	—	справа	і	складна,	і	вдячна.
Проте	деякі	історичні	розвідки	попереднього	і	навіть	нинішнього	

періодів	“грішать”	надмірною	заполітизованістю,	віддають	пропаган-
дою.	То	 історії	нашої	преси	відмовляють	у	праві	на	 існування,	 а	 то	
її	видають	за	взірець,	який	не	може	бути	перевершений.	Цілковито	
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різні	 позиції	 демонструють	 дослідники	 історії	 преси	 підрадянської	
України:	це	подавалося	або	як	вища	досконалість,	або	як	виключно	
“чорний”	період	відвертого	запроданства	й	свідомої	зради.

Істина,	як	завжди,	є	в	“золотій	середині”.	Діалектика	життя	криє	
у	собі	суперечності	боротьби.	Бачення	їх	допомагає	дослідникові	ро-
зуміти	події	 такими,	якими	вони	були,	 а	не	такими,	якими	ми	(або	
хтось	за	нас)	хотів	би	їх	мати.	

Історія	повинна	бути	без	міфів.	 І,	 на	мою	думку,	 саме	 так	 зумів	
підійти	до	висвітлюваного	матеріалу	автор	цього	видання.	

Дослідник	минулого	преси,	журналіст	із	великим	досвідом	робо-
ти,	автор	зумів	побачити	не	тільки	крайнощі,	але	й	саме	ту	“золоту	
середину”,	в	якій	і	мають	міститися	зерна	істини.	

Неупередженість	 дослідника	—	 ось	що	 робить	 особливо	 цінним	
запропонований	науковий	доробок.	Що	було	доброго	—	слід	назва-
ти	добрим,	а	що	було	поганого,	варто	вважати	за	погане.	І	так	треба	
чинити	незалежно	від	того,	до	яких	політичних	таборів	свого	часу	за-
раховували	себе	історичні	особи,	редакції	часописів	чи	окремі	публі-
цисти	і	з	якою	метою	прагнуть	використати	історичну	спадщину	наші	
сучасники.	

За	звичаєм	усіх	журналістів	—	віддавати	перевагу	фактам	перед	
коментарями	—	автор	насичує	текст	своєї	книжки	численними	фраг-
ментами	публікацій	з	друкованих	видань	тих	часів,	про	які	йдеться.	
Це	 надає	 дослідженню	 особливої	 переконливості,	 оскільки	 завжди	
краще	один	раз	побачити	на	власні	очі,	аніж	без	кінця	довіряти	пере-
повідачеві.

Раїса Іванченко,
лауреат	Національної	премії	України	ім.	Тараса	Шевченка,		

заслужений	діяч	мистецтв	України,	професор,		
зав.	кафедри	суспільних	наук	

Київського	міжнародного	університету
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Розділ 1 

“МедовИЙ рІК”  УКрАЇнсЬКоЇ  ПресИ  
(від березня 1917 р. до березня 1918 р.)

наприкінці	лютого	—	на	початку	березня	1917	р.	історія	Украї-
ни	і	всієї	Європи	змінила	свій	хід.	У	Росії	було	повалено	са-

мовладдя.	Цар	Микола	II	зрікся	престолу,	а	великий	князь	Михайло	
корони	не	прийняв.	Створений	революційним	шляхом	Тимчасовий	
уряд	проголосив	у	Росії	демократичні	зміни.	

Україна,	 яка,	 за	 винятком	 західних	 земель,	 входила	 до	 складу	
Російської	імперії,	отримала	історичний	шанс	відновити	свою	неза-
лежність.	Уже	в	перші	дні	революції	в	Петрограді	було	створено	Ук-
раїнський	революційний	комітет	і	петроградський	відділ	Товариства	
українських	 поступовців.	 Почався	 стрімкий	 розвиток	 політичних	
партій	і	в	Україні.	

17	березня	1917	р.	у	в	Києві	було	створено	Центральну	Раду,	яка	
прийняла	на	себе	державну	владу	в	Україні	та	проголосила,	у	числі	
інших	демократичних	свобод,	свободу	слова.	

Розпочався	надзвичайно	цікавий	і	важливий,	багатий	на	події	пе-
ріод	 історії	 української	журналістики.	Деякі	 дослідники	називають	
березень	1917	р.	“медовим	місяцем”	розвитку	вітчизняної	преси:	кра-
ще	назвати	“медовим	роком”	період	від	цього	березня	до	наступного.	
Становлення	української	демократії,	парламентаризму,	багатопартій-
ності	закладали	родюче	підґрунтя	для	створення	й	розквіту	небува-
лої	за	кількістю	й	різноманітністю	преси	в	Україні.	Нічого	подібного	
в	її	історії	не	буде	до	1990–1992	рр.,	тобто	до	розквіту	горбачовської	
“перебудови”	та	початку	відновлення	незалежності	України.

У	 перші	 ж	 дні	 для	 кращого	 інформування	 населення	 про	 свою	
діяльність	 і	 ситуацію	 в	 країні	 Центральна	 Рада	 організувала	 прес-
бюро.	Основою	його	діяльності	було	збирання,	опублікування	у	ви-
даннях,	які	вже	існували,	декретів,	відозв,	офіційних	повідомлень	“по	
всіх	проявах	українського	життя”	тощо.	На	це	ж	бюро	було	покладено	
й	 обов’язки	 “сприяти	 розвиткові	 української	 преси	 та	 поширювати	
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відомості	про	неї”.	Представники	бюро	працювали	в	багатьох	містах	
України.

Уже	через	день	від	заснування	Центральної	Ради,	19	березня,	по-
чав	видаватися	інформаційний	бюлетень	під	назвою	“Вісти	Українсь-
кої	Центральної	Ради”.	Він,	зрозуміло,	підтримував	політичну	лінію	
нового	керівництва	України,	тут	друкувалися	всі	укази,	положення,	а	
також	повідомлення	представників	прес-бюро.	Офіційні,	 директив-
ні	матеріали	з	нього	мали	бути	обов’язково	передруковані	в	усіх	ук-
раїнських	часописах.	Історія	цього	видання	викладена	І.	Крупським	
у	 ґрунтовній	 історико-журналістській	 праці	 “Національно-патріо-
тична	журналістика	України”,	виданій	у	Львові	1995	р.	Там,	зокре-
ма,	оповідається	про	друге	число	“Вісника...”,	від	21	березня,	у	якому	
подано	звіт-репортаж	про	“гучну	величезну	українську	маніфестацію	
на	 вулицях	Києва”,	 де	 “швидко	по	руках	розійшлося”	перше	число	
бюлетеня.

Крім	офіційних	повідомлень	та	інформації	з	місць,	на	його	сторін-
ках	вміщали	й	численні	листи,	звернення	на	підтримку	Центральної	
Ради	та	її	діяльності	з	відновлення	державності	України.

Із	 створенням	 українського	 уряду	 починається	 вихід	 другого	
офіційного	видання:	“Вісника	Генерального	Секретаріату	України”,	
який	теж	мав	численну	читацьку	аудиторію.

Березень	1917	р.	залишився	в	історії	вітчизняної	журналістики	як	
час	 вибухоподібного	 розвитку	 української	 преси.	На	 революційній	
хвилі	 організувались	 або	 відновили	 своє	 існування	 численні	 полі-
тичні	партії.	Одним	з	наслідків	цього	стало	відродження	політичної	і	
партійної	преси.

Так,	Революційна	Українська	партія	видавала	від	25	березня	що-
денну	газету	в	межах	“Товариства	підмоги	літературі,	науці	й	штуці”,	
заснованого	ще	 до	 1917	 р.	Насправді	 це	 було	 відновлення	 видання	
славної	“Ради”	під	назвою	“Нова	Рада”.	Склад	редакції	та	політич-
ні	позиції	газети,	де	з	перших	номерів	брали	участь	М.	Грушевський,	
С.	 Єфремов,	 Є.	 Чикаленко	 та	 інші	 велети	 української	 журналісти-
ки,	 свідчили	про	 її	 близькість	 до	Центральної	Ради	 та	 загалом	про	
ліву,	соціалістичну	і	національно-визвольну	орієнтацію.	Вона	стала	
офіційним	 виданням	 УПСФ	 (Українська	 партія	 соціалістів-феде-
ралістів),	лідером	якої	був	С.	Єфремов.	Ця	партія	патронувала	й	кіль-
ка	місцевих	 газет	—	“Рідний	 край”	 у	Гадячі,	яку	редагувала	Олена	
Пчілка,	уманську	“Вільну	Україну”.	Утім	на	місцях	редакції	відчува-
ли	значний	вплив	есерів	як	партії	селян.



7

Уже	в	першому	числі	“Нової	Ради”	М.	Грушевський	виступив	зі	
статтею	“Велика	хвиля”,	у	якій	дав	оцінку	історичним	подіям	і	водно-
час	викрив	марні	сподівання	щодо	відносин	нового	російського	уряду	
й	України.	В	інших	публікаціях	(“Повороту	нема”	тощо)	проводиться	
думка	про	необхідність	об’єднання	всіх	українських	сил	та	розбудови	
сильної,	багатої	і	незалежної	України.

Редакція	 невдовзі	 значно	 поліпшила	 свої	 можливості	 тим,	 що	
придбала	друкарню,	а	відтак	під	умілим	редагуванням	А.	Ніковсько-
го	почала	стрімко	набувати	популярності.	Газета	виходила	на	гроші,	
заповідані	саме	на	ці	цілі	відомим	меценатом	української	журналіс-
тики	В.	Симеренком	(А.	Животко	дає	напис	“Семиренко”).	З	появою	
“Нової	Ради”	почалась	ідейна	конкуренція	між	нею	та	газетами	“Ки-
евлянин”	і	“Киевская	мысль”,	що	переважно	залишилися	на	старих,	
промосковських	позиціях.

Головною	 політичною	 темою	 “Нової	 Ради”	 в	 березні	 та	 квітні	
1917	р.	було	проведення	лінії	на	автономізацію	України	у	відносинах	
з	Росією.	У	газеті	порушувалися	проблеми	не	тільки	відновлення	ук-
раїнського	культурного	життя,	а	й	задоволення	потреб	національних	
меншин.

Не	тільки	в	цій	газеті,	а	й	у	цілому	в	пресі	в	той	період	з	власними	
статтями	нерідко	виступали	не	тільки	політичні	лідери,	а	й	тогочас-
ні	або	майбутні	голови	держав	і	урядів,	зокрема,	голова	Центральної	
Ради	М.	 Грушевський,	 а	 також	 голова	 Генерального	 Секретаріату,	
письменник	і	видатний	публіцист	В.	Винниченко,	голова	Директорії,	
також	 публіцист	 С.	 Петлюра,	 політичний	 діяч,	 вчений,	 публіцист	
С.	Єфремов.	 Разом	 з	 основною	 автурою	 “Нової	 Ради”	 вони	 відсто-
ювали	передусім	 інтереси	української	нації,	 але	й	 ідею	гармонізації	
національних	 відносин	 в	 українській	 державі,	 займали	 позиції	 бо-
ротьби	проти	“зоологічного”	націоналізму,	у	перші	місяці	виступали	
за	автономні	права	України	на	федералістських	засадах.	

В.	Винниченко	 писав	 на	 перших	 порах,	 віддзеркалюючи	 у	 га-
зетних	рядках	загальний	стан	ейфорії	від	успіхів	російської	рево-
люції:

“За 250 років перебування в спілці з Росією українство вперше в ці дні по-
чуло себе в Росії вдома, вперше інтереси цієї колишньої в’язниці стали близь-
кими, своїми. Ми стали частиною — органічною, активною, живою, охочою 
частиною єдиного цілого. Всякий сепаратизм, всяке відокремлення себе від 
революційної Росії здавалось смішним, абсурдним, безглуздим.

Ні про який сепаратизм, самостійність навіть мови не могло бути”.
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У	червні	1917-го	тон	статей	змінюється:	“Перший	ляпас”	(“Робіт-
нича	газета”,	1917	р.,	1	червня),	“Переляк”	(там	само,	2	червня).	Уже	
потім,	після	прояснення	політики	більшовицького	уряду	щодо	Украї-
ни,	після	походу	на	Київ	червоних	російських	військ	під	проводом	
М.	Муравйова,	послідовно	переходили	українські	політики	від	 ідей	
першого	та	другого	Універсалів	Центральної	Ради	до	рішень	третього	
й	четвертого	Універсалів	про	державну	незалежність	України,	що	й	
відображала	преса.	

“Нова	Рада”	також	широко	друкувала	документи,	протоколи	Цен-
тральної	та	Малої	Рад.	Тут	же	були	опубліковані	згадувані	історичні	
Універсали	Центральної	Ради.	Ще	й	донині	підшивки	цієї	газети	ли-
шаються	в	деяких	випадках	єдиним	джерелом	історичних	даних	про	
події	тих	років,	тому	що	інші	документи	виявилися	знищеними,	виве-
зеними	за	кордон	або	вважаються	втраченими.

В	цей	час	починає	швидко	розвиватися	українська	політична	пуб-
ліцистика	високого	ґатунку.	Для	цього	в	країні	існували	наявні	мож-
ливості	у	вигляді,	по-перше,	пекучих	потреб	боротьби	за	державність	
України	та,	по-друге,	зрослої	кількості	газет	різної	політичної	орієн-
тації.

УСДРП	(Українська	соціал-демократична	робітнича	партія,	одна	
з	найвпливовіших	у	Центральній	Раді)	видавала	з	30	березня	часо-
пис	“Робітнича	газета”.	Він	виходив	як	орган	центрального	комітету	
партії.	

Тематично	газета	стояла	на	позиціях	виховання	політичної	свідо-
мості	пролетаріату,	підкреслювала	пригнічений	стан	робітничого	кла-
су	та	прагнула	посилити	його	свідомість	і	волю	до	боротьби	за	краще	
життя.	Політично	“Робітнича	газета”	була	за	автономізацію	України	
у	федерації	з	Росією.	У	її	публікаціях	у	ті	дні	наголошувалося:

“...І тільки при повній свідомості народних мас, при визнанні всіма грома-
дянами всіх націй найвищої влади Установчих зборів вони зможуть успішно 
розв’язати всі ті завдання, які стоять перед ними”.

У	той	період	загальному	тону	преси	була	притаманна	загострена	
полемічність,	а	політичний	фейлетон	був	дуже	поширеним	жанром	
публіцистики.	 “Робітнича	 газета”,	 як	 і	 інші	 газети	 лівої	 орієнтації,	
полемізувала	 з	 “Киевлянином”	 і	 “Киевской	мыслью”.	 Так,	 на	 своїх	
сторінках	 “Робітнича	 газета”	 надрукувала	 політичний	 фейлетон	
одного	з	керівників	Української	держави,	лідера	УСДРП	В.	Винни-
ченка	“Імперіалістичне	шило	в	пролетарському	мішку”,	де	була	їдко	
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висміяна	 дворушницька	 політика	 змовників-зрадників,	 які	 воліли	
під	новими,	революційними	гаслами	зберегти	старий	суспільний	лад.	
І.	Крупський	наводить	приклад,	як	9	травня	1917	р.	газета	вмістила	
відкритий	лист	“В	редакцію	газети	“Киевлянин”.	Відповідь	села	во-
рогам	української	школи”:

“Шполянський сільський виконавчий комітет по великому обуренню Шпо-
лянського сільського громадянства в 12 тисяч душ на раді 29 квітня у відповідь 
на статтю “Киевлянина” від 26 квітня “Протест против насильственной украи-
низации школы” постановив:

— Щоби росіяни в наше діло не пхались, а нехай їдуть в Росію і роблять 
там, що хочуть. Досить, що нас за старого уряду мучили;

— Вимагаємо, щоб наших дітей учили украєнською мовою, і просимо 
Центральну Раду допомогти в цьому”.

“Вороги”,	 “боротьба”,	 “бити”	—	поширені	слова	з	 газетної	лекси-
ки	того	часу,	причому	з	видань	різної	політичної	орієнтації.	“Нарізно	
йти,	разом	бити”,	—	так	закликає	“Робітнича	газета”	до	співпраці	інші	
політичні	сили	тогочасної	України.

Тематичний	діапазон	“Робітничої	газети”	не	був	всеохоплюваль-
ним,	часопис	висвітлював	соціальні	проблеми	переважно	робітників	
промисловості,	діяльність	профспілкового	та	кооперативного	рухів.	
Це	наближувало	її	до	більшовицьких	видань,	але	в	тогочасному	полі-
тичному	спектрі	вона	займала	сектор,	ширший	за	вузьколобий	біль-
шовизм	з	його	шариковським	девізом	“Все	поділити!”.	Дивним	чином	
поєднувало	їх	те,	що	мало	роз’єднувати.	І	насамперед	—	ставлення	до	
національного	питання:

“На Україні живе 80 % українців, є велика промисловість, але майже уся 
вона знаходиться не в руках українців, а росіян, хоча робітники в основному 
українці. Отже, вся праця українців йде на чужу культуру, освіту. А при авто-
номії усе піде на користь Україні”.

Як	 бачимо,	 пролетарська	 нетерпимість,	 прагнення	 розв’язати	
проблему	не	шляхом	реформ,	не	з	урахуванням	усіх	обставин,	чин-
ників	та	 інтересів,	а	в	революційному	ключі,	через	розпалення	со-
ціальної	заздрості,	—	споріднює	їх	не	тільки	з	їхніми,	а	й	з	нашими	
сучасниками,	 але	 вже	 з	 праворадикального	 політичного	 крила.	Ці	
спадкоємці	 в	 наші	 дні	 підраховують,	 скільки	 українців	 серед	 бан-
кірів,	чиновників,	і	проголошують	необхідність	встановлення	націо-
нальної	диктатури	на	заміну	диктатурі	пролетарській,	з	якою	вони	
так	запекло	боролися.
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“Робітнича	 газета”	 сміливо	 порушувала	 найболючіші	 питання	
розбудови	України.	Високий	рівень	публікацій	забезпечувався	авто-
ритетною	автурою.	Тут	виступав	В.	Винниченко	з	гострими	політич-
ними	статтями	“Українська	Центральна	Рада”,	“Український	міліта-
ризм”	тощо,	а	також	відомий	публіцист,	син	засновника	української	
емігрантської	журналістики	С.	Драгоманов.

Уміло	 й	 широко	 користуючись	 свободою	 слова,	 “Робітнича	 га-
зета”	завоювала	чималий	авторитет	у	суспільстві.	Дослідник	 історії	
української	преси	О.	Мукомела,	детально	аналізуючи	окремі	публі-
кації	часопису,	зазначає,	що	його	сторінки	“якнайповніше	віддзерка-
люють	характер	часу”	і	роблять	це	в	яскравій	публіцистичній	формі.	
Так,	один	з	найактивніших	авторів	“РГ”	Є.	Касьяненко	проаналізував	
ще	в	1917	р.	причини	занепаду	соціалістичної	і	навіть	більшовицької	
преси	в	Україні.	

“Насамперед зіграв свою роль характер тодішнього моменту революції. 
<...> Революція живе тільки тоді, коли розвивається. <...> Тодішня революція 
потрапила у тісні сутички, де перед нею — війна до “победного конца” невідо-
мо над ким, з боків — економічний розлад та буржуазний клич “багатіймо”, 
ззаді — чорний дим контрреволюції”. 

Не	 знаючи	 куди	 ступити,	 продовжує	 Є.	 Касьяненко,	 революція	
падає	духом,	а	першою	жертвою	цього	падіння	стає	політична	і	всяка	
інша	преса.

Жовтневий	 переворот	 1917	 р.	 газета	 зустріла	 насторожено.	 Ви-
світлюючи	цьогочасні	події	у	Петрограді,	вона	опублікувала	статтю	
“Сподіване	сталося!”	—	але	з	її	тексту	випливало,	що	сталося	саме	те,	
чого	читачі	найбільше	боялися.	Газета	попереджала,	що	із	встановлен-
ням	влади	комуністів	розпочнеться	широке	застосування	політичного	
насильства.	

Однак	 ліві	 пролетарські	 позиції	 наближали	 її	 до	 більшовиків.	
Політичні	опоненти	і	навіть	союзники	не	раз	критикували	її	за	пос-
тупки	то	лібералізму,	то	більшовизму.

З	 жовтня	 1917	 року	 почався	 занепад	 “Робітничої	 газети”,	 який	
тривав,	доки	її	випуск	не	взяв	на	себе	Київський	комітет	більшовиків	
уже	в	радянській	Україні.	“Нова	Рада”	пояснювала	цей	занепад	тим,	
що	газета	“скочила	була	в	гречку	з	більшовиками”.	Їхня	влада,	що	не-
вдовзі	знову	встановилася	на	Україні,	справді	заборонила	всі	опози-
ційні	газети	і	партії	і	дозволяла	виходити	лише	пресі	більшовиків	та,	
як	виняток,	лівих	есерів.	
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Деякі	газети	виходили	російською	мовою	або	були	двомовними,	
як,	 наприклад,	 київська	 “Воля	 народа”,	 що	 розпочала	 своє	 життя	
31	березня	 1917	 р.	Не	 можна	 не	 згадати	 й	 есерівських	 газет	 за	 ме-
жами	України,	і	серед	них	перша	—	“Наше	життя”,	що	видавалася	в	
Петрограді	спочатку	як	машинописний	журнал,	а	потім,	з	24	березня	
1917	р.,	як	звичайна	газета	з	широкою	аудиторією	не	тільки	в	росій-
ській	столиці,	а	й	за	її	межами.

Інші	видання	УСДРП	—	харківські	“Робітник”	і	“Голос	робітника”,	
полтавський	“Вільний	голос”,	 “Вільне	життя”,	що	видавалося	в	Хо-
ролі	на	Полтавщині	—	наслідували	політичну	лінію	свого	централь-
ного	органу,	але	збагачували	передруки	з	ЦО	місцевими	матеріалами.	
На	початку	1918	р.,	як	указують	дослідники,	видавалося	46	часописів	
есерівської	політичної	платформи.

Есери	 (Українська	партія	 соціалістів-революціонерів),	 найвпли-
вовіша	 політична	 сила	 в	 Центральній	 Раді,	 мала	 серед	 своїх	 при-
хильників	самого	М.	Грушевського.	На	відміну	від	соціал-демократів,	
вони	орієнтувалися	не	на	пролетаріат,	а	на	селянство	як	на	головну	
рушійну	силу	української	революції.	Раніше,	ще	перед	революцією,	
вони	 видавали	журнал	 “Боротьба”,	 у	 якому	 пропагували	 ідеї	 своєї	
партії	серед	інтелігенції	й	селян.	1	травня	1917	р.	журнал	перетворив-
ся	на	 газету	 “Боротьба”,	 орган	ЦК	партії.	Редактором	став	 відомий	
публіцист	М.	Шрага.	Серед	публіцистів	були	відомі	імена	М.	Шапо-
вала,	П.	Христюка.

Тематично	 газета	 виступала	 за	 конституційні	 свободи,	 за	 полі-
тичну	свободу	хліборобів,	 за	право	будувати	новий	громадський	та	
економічний	лад,	зрозумілий	і	вигідний	селянам.	Ближче	до	жовтня	
1917-го	політичний	тон	газети	змінюється,	бо	есери	не	були	в	захваті	
від	очікуваного	приходу	до	влади	комуністів,	у	яких	вони	небезпід-
ставно	бачили	політичних	ворогів	селянства.	Під	час	першого	захоп-
лення	Києва	більшовиками	під	командуванням	Ю.	Коцюбинського	
ця	газета	виступила	зі	статтею	під	красномовною	назвою	“Кара,	якої	
світ	не	бачив”	(1918,	21	березня).

Газета	відверто	пише	не	тільки	про	політичні	реалії	свого	часу,	а	й	
вдається	навіть	до	висвітлення	внутрішніх	проблем	своєї	партії,	що	
взагалі	не	було	притаманним	партійним	часописам	в	обстановці	го-
строї	міжпартійної	боротьбі	влітку	і	восени	того	року.	Розкол,	який	
партійна	верхівка	спочатку	не	бажала	виносити	за	межі	організації,	
почав	висвітлюватися	на	шпальтах	есерівської	 газети.	Вона	ж	відо-
кремлює	політичні	інтереси	українських	соціалістів-революціонерів	
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від	 інтересів	 їх	російських	однодумців.	Про	це,	зокрема,	писав	про-
відний	публіцист	газети	М.	Шаповал	(“Ні,	ми	не	віримо	російській	
демократії!”).

У	провінції	есери	теж	видавали	кілька	газет:	“Земля	і	воля”	в	Ка-
теринославі,	“Рух”	і	двомовну	“Земля	і	воля”	в	Харкові,	“Соціаліст-
революціонер”	 у	 Полтаві.	 Вдалим	 організаційним	 рішенням	 керів-
ництва	 цієї	 партії	 було	 видання	 преси	 від	 Української	 Селянської	
Спілки.	Ціла	низка	газет,	очолювана	“Вістями	Української	Селянсь-
кої	Спілки”	та	“Народною	волею”,	вела	широку	роботу	в	Києві	і	про-
вінції,	і	серед	них	“Селянська	Спілка”	в	Полтаві,	Катеринославі,	Та-
ращі	 тощо.	У	Сквирі	 видавалася	 “Спілка”,	 у	Чернігові	—	 “Народне	
слово”,	у	Слов’яносербську	вийшов	перший	і	певний	час	єдиний	на	
Луганщині	та	найсхідніший	на	теренах	України	україномовний	ча-
сопис	“Слов’яносербський	хлібороб”	—	з	листопада	1917	до	1918	р.	
його	видавали	Слов’яносербська	повітова	селянська	спілка	та	спілка	
кредитних	 і	 позиково-ощадних	 товариств.	 Дослідники	 визначають	
політичну	 ефективність	 побудови	 провінційної	 ланки	 есерівської	
преси	та	певні	її	особливості:	спрощена	мова,	“заземленість”	проблем,	
місцеві	новини	тощо.

У	січні	1918	р.	газета	“Боротьба”	теж	була	закрита	більшовиками.	
Через	 місяць	 цю	 газету	 вже	 видавали	 “боротьбисти”	 —	 ліве	 крило	
есерів,	що	в	Росії	вступило	в	політичний	союз	з	урядом	В.	Леніна.

Інша	 газета	 есерів	 мала	 традиційну	 для	 їхніх	 політичних	 попе-
редників	назву	—	“Народна	воля”.	Цікаво,	що	це	теж	не	була	влас-
не	партійна	газета,	принаймні	за	складом	 її	 засновників:	 з	4	травня	
1917	р.	її	видавали	Українська	селянська	спілка	та	Український	коо-
перативний	комітет.	Їх	гаслом	було:	“Нехай	живе	федеральна	демок-
ратична	республіка	та	автономна	Україна”.	Цю	саму	політичну	лінію	
підтримував	і	їхній	часопис.	Головне	гасло	партії	—	“Земельна	рефор-
ма”	—	знаходило	відгук	у	селянських	масах,	тому	газета	мала	значну	
аудиторію	і	вплив	на	перебіг	подій.

У	цій	газеті	нерідко	виступав	з	важливими	політичними	публіка-
ціями	М.	Грушевський.	Щодо	найгострішого	питання	того	часу	—	від-
носин	 з	Росією	—	це	 видання	 стояло	на	федеративних	позиціях	 до	
самого	жовтневого	перевороту	в	Петрограді.

Робили	 газету	 молоді	 люди,	 це	 позначалося	 на	 загостреній,	 по-
лемічній	манері	висловлювань,	різких	оцінках	політичних	супротив-
ників	 тощо.	 Їхнім	 прагненням	 було	 дати	 українським	 силам	 пресу	
європейського	рівня.
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До	початку	наступу	муравйовців	з	півночі	на	Україну	газета	до-
тримувалася	девізу:	“За	народну	республіку	Україну	у	складі	Росій-
ської	федерації!”.	Перед	захопленням	Києва	більшовиками	та	закрит-
тя	ними	газет	редакція	виїхала	з	міста	в	Житомир,	з	цими	подіями	
втратив	актуальність	і	згадуваний	девіз.

Окрема	сторінка	в	історії	преси	України	належить	часописам	мен-
шовиків	—	правого	крила	російських	соціал-демократів,	нібито	одно-
партійців	Леніна,	 з	якими	ленінці	вели	постійну	боротьбу	з	питань	
тактики,	чи	не	більш	непримиренну,	аніж	з	кадетами	або	іншими	від-
критими	ворогами.	Як	і	російські	соціалісти-революціонери,	вони,	а	
отже	і	їхня	преса,	зневажливо,	з	відтінками	великоруського	шовініз-
му	ставилися	до	української	проблематики,	політики,	держави	та	 її	
діячів.	Центр	меншовиків	містився	в	Петрограді,	а	в	Україні	виходи-
ло	кілька	газет:	київська	“Без	лишних	слов”,	харківські	“Социал-де-
мократ”,	“Возрождение”,	“Наш	Юг”,	“Новый	луч”,	катеринославські	
“Наша	борьба”,	“Рабочая	борьба”,	“Начало”,	а	також	“Сумской	вест-
ник”	та	інші.	Загалом	їх	можна	було	б	і	не	зараховувати	до	історії	ук-
раїнської	преси,	як	і	 інші	російські	видання	в	Україні,	скажімо,	мо-
нархістського,	чорносотенного	сорту,	таких	як	“Киевлянин”,	—	якби	
вони	не	мали	певного	впливу	на	російськомовних	робітників	вели-
ких	міст	Лівобережжя	та	Півдня,	тому	що	ідеї	більшовизму	серед	них	
спочатку	не	були	поширені.	На	шпальтах	цих	газет	велася	полеміка	з	
російських	проблем,	у	якій	українські	справи	включалися	саме	в	кон-
тексті	повернення	“Юга	России”	до	складу	метрополії.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Що	спричинило	бурхливий	розвиток	преси	в	Україні	у	1917	р.?
	 2.	 Як	 було	 організовано	 масово-інформаційну	 діяльність	 Цент-

ральної	Ради?
	 3.	 Які	партійні	газети	виникли	у	цей	історичний	період,	якою	була	

їхня	редакційна	політика?	
	 4.	 Назвіть	 відомих	 публіцистів	 цієї	 доби,	 охарактеризуйте	 їхні	

творчі	доробки.
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Розділ 2 

ПоЧАТоК  ЗАнеПАдУ  вІлЬноЇ  ПресИ  
в УКрАЇнІ

Квітневий	переворот	1918	р.,	що	усунув	з	історичної	сцени	Цент-
ральну	 Раду	 та	 привів	 до	 влади,	 під	 прихильним	 поглядом	

німецького	генштабу,	гетьмана	Скоропадського,	дав	політичному	на-
строю	українства	і	його	пресі	новий	водорозділ.	Чи	вже	Центральна	
Рада	вичерпала	себе,	а	колишній	царський	генерал	усіх	урятував	від	
брутальної	німецької	окупації	—	чи	ЦР	ще	лишалася	 головною	на-
родною	надією,	бо	щойно	обрала	президентом	УНР	М.	Грушевського,	
майже	прийняла	Конституцію	УНР,	а	узурпатор	посів	з	допомогою	
германських	багнетів	найвищу	державну	владу	в	нещасній	Україні?

Оскільки	власних	видань	гетьманці	ще	не	мали,	преса,	що	тяжіла	
до	Центральної	Ради,	надала	подіям	негативного	висвітлення.	Зокре-
ма,	С.	Єфремов	у	“Новій	Раді”	надрукував	9	травня	статтю	“Хресною	
путтю...”,	де	пророкував	настання	невдовзі	нового	акту	народної	тра-
гедії.

Уряд	Скоропадського,	“наводячи	порядок”,	розпочав	гоніння	як	на	
більшовиків,	так	 і	на	націонал-демократів	та	анархістів:	запровадив	
цензуру,	заборонив	есерівські	газети	“Боротьба”	й	“Народна	воля”,	
піддав	утискам	“Нову	Раду”.	Нові,	після	більшовицьких,	пересліду-
вання	дедалі	більше	дезорганізували	український	рух.	За	свідченням	
сучасників,	70	відсотків	газет	в	Україні	виходили	російською	мовою,	
писали	про	російські	 справи	 і	 в	 кращому	разі	 ніяк	не	переймались	
українськими	проблемами	 або	 навіть	 вели	 запеклу	 боротьбу	 проти	
“планів	українізації”.	Натомість	осередки	вітчизняної	преси	наполя-
гали	на	запровадженні	української	мови	(“Нова	Рада”	від	20,	24,	25	
вересня	та	ін.).	Газета	“Самостійник”	гостро	критикувала	гетьмана	за	
його	прогерманську	політику,	яка	завдавала	шкоди	Батьківщині.

Потребу	у	власній	пресі	гетьман	Скоропадський	задовольнив	на-
самперед	створенням	офіційного	“Вісника	Ради	народних	міністрів”	
та	часопису	“Україна”	 з	 ілюстрованим	додатком.	Та	створити	пов-
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ноцінну	пресу	цьому	режимові	не	вдалося:	революція	в	Німеччині	в	
листопаді	1918	р.	позбавила	його	підпори,	 і	в	грудні	гетьман	зрікся	
влади	та	втік	до	Німеччини.

Директорія	 на	 чолі	 з	 С.	 Петлюрою	 шляхом	 повстання	 Січових	
Стрільців-галичан	 та	 селянських	 напівпартизанських	 загонів	 пере-
брала	владу	в	Києві	14	грудня	1918	р.	

Починається	 новий	 “медовий	 місяць”	 української	 преси.	 Прий-
нятий	Директорією	 Закон	 “Про	 державну	 мову	 в	УНР”	 встановив	
обов’язкове	 її	 вживання.	 Як	 політична	 спадкоємиця	 Центральної	
Ради,	Директорія	спиралася	на	створені	попередниками	засоби	ма-
сової	інформації.	

Але	військово-політична	обстановка	в	Україні	стрімко	ускладню-
валася.	 Похід	 “визвольної”	 Добрармії	 Денікіна,	 висадка	 Францією	
численних	військ	в	Одесі	та	інших	портах	Півдня,	зайняття	більшо-
виками	Лівобережної	України	призвели	до	того,	що	влада	УНР	поши-
рювалася	у	1919–1920	рр.	лише	на	Поділля	та	Волинь.	Війна	з	біло-
поляками	ще	більше	поглибила	кризу	української	преси:	варшавські	
шовіністи	стояли	на	тому,	що	української	держави	“нє	било,	нєма	і	нє	
бєндзє”.	Остаточне	розв’язання	європейських	проблем	після	світової	
війни	державами-переможницями	знову	роз’єднало	український	на-
род,	і	цей	розділ	простягнувся	ще	на	один	історичний	етап:	Західна	
частина	відійшла	до	Польщі,	Східна	Україна	—	до	радянської	Росії.

У	перший	рік	після	 громадянської	 війни	й	численних	окупацій,	
тобто	у	 1922	р.,	 тільки	7	 відсотків	 від	 загального	 тиражу	часописів	
УСРР	(Українська	Соціалістична	Радянська	Республіка,	такою	була	
перша	назва	УРСР)	припадає	на	українські	видання.

Починається	 становлення	 компартійної	 преси	 в	 підрадянській	
Україні	та	української	преси	в	Польщі.	Неодмінною	умовою	її	існу-
вання	не	тільки	в	нашій	країні,	а	й	у	Росії	та	інших	країнах,	що	скла-
дали	СРСР	або	входили	до	так	званого	соціалістичного	табору,	було	
закриття	некомуністичних	періодичних	видань.	Так	само	це	відбува-
лося	і	в	 інших	державах	світу,	де	до	влади	приходили	марксистські	
партії:	у	Китаї,	Кампучії	(Камбоджі),	В’єтнамі,	на	Кубі,	у	Нікарагуа	
тощо.	

Орієнтовані	у	своїй	політиці	на	Москву,	вони	запозичували	у	ра-
дянських	комуністів	усе	найгірше,	що	ті	мали	у	своєму	історичному	
доробку.	Серед	таких	запозичень	чи	не	найперше	місце	посідала	саме	
непримиренна	ідеологічна	боротьба,	що	повсюдно	переходила	у	бо-
ротьбу	не	на	життя,	а	на	смерть.	У	цій	боротьбі	роль	першої	скрипки	



відводилася	пресі	цих	псевдомарксистських	партій:	вона	мала	посіда-
ти	виключне	місце	у	суспільстві,	бути	забезпеченою	всім	необхідним	
і	платити	за	це	керівництву	партії	і	держави	повною	і	беззастережною	
покорою.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Які	 історичні	події	 суттєво	змінили	діяльність	ЗМІ	в	Україні	 і	
як?	

	 2.	 Які	 часописи	 виходили	 у	 цей	 період	 в	 Україні,	 які	 їх	 особли-
вості?

	 3.	 Назвіть	видатних	публіцистів	цієї	доби	та	їхні	основні	публіка-
ції.
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Розділ 3 

ЗАродЖеннЯ  ПАрТІЙно-рАдЯнсЬКоЇ 
ПресИ  УКрАЇнИ 

Преса	більшовиків	спочатку,	від	ленінської	“Искры”	1903	р.,	
завозилася	 в	 Україну	 з-за	 кордону,	 здебільшого	 по	 дорозі	

в	 Росію.	 Але	 невдовзі	 після	 лютневої	 (1917	 р.)	 революції	 в	 Києві,	
Харкові,	 Катеринославі,	 Луганську	 почали	 виходити	 перші	 газети	
комуністів.	Зокрема,	у	червні	1917	р.	розпочала	свою	історію	газета	
“Донецький	пролетарій”,	що,	змінивши	кілька	разів	назву,	виходить	
і	нині	як	“Луганская	правда”,	одна	з	провідних	газет	Донбасу.	Пер-
шим	редактором	її	став	К.	Ворошилов,	майбутній	відомий	державний	
і	політичний	діяч	УРСР	та	СРСР.	

Але	“першою	ластівкою”	слід	вважати	харківську	газету	“Проле-
тарий”,	яка	вийшла	у	світ	10	лютого	1917-го	і	випускалася	до	кінця	
вересня,	коли	випуск	припинився	через	брак	коштів	—	після	низки	
невдалих	 спроб	 зібрати,	 за	 прикладом	 російських	 видань,	 гроші	 з	
робітників.	Від	початку	й	до	кінця	вона	витримувала	ленінську	лінію	
“Правды”,	на	відміну	від	деяких	інших	видань,	що	допускали	“хитан-
ня”	в	бік	націонал-комунізму.	Так,	київський	“Голос	социал-демок-
рата”	дозволяв	собі	не	передруковувати	ленінські	статті	з	петроград-
ських	видань,	натомість	видрукував	так	звану	Київську	платформу,	
що	містила	сумнівні,	з	точки	зору	ортодоксальних	комуністів,	поло-
ження.

Несхибно	дотримувалася	лінії	центральної	“Правды”	від	першого	
номера	за	4	квітня	катеринославська	“Звезда”.	Вона,	перейменована	
згодом	на	“Зорю”,	лишилася	до	кінця	перебудови	одним	із	флагманів	
обласної	компартійної	преси	Придніпров’я.

Перші	ж	видання	більшовиків	зіткнулися	з	шаленим	опором	га-
зет	усіх	політичних	партій	України.	Їм	відмовляли	друкувати	тиражі,	
чинили	перешкоди	в	 їхньому	розповсюдженні.	Несприйняття	біль-
шовизму	як	ідеології	та	особливо	як	способу	розв’язання	політичних	
проблем	відразу	було	в	Україні	на	диво	одностайним.	Це	добре	знав	
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В.	Ленін,	який	не	раз	писав	щодо	масштабів	усієї	Росії:	“Ми	працює-
мо	в	кільці	ворогів”,	—	адже	всі	можливі	союзники	відсахнулися	від	
них.	 Недемократизм,	 непримиренність,	 схильність	 до	 масового	 на-
сильства	відштовхнули	від	них	українську	громадську	думку.	Але	ці	
самі	якості	 допомогли	 їм	вихопити	перемогу	в	1921-му	—	хоч	 саме	
вони	спричинили	крах	держави	реального	соціалізму	в	1991-му.	Роз-
громи	в	редакціях	і	друкарнях,	арешти	і	навіть	розстріли	редакторів	
і	журналістів	у	Сумах,	Полтаві,	Харкові	не	додали	їм	поваги	в	демо-
кратичних	колах	країни.	В.	Антонов-Овсеєнко,	організатор	і	учасник	
багатьох	революційних	подій	від	командування	штурмом	Зимового	
палацу	 в	 Петрограді	 до	 розгрому	 селянських	 повстань	 на	 Тамбов-
щині	—	під	час	першого	походу	більшовиків	на	Україну	збагнув,	яку	
жахливу	“скриню	Пандори”	було	відкрито,	і	надіслав	В.	Леніну	листа,	
у	якому	описав	масовий	терор	і	звинуватив	особисто	вождя	револю-
ції	в	потуранні	злочинам.	За	це	його	було	назавжди	відсторонено	від	
керівних	посад.

Кількісно	видання	більшовиків	у	1917–1918	рр.	значно	поступа-
лися	часописам	 інших	партій.	Так,	учені	 І.	Курас	та	В.	Солдатенко	
наводять	такі	дані:	в	Одесі	у	1917	р.	зі	117	часописів	лише	4	підтриму-
вали	більшовиків;	у	Києві	з	березня	до	серпня	того	ж	року	з	106	періо-
дичних	видань	лише	“Голос	соціал-демократа”	та	й	то	нечітко,	відсто-
ював	ленінську	лінію.	

Єдиного	центрального	видання	в	Україні	більшовики	довгий	час	
не	мали.	Нетривалий	час	виходила	газета	першого	українського	ра-
дянського	уряду	ЦИКУК	(Центральный	Исполнительный	комитет	
Украины)	“Вісник	Української	Народньої	Республіки”	двома	мова-
ми,	спочатку	в	Харкові,	а	потім	у	Києві,	обидва	випуски	очолювали	
правдисти	 і	 вони	ж	 “диригували”	 виданням	через	 вірну	 соратницю	
Є.	Бош	з	ЦК	РКП(б).

Основною	темою	більшовицької	преси	були	критика	буржуазних	
урядів,	пропаганда	марксистсько-ленінських	ідей	і	захоплення	полі-
тичної	влади,	відомості	про	робітничий	рух.	Найвпливовішим	гаслом	
було	припинення	Першої	світової	(імперіалістичної)	війни,	мир	без	
анексій	та	контрибуцій.	Постійно,	 з	номера	в	номер	на	всіх	 сторін-
ках	тут	друкувалися	матеріали	про	необхідність	переходу	політичної	
влади	в	руки	пролетаріату,	керованого	партією	більшовиків,	та	про	
єдність	історичних	доль	пролетарів	України	і	Росії,	про	необхідність	
возз’єднання	 їх	 в	 новому	 інтернаціоналістичному	 пролетарському	
союзі.
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Втім,	ні	 ідеї	 більшовизму,	ні	преса	цієї	партії	 поки	що	великого	
впливу	на	перебіг	подій	в	Україні	не	мали.

Певна	аудиторія	була	в	більшовицької	преси	у	великих	промисло-
вих	центрах,	але	головними	рушійними	силами	історії	в	Україні	були	
селянство	 та	 армія,	 отже,	 редакції	 цих	видань	наполегливо	шукали	
контактів	з	ними,	друкували	корисну	для	себе	інформацію	з	сіл,	з	вій-
ська.	

Навесні	1918	р.	в	Таганрозі	й	Москві	проходив	перший	з’їзд	ком-
партії	України.	На	ньому	стало	очевидно,	що	серед	українських	ко-
муністів	існувало	дві	платформи,	помітним	став	розкол	ще	не	створе-
ної	 партії	 на	 ленінців-інтернаціоналістів	 і	 комуністів-націоналістів,	
яких	московські	ортодокси	вважали	“хитрими	українцями”	та	закли-
кали	уважно	пильнувати	за	їхніми	діями,	тому	що	вони	за	будь-яких	
обставин	все	одно	повертали	до	питання	про	встановлення	й	зміцнен-
ня	незалежності	України.	Врешті	перемогла	лінія	інтернаціоналістів,	
і	з	тих	часів	організаційно	КП(б)У	трактувалася	в	Москві	як	обласна	
організація	РКП(б).	Відповідним	було	ставлення	й	до	преси.

Українська	 комуністична	 преса	 внаслідок	 цього	 складалася	 як	
несамостійна,	 підпорядкована	 центральним	 партійним	 виданням.	
Наприклад,	у	1917	р.	в	Харкові	виходила	газета	“Пролетарий”,	у	Ка-
теринославі	—	“Звезда”,	які	непохитно	трималися	ідеологічної	лінії	
“Правды”	 та	 інших	російських	 видань	ленінської	 платформи.	Роз-
глянемо,	що	це	було	за	видання	в	ті	часи.

Як	відомо,	перший	номер	“Правды”	вийшов	5	травня	1912	р.	Уже	
в	ньому	містилися	рядки,	що	дозволяли	передбачити	майбутні	полі-
тичні	рішення	їх	авторів:	“Мы	должны	быть	непримиримы	к	врагамъ...	
Война	врагамъ	рабочаго	движенія”.	Тривалий	час	за	умов	царату	ця	
газета	виходила	нелегально.	5	березня	1917	р.	стотисячним	накладом	
виходить	легальна	“Правда”	за	рахунок	коштів,	зібраних	на	фабриках,	
заводах.	Наприклад,	за	перший	місяць	надійшло	приблизно	46	тисяч	
карбованців.	Газета	“Правда”	виходила	як	орган	Центрального	Комі-
тету	партії.	

У	 квітні	 1917	 р.	 “Правду”	 очолив	 В.	 Ленін.	 Редакція	 повертає	
вістря	пропаганди	на	підготовку	до	 захоплення	політичної	 влади	 в	
країні,	 на	 перехід	 від	 буржуазно-демократичної	 до	 соціалістичної	
революції.	Цю	тему	газета	заносить	і	на	українську	територію,	тут	її	
розвивають	місцеві	комуністичні	видання.	

Справи	 “Правды”	 значно	 поліпшилися,	 коли	 газета	 придбала	
власну	друкарню	—	“Труд”.	Однак	3–4	липня	в	Росії	настав	кінець	
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“двовладдю”,	тобто	одночасній	владі	Тимчасового	уряду	та	Рад.	У	Пе-
тербурзі	та	Москві	відбувся	розгін	демонстрацій	на	підтримку	біль-
шовиків.	З	6	липня	“Правда”	знов	переходить	у	підпілля.	Друкарня	
її	була	розгромлена.	Використовуючи	доволі	вільні	можливості	ви-
дання	нових	газет,	надані	Тимчасовим	урядом,	газета	реєструвалася	
щоразу	як	нібито	нове	видання	(“Листок	правды”,	“Пролетарий”,	
“Рабочий”,	 “Рабочий	 путь”,	 “Рабочий	 и	 солдат”	—	 назви	 “Прав-
ды”	в	підпіллі).	З	жовтня	1917	р.	вона	стає	газетою	№	1,	флагманом	
і	взірцем	для	всієї	преси	величезної	країни.	Усе,	що	було	героїчного,	
трагічного	і	ганебного,	відбувалося	за	безпосередньої	участі	цієї	що-
денної	газети.	

На	жовтень	1917	р.	 в	Росії	 виходило	понад	100	 соціал-демокра-
тичних,	тобто	переважно	комуністичних,	газет.	В	Україні	ж	видавати	
таку	кількість	газет	ця	партія	не	могла.	Треба	було	застосовувати	іншу	
тактику.	Більшовики	прагнули	контролювати	профспілки	—	а	тому	
перехоплювали	вплив	на	профспілкові	видання	і	в	такий	спосіб	по-
силювали	свій	вплив	на	маси.

З	перемогою	більшовиків	у	жовтні	1917	р.	в	Росії	докорінно	змі-
нюється	 політична	 ситуація.	Ця	партія	 стає	 панівною.	Першими	ж	
декретами	нового	уряду	(Ради	народних	комісарів)	було	заборонено	
діяльність	 “буржуазної	 контрреволюційної	 преси”,	 яка	 робітничо-
селянської	революції	не	сприйняла	і	тому	є	“наймогутнішою	зброєю	
буржуазії...	вона	не	менш	небезпечна	в	такі	(критичні.	—	Авт.)	хвили-
ни,	ніж	бомби	й	кулемети”.	Беззаперечному	закриттю	підлягали	ті	ор-
гани	преси,	які	закликали	до	відкритого	опору	радянській	владі	—	але	
вирішувати,	що	і	як	трактувати	в	текстах,	належало	самій	радянській	
владі.	Згодом	було	видано	декрет	про	державну	монополію	на	ого-
лошення,	 і	 це	 дуже	 погіршило	 позиції	 недержавної	 преси.	 В	 Росії	
від	січня	1918	р.	певний	час	існували	навіть	революційні	трибунали	
преси,	які	мали	право	припиняти	вихід	газет	за	власним	рішенням.	
Партійні	 комітети	 завжди	 дуже	 багато	 уваги	 прагнули	 приділяти	
саме	пресі,	добре	знаючи	її	силу,	особливо	в	екстремальних	умовах.	
Про	надзвичайно	жорстке	ставлення	їх	до	преси	й	поліграфії	свідчить	
історія	 “чорного	тижня”	в	Києві,	коли	31	жовтня	1917	р.	рішенням	
пробільшовицьких	профспілок	було	бойкотовано	роботу	друкарень,	
де	видавалися	монархічна	“Киевлянин”,	буржуазні	“Последние	но-
вости”	 та	 “Южная	 копейка”.	 Цього	 дня	 не	 вийшла	 навіть	 “Нова	
Рада”.	А	вже	5	листопада	в	цих	друкарнях	почала	виходити	“Проле-
тарская	мысль”.
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Преса	Східної	України	з	встановленням	на	цій	території	радянсь-
кої	влади	стає	винятково	більшовицькою	—	або,	за	прийнятою	тоді	
термінологією,	партійно-радянською.

Історія	 цієї	 преси	 від	 1918	 до	 1939	 р.	 складається	 з	 кількох	 пе-
ріодів:

•	 газети	часів	 громадянської	війни	та	встановлення	радянської	
влади	(1918–1921);

•	 видання	періоду	нової	економічної	політики	(1921–1929);
•	 ЗМІ	років	прискореного	соціалістичного	будівництва,	культу	

особи,	масових	репресій.
Перший	період	відзначений	закриттям	часописів,	які	існували	до	

встановлення	 радянської	 влади	 в	 Україні,	 та	 водночас	 створенням	
перших	партійно-радянських	видань,	а	саме	армійської	преси	та	“Из-
вестий	рабочих,	крестьянских	(солдатских,	казачьих)	советов	де-
путатов”.	

Ці	газети	починали	видавати	в	обстановці	загальної	кризи.	Грома-
дянська	війна	призвела	до	страшної	скрути	в	друкарській	справі.	Не	
було	поліграфістів,	запасів	паперу,	фарби,	енергії,	поліграфічного	об-
ладнання.	Газети	1919–1920	рр.,	що	збереглися	донині,	мають	вигляд	
листівок:	надруковані	на	сірому	папері,	збитими	шрифтами,	самороб-
ною	фарбою,	що	обсипається	зі	шпальт.	Період	відбудови	країни	піс-
ля	громадянської	війни	охопив	і	поновлення	друкарської	бази.	Пар-
тія	приділила	цій	справі	надзвичайну	увагу,	проблеми	відновлення	в	
повному	обсязі	роботи	друкарень	обговорювалися	на	двох	її	з’їздах.	

З	 початком	 непу,	 у	 1922	 році	 політика	 диктатури	 пролетаріату	
дещо	 слабшає.	Утім,	 як	 зазначає	А.	Животко,	 саме	цього	 року	 “ук-
раїнська	некомуністична	преса	цілковито	зникає”.	Цей	самий	автор	
відзначає,	 так	би	мовити,	 “нульову	відмітку”,	 від	якої	починає	 зро-
стати	партійна	преса	України,	при	цьому	він	посилається	на	 інших	
радянських	дослідників,	В.	Ігнатієнка	та	А.	Русанова:	“Року	1922	на	
222	органи	російською	мовою	органів	українською	мовою	було	173,	з	
яких	на	комуністичну	пресу	припадає	21	назва”.

Але	навіть	під	час	непу,	тобто	після	дозволу,	за	певних	умов,	ка-
піталістичної	форми	власності	(держкапіталізму),	та	з	відновленням	
ринкових	відносин	в	СРСР	не	відбувається	послаблення	партійного	
контролю	над	пресою.	 “Командні	висоти”	більшовики	залишили	за	
собою,	до	них	було	зараховано	й	редакції	газет.	Однак	неп	зумовив	
загальне	пожвавлення	життя	в	містах	 і	 селах,	 і	це,	у	свою	чергу,	не	
могло	не	позначитись	і	на	стані	журналістики.	
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У	1925–1926	рр.	починається	поступове	піднесення	україномов-
ної	радянської	преси.	З’являються	місцеві	газети	в	численних	неве-
ликих	містах,	сільських	районах,	а	також	нові	видання:	спеціалізовані	
часописи	окремо	для	робітників,	селян,	кооператорів,	інженерів,	для	
вчителів	і	молоді,	жінок,	але,	на	відміну	від	подібних	численних	ви-
дань	1917–1918	рр.,	вони	були	під	партійним	контролем	і	вели	про-
паганду	тільки	комуністичних	ідей.	Швидкими	темпами	створюється	
всеохоплююча	мережа	партійно-радянських	газет.	Деякі	з	них	від	по-
чатку	друкуються	українською	мовою,	інші	були	переведені	на	неї	під	
час	політики	українізації.	З	1927	року	починає	свою	історію	масове	
радіомовлення.

Від	1923–1924	рр.	 до	1930–1931	рр.	преса	брала	 активну	участь	
у	політиці	українізації,	коли	вживання	української	мови,	зокрема	і	в	
засобах	масової	 інформації,	 було	форсовано.	У	цей	час	навіть	було	
розроблено	та	запроваджено	у	повсякденний	ужиток	нову	українську	
граматику,	засновану	на	галицькому	діалекті,	який	погано	розуміли	в	
центральних	областях	і	на	сході	України	саме	через	її	перенасиченість	
полонізмами	та	діалектизмами.	

Газети	переводили	на	видання	українською	мовою	за	авторитар-
ними	рішеннями	і	не	завжди	обґрунтовано.	З	часом,	після	відповід-
них	 змін	 у	 національній	політиці,	що	почалися	 в	 1930-х	 роках,	 по-
між	них	посилення	позицій	російської	мови	в	союзних	республіках,	
усе	повернулося	на	свої	місця.	Зокрема,	обласна	газета	“Луганская	
правда”	 знову	почала	виходити	російською	мовою.	Однак	слід	від-
значити,	що	саме	радянська	влада	створила	розгалужену	мережу	ук-
раїномовних	газет,	переважно	районних,	у	південних	і	східних	облас-
тях	України,	хоч	і	робилося	це	не	так	для	розвитку	української	мови,	
культури	тощо,	як	для	кращого	поширення	комуністичної	пропаган-
ди	й	агітації.

Саме	 тоді	формується	 і	 заводська	 багатотиражна	преса.	Окрема	
постанова	ЦК	із	цього	питання	визначила,	що	кожен	колектив,	який	
налічує	понад	1000	робітників,	повинен	випускати	свою	газету.	Пер-
ший	секретар	парткому	ставав	особисто	відповідальним	за	її	випуск.	

У	всій	справі	керівництва	пресою	встановлюється	надмірна	цен-
тралізація.	 І	 ідейно-політично,	 і	 організаційно,	 і	 в	 плані	матеріаль-
но-технічного	 забезпечення	 редакції	 стають	 повністю	 підлеглими	
відповідним	парткомам.	Багато	чого	в	 ідейній	сфері,	у	політичному	
устрої	країни	опиняється	поза	критикою	преси.	Свободі	слова	на	ба-
гато	десятиліть	був	покладений	край	—	однак	це	подавалося	як	вища	
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форма	пролетарської	демократії,	у	якій	обмежувалася	лише	“буржу-
азна”	свобода	боротьби	з	цією	“вищою”	свободою.	А	відтак	ворожою	
пропагандою	оголошувався	кожний	критичний	виступ,	не	узгодже-
ний	із	партійним	комітетом.	

Як	неспростовний	доказ	справедливості	цього	вироку	можна	на-
вести	той	факт,	що	в	газетах	1932–1933	рр.	ані	слова	не	було	сказа-
но	 про	 страшний	 голодомор	 в	Україні.	Лише	на	 нараді	 в	Москві	 у	
виступі	міністра	(народного	комісара)	сільського	господарства,	зміст	
якого	 наводився	 в	 “Правді”,	 визнавалася	 наявність	 “труднощів”	 із	
продовольством.

Згодом	за	різних	політичних	обставин	радянсько-партійній	пресі	
дозволялися	більші	чи	менші	ступені	свободи	—	але	власне	свобод-
ною	вона	не	була	ніколи.	По-перше,	через	повну	 і	принципову	від-
сутність	законодавчої	бази	такої	свободи	(вона	лише	проголошува-
лася	в	конституціях	СРСР	та	УРСР),	а	по-друге,	через	те,	що	партія	
ніколи	не	випускала	ключових	важелів	керівництва	пресою,	зокрема	
підготовки	й	розстановки	кадрів,	ідеологічного	та	матеріального	за-
безпечення,	вимагаючи	за	це	повної	політичної,	ідеологічної	та	всякої	
іншої	покори	з	боку	журналістів	і	редакторів.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Як	 тривало	 становлення	 перших	 більшовицьких	 газет	 в	 Ук-
раїні?

	 2.	 Як	 історичні	 процеси	 впливали	 на	 утвердження	 компартійних	
газет	в	Україні?

	 3.	 Поясніть	сутнісні	характеристики	преси	комуністичного	типу.
	 4.	 Назвіть	основні	більшовицькі	видання	тієї	доби	та	охарактери-

зуйте	їх	політичну	лінію	в	Україні.



24

Розділ 4

ПресА  ЗАХІдноЇ  УКрАЇнИ  
МІЖ  свІТовИМИ  вІЙнАМИ

Історія	 становлення	 преси	 Галичини	 до	 1	 листопада	 1918	 р.	 і	
відразу	після	нього,	тобто	історія	преси	Західноукраїнської	На-

родної	Республіки	(ЗУНР),	і	в	тому	числі	преси	Українських	січових	
стрільців	—	так	повно	і	переконливо	викладено	спочатку	А.	Живот-
ком	у	його	“Історії	української	преси”	мюнхенського	видання	та	су-
часним	львівським	ученим	І.	Крупським	у	монографії	“Національно-
патріотична	журналістика	України	 (Друга	 половина	ХІХ	—	 перша	
чверть	ХХ	ст.)”,	що	нема	потреби	повторювати	тут	викладений	ними	
надзвичайно	цікавий	матеріал.

4.1.	 Селянська	преса	Галичини

Припинення	 війни	 на	 території	Польщі	 і	 встановлення	 держав-
ного	кордону	між	“Совдепією”,	як	тоді	казали	на	Заході,	 тобто	Ук-
раїнською	Соціалістичною	Радянською	Республікою,	і	Польщею	по	
річці	 Збруч	 —	 означало	 встановлення	 миру	 й	 початок	 повоєнного	
життя.	 Від	 1923	 р.	 західноукраїнські	 галицькі	 землі	 рішенням	 дер-
жав-переможниць	у	Першій	світовій	війні	 відійшли	до	Польщі.	На	
них	 відновилася	 і,	 попри	 спротив	 польських	 влад,	 почала	 активно	
розвиватися	українська	преса.

Східна	Галичина	останні	сто	років	була	подвійною	колонією,	пере-
буваючи	водночас	під	цісарською	владою	австро-угорської	імперії	та	
під	місцевим	порядкуванням	польських	панів.	Економічно	нерозви-
нена,	вона	являла	собою	сільськогосподарські	райони,	які	не	можна	
було	порівняти	із	районом,	скажімо,	Лодзі,	де	було	багато	фабрик	із	
численним	 і	 розвиненим	пролетаріатом.	Вона	 відрізнялася	 в	 етніч-
ному	плані	 й	 від	 західної	 Галичини,	 де	жили	 здебільшого	поляки	 і	
де	метрополія	виділяла	набагато	більше	коштів	на	освіту,	культуру	
тощо.
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Населення	Західної	України	і,	зокрема,	Галичини	було	переваж-
но	сільським	—	це	землероби	й	вівчари-гуцули	з	верховин,	а	досить	
нечисленну	українську	 інтелігенцію	представляли	 священики,	 вчи-
телі	початкових	шкіл,	діячі	культури.	Це	й	була	аудиторія,	на	яку	ук-
раїнська	преса	мала	працювати	в	першу	чергу.	

Про	її	початки	свідчить	А.	Животко:

“Умови, у яких довелося існувати українській пресі з перших днів польсь-
кої влади <...> характеризуються низкою фактів ліквідації поодиноких органів 
та ув’язнення редакторів і тими конфіскатами, що сипалися з боку прокура-
тури”. 

Польська	 жандармерія	 піддала	 розгрому	 редакцію	 і	 друкарню	
“Діла”	у	1918	р.,	потім	ще	раз	у	1922	р.,	тоді	було	заарештовано	його	
головного	редактора	Ф.	Федорцева,	який	якраз	хворів	на	гострий	ка-
тар,	та	провідних	співробітників,	а	газету	закрито.

Такі	обставини	обумовили	досить	помітний	розвиток	української	
преси	саме	для	селянства.	Вона	була	провідною	за	обсягом	аудиторії	
до	середини	1930-х	років,	коли	набрала	силу	українська	інтелігенція	
і	почали	розвиватися	видання	саме	для	неї.

Найінтенсивнішим	 був	 вихід	 сільських	 газет	 у	 таких	 містах,	 як	
Львів	(фактична	столиця	Галичини),	Коломия,	Кам’янець-Подільсь-
кий,	Станіслав	(нині	Івано-Франківськ),	Рівне,	Ужгород,	Мукачеве,	
Чернівці,	Стрий.

Дослідники	 Е.	Огар	 та	О.	Холодова	 зі	 Львова	 подають	 у	 збірці	
“Українська	періодика:	історія	і	сучасність”	такий	показовий	факт:	у	
Львові	у	1919–1939	рр.	виходило	друком	26	назв	українських	часо-
писів	для	селян.

Помітною	подією	 в	 розвитку	 друкарства	 і	 преси	 того	 часу	 було	
створення	видавничого	концерну	Івана	Тиктора	“Українська	преса”	у	
Львові.	Він	був	заснований	на	початку	1920-х	років	і	до	початку	Дру-
гої	світової	війни	(1939	р.)	працював	дуже	інтенсивно.	Це	був	справді	
самостійний	український	видавничий	центр.	Окрім	випуску	великої	
кількості	книжок,	і	серед	них	таких	відомих	і	нині,	як	“Велика	історія	
України”	або	“Історія	українського	війська”,	тут	виходило	кілька	ви-
дань	для	селян,	жінок,	молоді	тощо.	Серед	них	—	“Народня	справа”	
(1928–1939),	 місячники	 “Сільський	 господар”	 (1926–1944),	 який,	
звернімо	увагу,	закритий	був	уже	після	повернення	Червоної	армії	до	
Львова,	“Нове	село”	 (1930–1939).	З	1932	р.	тут	починають	випуск	
ілюстрованого	двотижневика	“Наш	прапор”.



26

Періодичність	 виходу	 більшості	 часописів,	 як	 бачимо,	 була	 не-
задовільною,	 дослідники	 називають	 лише	шість	щоденних	 газет	 за	
весь	 період,	 серед	 них	 “Народ”	 (газета	 УРП)	 та	 “Нове	 життя”	 у	
Станіславі.

Для	сільського	читача	почали	виходити	як	загальнополітичні	ви-
дання	“для	всіх”,	так	і	вузькоспеціальні	часописи.

Тематично	 газети	 для	 селян	 поділялися	 на	 такі,	 що	 переважно	
приділяли	увагу:

•	 політичним,	громадським,	соціальним,	культурним	подіям;
•	 публікаціям	“ужиткового”	характеру,	передовсім	практичним	

порадам	по	веденню	сільського	господарства:	рільництва,	тва-
ринництва,	молочарства	тощо.

Від	того,	які	публікації	у	виданні	переважали,	газети	поділяють	на	
“універсальні”	та	вузькоспеціальні.

Скажімо,	 двотижневик	 “Народня	 справа”	 або	 орієнтований	 на	
молодого	читача	місячник	“Молоде	село”	слід	зарахувати	до	таких,	
що	 видавалися	 саме	 для	широкого	 читання.	 Тут	 друкували	 інфор-
мацію	й	коментарі	про	політичні,	економічні	події	в	Україні	та	за	її	
межами,	культурно-просвітницькі	проблеми,	юридичні	й	економічні	
поради	тощо.	Вони	розширювали	коло	селянських	інтересів,	орієнту-
вали	людей	у	бурхливому	потоці	подій,	сприяли	згуртуванню	госпо-
дарів	у	боротьбі	з	експлуатацією,	порушеннями	законів	тощо.

Натомість	 інші	 газети	 займалися	 суто	 господарськими	 справа-
ми	—	 як,	 наприклад,	 місячники	 “Сільський	 світ”	 (1934–1937)	 або	
“Український	агрономічний	вісник”	(1934–1935).	Від	1930	до	1939	р.	
тут	 виходила	 газета	“Нове	 село”.	Вузькоспеціальні	 газети	 відпові-
дали	потребам	селян-газдів:	це	“Сільський	агроном”,	“Український	
пасічник”	(1928–1944),	місячник	“Шовківництво”	(1928–1929).

Слід	відзначити	порівняно	великі	тиражі	цих	газет.	Скажімо,	для	
Польщі	того	часу	видання	українських	газет	накладом	5–10	тисяч	ек-
земплярів	було	значною	подією.

Зазначимо	як	приклади	залучення	читачів	і	розширення	аудиторії	
досвід	редакції	часопису	“Нове	село”,	яка	обіцяла	“300	зл.	(чимала	в	
тій	валюті	сума.	—	Авт.)	допомоги	на	випадок	втрати	працездатності	
від	нещастя	за	умови	виплачення	цілорічної	передплати”.	Інша	впли-
вова	 газета,	“Народня	 справа”,	 видавала	будь-кому	 зі	 своїх	30	тис.	
передплатників	допомогу	в	разі	пожежі	або	падіння	худоби.	Такі	за-
ходи	посилювали	цілеспрямовану	роботу	редакцій	по	пропаганді	ук-
раїнської	преси	(зауважимо,	не	окремих	видань,	що	прагнули	зробити	
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собі	рекламу,	а	преси	в	цілому):	“Найкраща	зброя	у	мирній	війні	—	це	
українське	друковане	слово”	(“Народня	справа”).

Сільська	 преса	 Галичини	 в	 умовах	 міжвоєнної	Польщі,	 режиму	
Ю.	Пілсудського	та	національного	 гноблення	українців	виконувала	
такі	соціальні	завдання:

•	 формувала	 світогляд	 українського	 селянина:	 об’єднуючись	
навколо	газет,	вони	відчували	себе	згуртованою	масою,	а	отже,	
соціальною	силою;

•	 в	умовах	фактичної	окупації	краю	Польщею	вони	допомагали	
селянинові,	пригнобленому,	пригніченому	не	тільки	з	класово-
го,	а	й	з	національного	боку,	подолати	відчуття	власної	меншо-
вартості	і	як	бідного	трудівника,	і	як	українця,	тобто	представ-
ника	національної	меншини	в	Польщі;

•	 піднімала	культурний	і	освітній	рівень	українського	населення.
Селянська	преса	Галичини	була	досить	розвиненою	і	справді	від-

повідала	своєму	соціальному	покликанню	—	добиватися	поєднання,	
нести	просвіту,	підносити	культури,	слугувати	економіці	сільськогос-
подарських	родин	і	добробуту	всієї	української	спільноти.

За	оцінками	сучасників,	газети	“вказували	“дорогу	правди”,	куди	
і	як	іти:	

“…щоби не наймитами вічними бути, але господарями вільними, щоби 
наше селянство почувало за собою право і силу, і хребет випростувало, 
щоби знало, що в світі рахуються тільки з свідомими і зорганізованими”.

З	цього	випливає,	що	досить	розвинена	селянська	преса	Галичини	
завдячувала	своєму	успіхові	тим,	що	була	орієнтована	і	на	цілий	сус-
пільний	прошарок,	і	на	конкретного	читача,	мала	як	загальнокультур-
ний,	так	і	прикладний,	господарчий	характер,	тобто	за	ступенем	свого	
розвитку	наближалася	до	сучасної	преси.

Видавалася	тут	і	преса	для	сільських	дітей,	наприклад,	“Різдвяна	
зірка”.

Молодіжна	 преса	 для	 села	 була	 представлена	 кількома	 часопи-
сами:	 це	 двотижневик	 “Молодий	 плугар”	 (1935–1936),	 місячник	
“Хліборобська	молодь”	(1934–1939),	який	відрізнявся	від	інших	мо-
лодіжних	газет	тим,	що	постійно	проводив	тему	створення	українсь-
кої	інтелігенції,	навчання	селянської	молоді	в	гімназіях,	в	університе-
тах	із	тим,	щоб	з	неї	виходила	народна	українська	інтелігенція.

Наявність	окремого	прошарку	сільської	преси	зовсім	не	означає,	
що	інші	часописи	усунулися	від	роботи	з	галицьким	селянством.	Цю	
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тематику	 висвітлювали	 львівське	 “Діло”,	 що	 в	 1922	 р.	 відзначила		
40-річчя	 свого	 героїчного	 існування,	 і	 її	 сподвижниця	 “Свобода”	
з	 34-річним	 стажем,	 і	 соціал-демократична	 “Вперед”,	 і	 політична	
“Земля	і	воля”.	Місцева,	“провінційна”	преса,	ближча	до	народу,	теж	
приділяла	селянським	питанням	першочергову	увагу:	“Наша	земля”	
у	Чорткові,	“Золочівське	Слово”,	“Покутський	вістник”	(Коломия),	
щомісячні	видання	в	Бродах,	Городенці,	Яворові	тощо.	

На	селянську	аудиторію	зважали	й	клерикальні	видання,	які	пе-
ребували	під	опікою	митрополита	Шептицького:	“Неділя”,	“Мета”,	
“Українська	Обнова”.

Прокомуністична,	 прорадянська	 преса,	 із	 діяльністю	 якої	 мири-
лись	і	польські	влади,	і	українська	громада,	теж,	за	відсутністю	чис-
ленного	пролетаріату,	зверталася	до	селянської	аудиторії:	це	газети	
“Наша	земля”,	“Сель-Роб”,	“Світло”,	“Наше	слово”,	“Сила”	тощо.

4.2.	 Жіноча	преса	Прикарпаття

Жіноча	преса	в	Галичині	розвивалася	здавна:	у	1887	р.	тут	вийшов	
жіночий	альманах	“Перший	вінок”	(видавець	і	редактор,	засновниця	
Товариства	руських	жінок	Наталія	Кобринська).	Велику	допомогу	в	
його	випуску	надала	прогресивна	газета	“Діло”	і	особисто	І.	Франко	
та	М.	Павлик.

Відома	американська	дослідниця,	першовідкривач	теми	жіночого	
руху	в	Україні	Марта	Богачевська-Хомяк	так	описує	у	своїй	моногра-
фії	“Білим	по	білому”	історію	появи	цього	альманаху:

“Станіславське Товариство спочатку планувало видавати журнал або га-
зету. Головним кандидатом на посаду редактора був Франко, але для біль-
шості жінок його кандидатура як небезпечного радикала була неприйнятна. 
Самі жінки не могли взятися за випуск газети, і тому вирішили почати з видан-
ня альманаху”.

У	випуску	взяла	активну	участь	Олена	Пчілка:	запропонувала	на-
зву,	 листувалася	 з	 українками	Наддніпрянщини,	 надала	фінансову	
допомогу.	Публіцистика	першого	числа	альманаху	відображала	“вбо-
ге	й	злиденне	життя	сільських	жінок”.

Згодом	Н.	Кобринська	випустила	власним	коштом	три	номери	ча-
сопису	“Наша	доля”.

Тут	у	1893,	1895,	1896	рр.	виходили	збірки	“Жіноча	доля”,	які	вже	
тоді,	від	початку,	ставили	проблеми	емансипації	жінок,	зокрема	пока-
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зували	високий	рівень	жіночої	літературної	творчості.	В	них	друку-
вались	і	публіцистичні	твори	українок.

Плани	феміністок	видавати	власний	журнал	не	були	реалізовані	
в	ті	роки.	

Як	 зазначає	 В.	 Передирій	 у	 передмові	 до	 анотованого	 каталогу	
“Українські	періодичні	видання	для	жінок	в	Галичині”,	глибоким	і	різ-
номанітним	був	зміст	перших	періодичних	жіночих	видань	“Мета”	
(1909	р.)	 та	“Жіноче	 діло”.	Останнє	 з	них,	 зокрема,	 видавалося	на	
європейському	 рівні	 не	 тільки	 з	 погляду	 поліграфії,	 а	 із	 ставлення	
до	 проблем	 освіти,	 культури,	 досить	 високого	 літературного	 рівня	
та	змісту	публікацій,	розраховані	на	справді	інтелігентну	жінку	того	
часу.	

У	роки	визвольних	змагань	українського	народу	виходила	“Наша	
мета”	—	на	її	сторінках	відбито	настрої	й	прагнення,	що	панували	в	
жіночій	масі	в	1919–1920	рр.

Як	окремий	напрям	національної	преси,	жіночі	видання	почина-
ють	відокремлюватися	у	1920–1930	рр.	Цей	стрімкий	розвиток,	особ-
ливо	у	Коломиї,	пов’язаний	з	діяльністю	О.	Кисілевської.	Нею,	з	до-
помогою	її	брата,	були	засновані	часопис	“Жіноча	доля”	(1925–1939)	
та	альманахи	до	нього	в	1926–1930	рр.	і	в	1936	р.	Двічі	на	місяць	тут	
виходила	“Жіноча	 воля”	 для	 сільських	 господинь	 (1932–1939)	 та,	
у	ті	ж	роки	щомісячне	видання	для	сільських	дівчат	“Світ	молоді”.	
Помітний	слід	в	історії	української	преси	залишив	і	часопис	“Нова	
хата”	 (1925–1939)	—	видання	для,	 як	 тоді	писали,	 “інтелігенток	 за	
професією	або	за	одруженням”,	у	художньо	оздобленій	обкладинці,	
що	 активно	 пропагувало	 народне	 мистецтво	 та	 творчість	 визнаних	
митців.

О.	 Кисілевська	 вважала,	що	жінки	 повинні	 отримати	 доступ	 до	
політики,	до	участі	у	 громадському	житті,	 до	освіти,	 і	 у	 своїх	часо-
писах	вона	показувала	конкретні	шляхи	до	розв’язання	цих	проблем.	
М.	Богачевська-Хомяк	відзначає:	

“Матеріали в журналах Кисілевської були написані дуже доступно, без 
зайвої риторики і теоретизування. У кожному номері друкувалися інформації, 
що їх надсилали члени гуртків Союзу українок про свою працю. <...> В жіночій 
пресі часто підкреслювалося, що розширення поля громадської діяльності жі-
нок піднесе культурний рівень усієї громади”.

Слід	відрізняти,	з	одного	боку,	пресу	для	жінок,	тобто	матеріали	
щодо	 проблем	жіноцтва,	 написані	 чоловіками	 та	 видруковані	 в	 чо-
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ловічих	виданнях,	і	з	другого	—	власне	жіночу	пресу,	зроблену	й	ви-
дану	самими	жінками.	

І	тут	дослідники	відзначають,	що	високий	професійний	рівень	пуб-
ліцистики	у	кращих	творчих	доробках,	зокрема,	О.	Кисілевської	та	її	
колежанок,	не	поступається	за	суспільною	загостреністю	тем,	вишу-
каною	літературною	формою	від	кращих	зразків	тогочасної	творчості	
чоловіків,	а	подекуди	й	перевершуючи	їх	у	войовничості.	Це	полеміч-
ні	виступи	“На	шляху	розбудови	особистості”	Марії	Струтинської	та	
“Жінка	 і	нація”	Мілени	Рудницької	 (“Жінка”,	1935	р.).	Наприклад,	
“Вражіння	з	Українського	Жіночого	Конгресу	в	Станіславові”	З.	Мір-
ної	(“Жіноча	доля”,	1934	р.)	авторка	закінчує	так:

“Вперед!
Хай кожен знає, що українське жіноцтво не складе своєї зброї, аж доки 

спільними зусиллями з своїми братами — чоловіками не виведе українського 
народу на переможний шлях української держави”.

Розвиток	цієї	галузі	преси	отримав	відчутну	підтримку	від	ство-
рених	у	ті	ж	роки	жіночих	об’єднань,	які	справді	переймалися	про-
блемами	розвитку	культури,	освіти	жінок	та	мали	гроші	на	видання	
часописів.	Інтенсивний	розвиток	жіночих	об’єднань	у	Галичині	при-
пав	на	1920–1930	рр.	Конгрес	Союзу	українок,	який	із	великим	успі-
хом	було	проведено	в	Станіславі,	дав	новий	поштовх	і	до	подальшого	
розвитку	жіночої	преси.	Так,	було	вирішено	видавати	двотижневик	
“Жінка”	для	більш	освічених	читачок	(1935–1939),	згодом	почав	ви-
ходити	часопис	“Українка”	для	широкого	жіночого	загалу.	

Це	 була	 своєрідна	 відповідь	 українок	 на	 загрозу	 національної	
асиміляції	з	боку	польського	уряду,	яка	мала	на	меті	поглинання	ук-
раїнської	 нації	 польською.	Жінка,	 як	 берегиня	 української	 родини,	
мала	робити	свій	внесок	у	збереження	й	передачу	наступним	поколін-
ням	моральних	і	культурних	цінностей	народу.

Посилення	 боротьби	 між	 ОУН	 та	 польським	 урядом,	 наслідки	
насильницької	державної	політики	“пацифікації”	щодо	українського	
населення	та	його	організацій	призвели	до	тимчасового	припинення	
виходу	 “Жінки”	 та	 “Українки”	—	 але	 замість	 них	 почали	 виходити	
“Громадянка”	та	“Світ	українки”	(1938	р.).

Серед	організацій	—	засновників	жіночої	преси	треба	відзначити	
також	Союз	працюючих	українських	жінок,	що	в	1931–1939	рр.	вида-
вав	газету	“Жіноча	громада”.	Він	перебував	під	впливом	української	
соціалістично-радикальної	партії	і	тому	в	першу	чергу	відстоював	ін-
тереси	працівниць.
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У	вересні	1939	р.	на	теренах	Галичини	було	встановлено	радянсь-
ку	владу.	Вихід	усіх	українських	видань	було	швидко	припинено.	В	
Україні	починає	виходити	журнал	“Радянська	жінка”,	який	цілко-
вито	перебував	під	компартійним	контролем.

Навіть	оглядове	знайомство	з	історією	жіночої	преси	України	дає	
підстави	для	певних	висновків.

Загальне	піднесення	національно-визвольної	боротьби	в	Західній	
Україні	мало	яскраву	сторінку	й	дієвий	громадсько-політичний	на-
прям	у	вигляді	жіночого	руху.	Справі	виникнення,	об’єднання,	зміц-
нення	його	значною	мірою	сприяла	жіноча	преса.	Українська	громада	
зверталася	до	жінки	як	до	берегині	української	культури,	духовності.	
Цьому	 рухові	 стало	 замало	 використання	 “чоловічих”	 часописів,	 у	
результаті	 було	 створено	й	 ефективно	діяло	кілька	часописів	 влас-
не	жіночих.	Вони	збагатили	громадсько-політичне	життя	тогочасно-
го	 суспільства,	 історичний	 досвід	 української	 преси	 непересічними	
зразками	редакторсько-видавничої	та	публіцистичної	вправності	ук-
раїнок.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Охарактеризуйте	українське	життя	за	Збручем	та	загальний	стан	
преси	цього	регіону.

	 2.	 Якими	 були	 основні	 часописи	 селянської,	жіночої,	 молодіжної	
преси	Західної	України,	як	вони	будували	свою	діяльність,	якою	
була	їхня	автура?

	 3.	 Яким	є	 історичний	досвід	української	преси	до	Другої	світової	
війни?
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Розділ 5 

УКрАЇнсЬКА  ПресА  
ПІвнІЧноЇ  БУКовИнИ  ТА  ЗАКАрПАТТЯ  

У  МІЖвоєннИЙ  ПерІод

Північна	Буковина	протягом	Першої	 світової	 війни	постійно	
виступала	театром	воєнних	дій.	Тому	по	закінченні	війни	в	

1918	р.	вона	була	значною	мірою	зруйнована	і	дезорганізована.	Ук-
раїнське	населення	постраждало	від	війни	найбільше.	Культурна,	ос-
вітня	робота	занепала,	українська	преса	майже	не	видавалася.	У	роки	
війни	тут	виходили	тимчасові	часописи:	“Нова	Буковина”,	“Борба”.	
1918	р.	вони	були	закриті.	

За	 підсумками	 війни	цю	 територію	передали	під	 владу	Румунії.	
Але	в	її	населених	пунктах	проживало	близько	320	тисяч	українців.	
У	цей	час	посилювався	утиск	з	боку	влади	щодо	української	мови	і	
преси.	 Жорсткий,	 фактично	 окупаційний	 режим,	 заборона	 навіть	
зборів	і	мітингів	та	цензура	преси	в	Румунії	вкрай	негативно	познача-
лися	на	стані	української	преси	краю.	Випуск	газет	без	дозволу	влад	
вважався	злочином,	а	поширення	в	них	національно-демократичних	
ідей	—	подвійним,	за	це,	як	за	зраду	державі,	могли	присудити	до	стра-
ти.	1922-го	року	влади	розгорнули	роботу	зі	сприяння	виїзду	україн-
ців	з	Буковини	та	заселенню	вивільненої	землі	румунами.	Дослідник	
М.	Лозинський	у	1923	р.	писав:	“Українська	мова	не	має	ніяких	прав,	
українське	друковане	слово	загибає	під	особливою	цензурою”.

Газета	“Голос	Буковини”	виходила	із	січня	1919	р.	Це	був	додаток	
до	офіційної	румунської	газети	“Glasal	Bucovinei”.	Газета,	наприклад,	
друкувала	підручник	румунської	мови.	Ця	газета	існувала	лише	рік,	
бо	не	цікавила	аудиторію.

Українські	вчителі	на	загальних	зборах	в	Чернівцях	у	1920	р.	вирі-
шили	відновити	закритий	1914	р.	двотижневий	часопис	“Каменярі”.	
Суто	педагогічне	видання,	журнал	у	більшості	номерів	мав	на	сторін-
ках	білі	плями	після	втручання	цензури	та	напис	“Цензуровано”:	ви-
кидалося	все,	що	не	відповідало	політиці	“румунізації”	українських	
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шкіл,	судів,	інших	державних	установ.	Преса	навіть	за	тих	умов	зна-
ходила	можливість	виступати	проти	цієї	політики.

Певний	вплив	на	діяльність	преси	в	Буковині	мала	соціал-демо-
кратія,	причому	буковинські	 есдеки	 існували	як	 секція	Румунської	
СДП.	Вони	видавали	цілу	низку	 газет	від	1919	до	1928	р.	Першу	з	
них	—	 “Воля	 народа”	 (1919–1920)	 —	 редагував	 видатний	 публі-
цист	Сергій	Канюк.	Вона	починалася	як	двотижнева,	через	рік	стала	
щотижневою,	втім,	мала	невеликі	тиражі.	Газета	спілкувалася	з	ру-
мунськими	 та	 віденськими	 соціал-демократами.	 У	 ній	 подавалися	
новини	про	громадянську	війну	в	Україні,	потім	про	життя	цієї	ра-
дянської	республіки.	Згодом	у	протидії	з	сигуранцею	—	румунською	
службою	державної	безпеки	—	з’являлися	замість	закритих	видання	
“Громада”,	“Боротьба”,	“Земля	і	воля”,	“Борець”.	Усі	вони,	за	свід-
ченням	львівського	дослідника	М.	Романюка,	“фактично	один	і	той	
самий	часопис,	який	<...>	відповідав	ідеологічним	засадам	однієї	пар-
тії”.	Їх	автори	й	редактори	не	сприймали	політики	українських	націо-
налістів,	бачили	в	ідеалі	єдину	і	неподільну	радянську	Україну,	напо-
легливо	роз’яснювали	буковинцям	положення	марксизму-ленінізму.	

1920	року	С.	Канюк	був	усунутий	від	редагування	правою	фрак-
цією	 партії	 (“соціал-угодівцями”),	 політичні	 позиції	 часопису	 різ-
ко	змінені,	як	 і	назва	—	тепер	це	став	“Робітник”.	Очолив	газету	 її	
найактивніший	 автор	 Кость	 Кракалія,	 що	 стояв	 на	 позиціях	 анти-
більшовизму.	Виходила	вона	щочетверга	на	чотирьох	шпальтах.	Ідей-
ним	стрижнем	номерів	ставали	передові	статті,	наприклад,	“Спільний	
фронт	світового	пролетаріату”.	Після	закриття	виходила	під	назвою	
“Вперед”,	із	1927	р.	—	як	“Боротьба”.	

Умови,	 за	 яких	 видавалися	ці	 політичні	 часописи,	 характеризує	
така	деталь:	кожен	номер	 їх	цензурувався,	політичні	матеріали	зні-
малися	безжально.	Опозиційність	владі	з	багатьох	позицій	ще	більше	
ускладнювала	їх	становище.	Так,	газети	виступають	проти	проведен-
ня	аграрної	реформи,	яка	б	ще	більше	збіднила	українське	селянство	
Буковини	 і	 збагатила	 б	 румунських	 поміщиків.	 Крім	 того,	 за	 умов	
реформи	передбачалося,	що	землю	дадуть	тим,	хто	доведе	свою	на-
лежність	до	румунської	національності.	Ясно,	що	ці	шовіністичні	дії	
влад	погіршували	становище	в	суспільстві	та	ускладнювали	роботу	
українських	часописів.

Під	впливом	соціал-демократів	Румунії	перебувала	газета	“Гро-
мада”	(1921	р.)	Сергія	Канюка.	У	ній	із	симпатією	подавалися	події	
радянської	 України,	 висвітлювалося	 повсякденне	 життя	 трудящих	
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українців	Буковини.	 “Громада”	гостро	полемізувала	з	 “Робітником”	
саме	в	питаннях	ставлення	до	радянського	ладу.	Цікаво,	що	майже	всі	
статті	тут	друкувалися	без	підпису.	

Газета	“Боротьба”	(1925–1928)	від	перших	номерів	зайняла	анти-
королівську	позицію,	закликала	до	створення	робітничо-селянського	
фронту	боротьби	з	владою.	Її	аудиторією	були	робітники	і	селяни.	Її	
називали	“чорною”	газетою	саме	через	викриття	“чорних”	справ	ру-
мунських	влад.	Головною	темою	виступало	поєднання	селян	і	робіт-
ників	 заради	 втілення	 соціалістичних	 ідей.	 Здавалося	 б,	 есдеки	 не	
повинні	 були	 будувати	плани	щодо	підтримки	 селянства,	 у	Європі	
це	 були	 партії	 промислового	 пролетаріату.	 Але	 буковинське	 насе-
лення	на	80	відсотків	становили	саме	селяни,	 і	це	позначалося	й	на	
діяльності	органів	преси.	Ця	ж	газета	брала	участь	у	міжнародному	
соціалістичному	русі	в	межах	створеної	в	1927	р.	Федерації	соціаліс-
тичних	партій	Румунії.	Водночас	вона	—	учасниця	ідейної	боротьби	
з	іншими	українськими	партіями	Буковини	—	соціал-хліборобською	
партією	та	українською	національною	партією,	які	вона	звинувачува-
ла	у	співробітництві	з	румунськими	владами.	Незалежна	газета	“Рід-
ний	край”,	яку	редагував	Когут,	один	з	лідерів	національної	партії,	
відкидала	ці	звинувачення.

У	 1928	 році	 українські	 соціал-демократи	 відокремилися	 від	 ру-
мунських	однодумців.	Редактор	“Борця”	(1929–1930)	І.	Стасюк	став	
секретарем	новоствореної	внаслідок	розколу	Партії	українських	пра-
цюючих	 Румунії	 “Визволення”.	 Девізом	 обрано	 гасло	 більшовиків	
“Пролетарі	всіх	країн,	єднайтеся!”.	Її	виступи	відрізнялися	різкістю,	
непримиренністю,	вона	не	шукала	співпраці,	а	вела	жорстку	боротьбу	
не	тільки	з	владою,	а	й	з	есдеками.	

Подекуди	зустрічається	різка	критика	на	адресу	сігуранци,	жан-
дармерії,	і	це	викликає	подив:	в	умовах	становища	облоги,	фактично	
окупації	Буковини	 українські	 газети	 дозволяли	 собі	 публікації,	 які	
були	абсолютно	неможливі	в	підрадянській	Україні:	ніякої	критики	
на	адресу	НКВС,	чекістів	там	ніхто	б	не	дозволив.	

Газета	ця,	як	і	її	попередники,	також	гостро	полемізувала	з	іншими	
українськими	 партіями	Буковини,	 виступаючи	 з	 антирумунських	 і	
прорадянських	позицій.	У	1933	р.	подібну	позицію	зайняв	їхній	спад-
коємець,	часопис	“Народ”	за	редакцією	С.	Канюка.

Чернівецьким	друкарям	забороняли	їх	тиражування,	тому	окремі	
номери	були	випущені	в	приватних	друкарнях.	Поліграфічно	офор-
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млені	вони	дуже	бідно,	однак	у	політичних	суперечках	поводилися	
безкомпромісно.

У	Північній	Буковині	тоді	існувало	кілька	незалежних	газет,	що	
тяжіли	до	так	званого	народовецького,	тобто	націоналістичного,	та-
бору,	 наприклад,	 газета	 “Зоря”	 (1924–1925).	 Вона	 займала	 серед	
споріднених	видань	більш	нейтральні	позиції,	прагнула	до	об’єднання	
українських	національних	сил,	виступала	проти	розділення	українсь-
кої	спільноти	Буковини	на	ворогуючі	партії,	за	об’єднання	всіх	навко-
ло	“Зорі”	(статті	“Гуртуймося”,	“Непорозуміння”	тощо).

Українська	інтелігенція	краю	відновила	в	1921	р.	вихід	довоєнно-
го	часопису	“Народній	голос”.	Він	стояв	на	різко	антикомуністичних	
і	антирадянських	позиціях,	що	видно,	зокрема,	у	статті	“Московський	
рай,	а	комуністичне	пекло”.

Газета	“Земля”	(редактор	М.	Чепечук)	боролась	 із	занедбанням	
української	справи,	викривала	роз’єднаність	українського	населення	
краю,	описуючи	тих,	хто:	

“...слухають румунські слова і навперейми запобігають румунської лас-
ки... Інші, гадаючи підлеститися Румунам, поприставали до румунських полі-
тичних партій, на всі лади вислуговуються їм”.

Політична	національна	газета	“Рідний	край”	(1926–1930)	підтри-
мувалась	національною	українською	партією	з	центром	у	Чернівцях.	
У	1930	р.	об’єдналася	з	видавництвом	“Час”	 і	почала	виходити	що-
денно.	Львівський	дослідник	З.	Дмитровський	у	збірці	“Українська	
періодика:	історія	і	сучасність”	зазначає:

“Основну увагу газета приділяла важкому становищу українського на-
селення в Румунії... гостро виступала проти румунізації українців, постійно 
обстоювала законність їх домагань, неодноразово нагадуючи зобов’язання 
Румунії перед світом про охорону національних меншин”. 

Часопис	 прагнув	 об’єднати,	 згуртувати	 такі	 освітньо-громадсь-
кі	 осередки,	 як	 “Народний	дім”,	 “Руська	бесіда”,	 “Жіноча	 громада”,	
“Українська	школа”,	 “Міщанський	хор”.	Саме	на	єднанні,	якого	так	
бракувало	українцям	за	тих	умов,	постійно	й	енергійно	наполягала	
газета	“Рідний	край”.	Селянам	часопис	адресував	такі	рядки:

“В єдності нашій економічній здобудемо єдність культурну і станемо людь-
ми між людьми. Нічого не варті всі наші немислимі організаційки, доки ми не 
піднімемо своє господарство, щоб воно дало нам бодай вдвічі більший дохід, 
доки не візьмемо в свої руки весь торг продуктами сільського господарства, 
щоб обминути посередника... доки не заснуємо свої власні банки довготер-
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мінового кредиту з малим процентом, доки не будемо мати сотні мільйонів 
доходу народного, яким, розпоряджаючи, зможемо задовольнити всі свої 
культурні потреби, до шкіл і театрів включно”.

Хліборобська	 партія	 видавала	 газету	 “Хліборобська	 правда”	
(1923–1938).	Редактор	і	видавець	її	Кость	Кракалія,	посол	(депутат)	
румунського	парламенту,	перейшов	сюди	з	позицій	соціал-демократа.	
Це	була	аграрна	газета	і	за	змістом,	і	за	аудиторією,	і	за	політичними	
орієнтирами,	і	за	складом	авторів-дописувачів.

Єдиний	журнал	“Промінь”	(32	сторінки)	з	літературними	додат-
ками	 друкував	 літературні	 доробки	 місцевих	 авторів,	 матеріали	 на	
теми	мистецтва,	зі	студентського	життя,	а	також	вміщував	рекламу.	

Новий	відтинок	історії	Румунії	починається	від	скасування	стану	
облоги	в	Буковині	в	1928	і	триває	до	1937	р.	Королівський	уряд	надає	
нові	можливості	 для	національного	 відродження	української	 преси	
Буковини.	Українська	народна	партія,	 національна	преса	 добилися	
деяких	прав	для	рідної	мови,	шкіл.	У	цей	період	тут	видаються	на-
ціональний	часопис	“Час”,	селянські	газети	“Правда”	та	“Народня	
сила”,	сатиричний	“Будяк”,	соціал-демократичний	тижневик	“Нове	
життя”	та	інші.

Але	в	1937–1940	рр.,	тобто	напередодні	і	в	перший	рік	Другої	сві-
тової	війни,	в	Румунії	встановлюється	королівська	диктатура,	профа-
шистський	режим	і	військовий	стан.	У	1937	р.	тут	відбувся	суд	над	
українськими	 націоналістичними	 діячами.	 Було	 ліквідовано	 полі-
тичні	партії	й	профспілки.	Усю	владу	в	Північній	Буковині	зосередив	
у	своїх	руках	комендант	8-ї	дивізії	 генерал	Дімітрів,	який	відновив	
стан	облоги,	цензуру	тощо.	Для	преси	українського	населення	знову	
настають	важкі	часи.	Лише	через	рік	було	дозволено	вихід	часопису	
“Рада”	—	“незалежної	газети	української	думки	в	Румунії”.	Вона	му-
сила	стати	на	позиції	лояльності	диктатурі.	Створення	профашистсь-
кого	тижневика	“Християнське	слово”	показує	атмосферу,	що	скла-
лася	в	країні	і	в	регіоні.

Вижити	в	цих	умовах	зуміло	єдине	українське	видання	“Час”,	і	то	
за	рахунок	збільшення	оголошень	та	відповідно	зменшення	власних	
матеріалів.	Цікавою	є	 історія	його	заснування.	Аптекар	 із	провінції	
Т.	Глинський	вклав	безповоротно	700	тисяч	лей	на	його	видання.	Зго-
дом	матеріальний	стан	редакції	погіршився,	і	газету	злили	з	іншим,	
сільським	часописом	“Рідний	край”	під	умовою	випуску	селянського	
тижневика,	який	і	тримав	фінансово	“Час”.	Коли	і	це	джерело	почало	
висихати,	було	знайдено	новий	вихід.	Створена	видавнича	спілка	з	
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тією	ж	назвою	об’єднала	кілька	вкладників,	на	ці	гроші	було	куплено	
власну	друкарню,	яка	підтримувала	грошима	часопис.	

Прикладом	переслідувань	українських	журналістів	став	у	1937	р.	
судовий	процес	над	Іваном	Григоровичем,	редактором	газети	“Само-
стійність”,	яка	займала	послідовні	державницькі	позиції.	За	вироком	
військового	суду	його	було	ув’язнено	на	три	роки.

28	червня	1940	р.	Червона	армія	вступила	в	Північну	Буковину	
і	Бессарабію.	Почалася	 зовсім	 інша	доба	української	преси	краю	—	
партійно-радянська.	Щоденна	газета	“Час”,	яку	не	закрили	навіть	сі-
гуранца	і	фашисти,	припинила	вихід.	Пройшла	перша	хвиля	арештів	
та	заслань	української	інтелігенції,	помітних	осіб	у	житті	краю.

Поглиблено	 цей	 відтинок	 історії	 української	 преси	 досліджено	
А.	Животком	в	“Історії	української	преси”,	у	монографії	львів’янина	
М.	Романюка	“Українська	преса	Північної	Буковини	(1918–1940),	із	
якими	студенти	повинні	ознайомитися.

*		*		*
Територія	Закарпаття	за	підсумками	Першої	світової	війни	була	

передана	Угорщині	та	Чехословаччині	 і	мала	назву	 “Підкарпатська	
Русь”.	Від	жовтня	1938	до	березня	1941	р.	тривало	автономне	 існу-
вання	цього	краю,	припинене	воєнною	силою.	

Народно-просвітницька	преса	в	перші	повоєнні	роки	була	пред-
ставлена	тут	газетами	української	інтелігенції.

Серед	 них	 чільне	 місце	 посідає	 народно-просвітницька	 газета	
“Слово	 народу”	 (1931–1932	 рр.,	 відповідальний	 редактор	—	 пись-
менниця	 Ірина	 Невицька).	 Тут	 писалося,	 що	 народовецький	 (ук-
раїнський)	напрям	обстоює	єдність	“русько-українського	народа”	на	
Словаччині	 і	Підкарпатській	Русі	в	Чехословаччині,	у	Галичині	під	
Польщею,	на	Буковині	 і	 в	Бессарабії	 в	Румунії	 і	на	 “Руси-Україні”	
загальною	кількістю	42	млн	душ.

Інтелігенція	 цього	 краю	 за	 своїми	 коріннями	 та	 політичними	 й	
економічними	інтересами	поділяється	на	українофілів,	москвофілів	
та	мадярофілів.	Найбільші	політичні	суперечки	тривали	між	перши-
ми	й	другими.

Згідно	з	оцінкою	А.	Животком	закарпатських	видань	“українська	
преса	 охоплювала	 всі	 галузі	 й	 вимоги	життя”.	Суспільно-політичні	
газети	тут,	як	і	в	інших	регіонах,	переходили	від	однієї	назви	до	дру-
гої,	лишаючись	по	суті	одним	і	тим	самим	виданням:	“Наука”,	потім	
щотижневик	“Свобода”,	далі	щоденник	“Нова	свобода”.	Під	час	ав-
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тономії	під	редагуванням	С.	Довгаля,	а	потім	В.	Гренджі-Донського	
цей	щоденник	набув	великої	популярності.

Від	1920	до	1924	р.	у	тут	видається	тижневик	Руської	хліборобсь-
кої	партії	“Руська	нива”,	що	ратував	за	господарський	розквіт	краю	
та	за	єдність	русинів	із	усім	українським	народом.

Соціал-демократична	преса	представлена	була	тижневиком	“На-
род”,	а	від	1922	до	1938	р.	він	виходить	під	назвою	“Вперед”	за	фак-
тичним	редагуванням	С.	Довгаля.

Аграрна	партія	від	1934	до	1938	р.	випускає	в	Ужгороді	тижневик	
“Земля	 і	воля”.	Від	1932	до	1938	р.	виходить	“орган	професорів	та	
адвокатів”	—	“Українське	слово”,	що	прагне	стати	над	внутрішньо-
русинськими	суперечками.	Газета,	зокрема,	закликає:

“Пора, щоб щезло українофільство, москвофільство, а щоб всі пізнали, 
що ми є один український нарід”.

У	контексті	політичної	боротьби	часописи	українського	напряму	
відверто	проголошують	і	прагнуть	досягти	своєї	мети,	а	видання	ін-
ших	орієнтацій	це	приховували.	

18	років	від	1920	р.	тривав	випуск	комуністичного	органу	“Кар-
патська	 правда”,	 але	 дослідники	М.	 Романюк	 та	 В.	 Габор	 стверд-
жують	 (див.	 “Збірник	 праць	 науково-дослідного	 центру	 періодики,	
вип.	2”),	що	комуністична	преса	Закарпаття	“з	фахового	боку	<...>	як	
професійна	періодика	не	утвердилася”.

Москвофільські	 газети	 —	 найстаріша	 “Руська	 земля”	 (1919–
1938),	“Русский	народний	голос”,	“Карпаторусский	голос”,	“Наш	
путь”,	що	називалися	газетами	Е.	Фенцака,	були	налаштовані	ворожо	
до	української	ідеї.

Деякі	газети	друкувалися	латиницею,	наприклад,	“Новое	время”,	
хоча	 були	москвофільськими.	Кілька	 газет	 навіть	 видавалося	 “язи-
чієм”,	тобто	малозрозумілою	сумішшю	з	кількох	мов	із	претензією	на	
статус	мови	літературної.

Натомість	 позицію	 москвофілів	 ясно	 висловлює	 мукачівське	
“Слово”,	газета	крупних	землевласників	та	верхівки	аграрної	партії:

“Всем известно, что компания, состоящая из Пешека и украинских клери-
калов с Волошином и Бращайком во главе хотят под видом развития местного 
народного языка завести якийсь полупольский жаргон и тем уничтожить наш 
истинный язык — русский язык и оторвать нас от русского корня”.

Щотижневик	“Русинъ”	як	напівофіційний	орган	першого	губер-
натора	краю,	згодом	перший	на	Закарпатті	щоденник	“Русинъ”,	що	
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виходив	на	початку	1920-х	років,	консолідували	русинів	навколо	дер-
жавницьких	ідей,	хоч	перший	варіант	часопису	діяв	сміливіше	і	пос-
лідовніше	та	видавався	більш	професійно.

Досвід	 закарпатської	 преси	 1920–1930	 рр.	 найбільше	 наводить	
на	думку,	що	в	цьому	регіоні,	як	і	в	інших,	преса	була	політизована,	
а	отже,	розділена	на	окремі	групи	та	групки,	що	вели	між	собою	за-
пеклу	боротьбу,	втрачаючи	сили	та	час,	 замість	того,	щоб	спільною	
працею	й	пошуком	причин	для	єднання	сприяти	розвиткові	всієї	ук-
раїнської	справи.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Якими	були	політичні	умови	діяльності	української	преси	Пів-
нічної	Буковини	і	Закарпаття	у	цей	період?

	 2.	 Назвіть	 основні	 часописи	цих	регіонів	 у	міжвоєнний	період	 та	
основні	напрями	їхньої	діяльності.

	 3.	 Назвіть	основних	журналістів	та	редакторів	цих	часописів,	оха-
рактеризуйте	внесок	кожного	з	них	у	загальну	справу.

	 4.	 Порівняйте	творчі	доробки	преси	цих	регіонів	 із	досягненнями	
преси	Галичини	та	Радянської	України.
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Розділ 6 

ПАрТІЙно-рАдЯнсЬКА  ПресА  УКрАЇнИ: 
ЗлеТИ  нА  ФонІ   ПАдІннЯ

6.1.	Дещо	з	історії	питання

Перемога	“робітничо-селянської”	більшовицької	революції	в	Росії	
у	жовтні	 1917	 р.	 зумовила	 зміни	 в	 українському	 суспільстві.	 Адже	
національна	територія	країни	переважно	належала	до	Росії,	 а	отже,	
події	в	метрополії	прямо	впливали	на	долі	її	населення.	Ідейно-полі-
тичне	розшарування	у	зв’язку	з	новим	поворотом	революції,	політич-
ні	гасла	та	звернення,	надії	і	сподівання,	що	друкувалися	на	сторінках	
тогочасних	газет,	віддзеркалюють	реальний	стан	суспільства,	збудже-
ного	не	тільки	можливістю,	а	й	необхідністю	прийняття	історичних	
рішень.	

Вище	було	розглянуто	історію	появи	і	становлення	більшовицької	
преси	під	час	“медового	року”	її	розвитку	в	Україні.

Врешті	 з	 перебігом	 історичних	 подій	 ситуація	 в	 Україні	 ради-
кально	змінилася.	“Друга	людина”	після	Леніна	в	Росії,	Л.	Троцький,	
очоливши	 наркомат	 військових	 справ,	 разом	 із	 Й.	 Сталіним	 зумів	
мобілізувати	до	Червоної	армії	10	мільйонів	пролетарів	і	селян,	ви-
користовуючи	одночасно	і	пропаганду,	і	терор.	А	потім	Червона	ар-
мія	“розв’язала”	майже	всі	національні	проблеми	Росії,	у	тому	числі	
й	українську.

Компартійна	влада	в	Україні	 встановлювалася	тричі,	 і	щоразу	в	
перебігові	громадянської	війни,	тобто	насильницьким	шляхом.	Чер-
вона	армія	приходила	в	населені	пункти,	які	були	зруйновані	й	спа-
лені,	 де	не	було	продуктів,	не	було	промисловості,	 з	 дезорганізова-
ним	 населенням.	 Тобто	 радянська	 влада	 встановлювалася	 на	 руїні.	
Це	позначалося	й	на	розвиткові	преси.	Значну	роль	у	її	становленні	
відіграли	військові	газети	Червоної	армії.

Почалась	історія	цієї	армійсько-партійної	преси	від	видань,	які	ще	
не	здатні	були	визначити	навіть	місця	свого	виходу	в	світ:	“Бюлле-
тень	Военно-революционного	комитета	Х	армии”,	київського	“Бюл-
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летеня	 комитета	 Юго-Западного	 фронта”	 (лишається	 невідомим,	
якого	саме	комітету),	або	у	1918	р.	“Известия	армейского	исполкома	
1-й	армии”	або	“Борьба	с	контрреволюцией.	Орган	революционных	
войск	2-й	армии	Восточного	фронта”.

Згодом	цей	загін	преси	був	упорядкований	 і,	 так	би	мовити,	від	
газетярської	партизанщини	перейшов	на	регулярну	основу:	видава-
ти	їх	було	доручено	відповідним	політвідділам	і	штабам,	наприклад,	
“Борец	за	коммунизм.	Издание	Политотдела	1-й	Заднепровской	ди-
визии	(ст.	Ново-Алексеевка)”	або	“Борец	за	свободу.	Издание	штаба	
особой	 группы	Украинской	Советской	 армии”,	 збереглося	35	 її	 но-
мерів,	виданих	у	Катеринославі.	Там	же	в	1919	р.	видавався	“Бюл-
летень	Военного	совета	Екатеринославского	крепостного	района”.	
В	Одесі	видавався	в	1919	р.	“Голос	красноармейца”	—	видання	політ-
відділу	реввоєнради	1-ї	Української	радянської	армії.	Часописи	ви-
давалися	навіть	під	окремі	воєнні	кампанії	—	наприклад,	“Долой	Де-
никина”	(1919	р.)	—	орган	політвідділу	радянскої	армії,	або	“Добьем	
Врангеля!”	(1920	р.),	що	друкувалася	в	Купянську.	

1919-го	року	під	однією	назвою	“Красная	звезда”	виходило	кіль-
ка	видань:	

газета	Харківського	губкому	КП(б)У	і	політуправління	Харківсь-
кого	окружного	військового	комісаріату;

видання	Політвідділу	(так	в	оригіналі.	—	Авт.)	Н-ської	стрілець-
кої	дивізії;,

орган	Київського	Воєнно-Окружного	Агітаційно-просвітницько-
го	управління;

орган	реввоєнради	Н-ської	Радянської	Армії;
орган	реввоєнради	Південного	фронту.
Врешті	 почала	 видаватися	 головна	 армійська	 газета	—	щоденна	

“Красная	 Армия”,	 орган	 народного	 комісаріату	 у	 військових	 спра-
вах.

Лишається	додати	“Красную	 правду”	—	орган	Н-ської	 дивізії	 та	
“За	правду”	—	орган	політвідділу	57-ї	дивізії	Радянської	Армії	—	зага-
лом	можна	уявити	цілий	прошарок	преси	часів	громадянської	війни.	

Зміст	пересічного	номера	складали	розпорядження	й	накази	ко-
мандування,	політвідділу,	поради	у	справі	вивчення	марксизму,	пові-
домлення	з	передової,	листи	червоноармійців,	пропагандистські	ма-
теріали	щодо	міжнародного	становища,	положення	в	тилу	тощо.	

Звернемо	увагу	на	те,	що	весь	цей	тип	преси	складається	майже	
виключно	з	преси	російськомовної.	По-перше,	це	робилося	з	огляду	
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на	 принципові	 положення	 пролетарського	 інтернаціоналізму.	 По-
друге	—	з	міркувань	більш	практичних:	на	той	час	у	складі	більшо-
вицьких	військ	в	Україні	саме	українців	було	не	більше	12	відсотків.	
Значно	більше	їх	було	в	Петлюри,	в	УГА,	у	Махна,	під	командуван-
ням	Головного	повстанського	штабу	Ю.	Мазуренка	тощо.

1920–1921	рр.	принесли	порівняно	більше	розмаїття	у	світ	преси	
збройних	сил.	Дався	взнаки	досвід,	як	військовий,	так	і	газетярський.	
Почалася	певна	спеціалізація:	замість,	так	би	мовити,	загальноармій-
ських	видань	почали	виходити	”Красный	кавалерист.	Орган	полит-
отдела	кавалерийских	частей	Киевского	военного	округа”,	“Красный	
моряк.	 Орган	 политотдела	 обороны	 западным	 сектором	 Черного	
моря”,	“Красный	Черноморско-Азовский	флот”.	Цікавим	є	приклад	
видання	з	красномовною	назвою	“Листок	больного	и	раненого	крас-
ноармейца”,	збереглося	4	номери	цього	листка	за	1920	р.	

Від	тих	часів	розпочалася	й	історія	чекістської	преси,	зокрема,	від	
газети	із	зловісною	назвою	“Красный	меч.	Орган	Политотдела	Осо-
бого	корпуса	войск	ВУЧК”.	Ось	рядки	з	номера	за	26	січня	1919	р.	
цього	видання,	що	передають	настрої	тогочасного	карального	апара-
ту,	а	отже	й	партії,	що	ним	керувала:

“Для нас нет и не может быть старых основ морали и гуманности, выду-
манных буржуазией. Нам все позволено. <...> Жертвы, которых мы требу-
ем, — искупительные жертвы. Они устилают путь в светлое царство Труда, 
Свободы и Правды. Кровь? Пусть кровь, если только ею можно окрасить в 
красный цвет серо-белый стяг старого разбойничьего мира”.

Згодом,	при	повній	підтримці	з	боку	партії,	яка	першою	від	цієї	
організації	й	постраждала,	зросла	ціла	низка	відповідних	“галузевих”	
газет,	тобто	видань	НКВС	—	“На	варті	Жовтня”,	“На	страже	соци-
ализма”	(Сталінська	область),	“Радянський	вартовий”	(Харківська	
область)	тощо.

Зовсім	екзотичним	на	цьому	тлі	здається	“Пулемет”	—	“Листок	са-
тиры	и	юмора.	Приложение	к	газете	“Красный	боец”.	На	його	сторін-
ках	у	1920	р.	знайшлося	місце	для	глузування	з	ворогів	революції	та	
з	власних	боягузів	—	але	справжні	проблеми	воєнного	будівництва	
його	редактори	порушувати	не	насмілювалися.	

У	цей	же	час,	відзначає	львівський	дослідник	С.	Горєвалов,	по	той	
бік	фронту	видавалися	газети	Директорії:	“Козацька	думка”	—	віс-
ник	української	ради	Південно-Західного	фронту,	“Козак”	—	вісник	
16-го	пішого	загону,	який	видавався	в	Кам’янець-Подільському.	“Са-



43

мохотнік”,	“Ставка”,	газета	інформаційного	бюро	УНР	“Дзвін”,	яка	
видавалася	в	місті	Здолбунові	у	1919	р.,	“Українське	слово”,	“Ук-
раїнський	козак”	та	інші.	Певна	річ,	їхній	зміст	був	цілковито	проти-
лежним,	але	форми	подачі	матеріалів	були	досить	схожими.

У	Червоній	армії	склався	певний	досвід	видання	одноденних	га-
зет:	“Красным	 бойцам”	—	 “Однодневная	 газета	 “Помощи	фронту”,	
“Книга	 Красной	 Армии”	 (у	 Київському	 військовому	 окрузі),	 або	
“Неделя	фронта”	(Миколаїв),	“Привет	красной	коннице”,	присвя-
чений	“славной	Конной	Армии	и	ее	герою-вождю	Буденному”.

Водночас	 з	 такими	щотижневиками,	 як	 “Красный	 боец.	 Орган	
Политпросветотдела	 при	 Донецгубвоенкомате”	 (Луганськ),	 почали	
видаватися	щоденники	на	кшталт	“Красный	боец.	Ежедневная	газе-
та	Политотдела	Реввоенсовета	6-й	армии”.

Наближення	кінця	громадянської	війни	в	Україні	також	позначи-
лося	на	армійській	пресі.	Тон	її	матеріалів	став	іншим.	Замість	бойових	
назв	газет	типу	“Только	вперед.	Фронтовая	газета	Политотдела	14-й	
армии”	з’явилися	мирні:	“Часовой	труда”	—	при	цьому	слід	звернути	
увагу	на	те,	що	цей	часопис	був	уже	органом	не	тільки	політвідділу		
Н-ської	стрілецької	дивізії,	але	й	місцевих	партійних	осередків.	Подіб-
ний	приклад	—	“Часовой	революции.	Орган	Политотдела	Железной	
стрелковой	дивизии	и	Гайсинского	уездного	комитета	КП(б)У”.

Велике	значення	як	перша	українська	більшовицька	офіційна	га-
зета	(хоч	і	з	дуже	короткою	історією)	мав	харківський,	а	потім	київсь-
кий	двомовний	“Вісник	Української	Народної	Республіки”	—	орган	
Центрального	 виконавчого	 комітету	 Ради	 робітничих,	 солдатських	
та	селянських	депутатів	України	—	першого	більшовицького	уряду	
України.	Згодом,	у	1919	р.	її	роль	відігравали	“Известия	Временного	
Рабоче-Крестьянского	Правительства	Украины”,	які	теж	виходили	
порівняно	недовго.	Їхнє	місце	у	1920	р.	перебрала,	і	вже	надовго,	чіль-
на	двомовна	газета	“Комуніст”	—	орган	Центрального	і	Харківського	
(тоді	столичного.	— Авт.)	комітетів	КП(б)У.

З	1921	р.	починається	бурхливий	розвиток	галузевої	преси.	Серед	
перших	були	 засновані	 в	Харкові	щотижнева	“Продовольственная	
газета.	 Орган	 Наркомпрода	 Украины,	 Всеукрконторы	 хлебопрод-
пункта”	та	“Хозяйство	Украины.	Издание	Народного	Комиссариата	
продовольствия	и	Вукоопспилки”.

Виданням	“Трудівниці”,	щотижневого	 органу	Відділу	по	 роботі	
серед	 жінок	 при	 ЦК	 КП(б)У	 починається	 жіноча	 партійна	 преса.	
А	“Молодой	 пролетарий”,	 орган	Київського	 губернського	комітету	
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Комуністичної	 спілки	молоді,	 започатковує	молодіжну	 гілку	 тієї	ж	
партійно-радянської	преси	України.

У	вирі	перших	місяців	революції	в	1917	р.	виникали	такі	доволі	
незвичні	 видання,	 як	 “Власть	 народа”	 —	 щоденна	 одеська	 газета,	
“орган	прогрессивных	профессоров”,	или	“Голос	революции.	Орган	
съезда	Румынского	фронта”	(так	в	оригіналі.	—	Авт.).	Потім	усе	пос-
тупово	ставало	на	свої	місця,	а	саме	на	вказані	кожному	соціальному	
інститутові	або	органові	преси	відповідним	партійним	комітетом.

Переважно	 ліво-соціалістичний	 та	 прорадянський	 (у	 розумінні	
прихильності	до	вільних	та	багатопартійних	демократичних	Рад)	на-
стрій	громадської	думки	в	Україні	відображали	та	формували	такі	га-
зети,	як	“Боротьба.	Орган	губерніального	комітету	Херсонщини	Ук-
раїнської	партії	соціалістів-революціонерів	(комуністів)”	або,	з	тією	
ж	есерівською	назвою,	орган	київського	міськкому	Української	партії	
лівих	соціалістів-революціонерів.	“Вперед”	—	називався	орган	групи	
соціал-демократів-інтернаціоналістів,	що	виходив	у	Києві.	“Единая	
Русь”	видавалася	в	Одесі	як	щоденна	національно-прогресивна	газе-
та	—	очевидно,	що	не	проукраїнської	орієнтації.	

Драматична	 історія	 партії	 українських	 більшовиків	 відбилася	 у	
протиставленні	дуже	мирної,	патріархальної	назви	друкованого	орга-
ну	Конотопського	комітету	Української	партії	комуністів	(більшови-
ків)	—	“Деревенская	жизнь”	(напевно,	газета	“боротьбистів”,	тобто	
націонал-комуністів)	—	на	відміну	від	 газети	“Голытьба”	—	органу	
Роменського	 виконкому	 та	 комітету	 КП(б)У,	 або	 “Селянська	 бід-
нота”	—	 органу	Полтавського	 губернського,	 повітового	 та	міського	
комітету	партії	(звернемо	увагу	—	рідкісний	приклад	україномовної	
партійної	 газети	 тих	 часів).	 “Незаможний	 селянин”,	 “Незамож-
ник”	—	 такі	 газети	 видавалися	 у	 1920	 р.	 у	Миколаєві,	 Кременчузі,	
Валках,	 Ізюмі	 тощо.	 Їх	 політичне	 спрямування	 слід	 розглядати	 як	
фрагмент	класового	підходу	комуністів	до	селянства,	 точніше	—	як	
засіб,	нацькувавши	одну	частину	селян	на	іншу,	забрати	з	села	про-
довольство.

Цікавим	явищем	стало	видання	в	1919	р.	 у	Києві	 (разом	 із	дво-
мовною	 газетою	 “Більшовик”,	 органу	 Крайового	 комітету	 партії)	
щоденної	“газети	робітників	і	селян”	—	“Галицький	комуніст”,	орга-
ну	тимчасового	комітету	комуністів	Східної	Галичини.	Ці	приклади	
доводять	прагнення	більшовицької	преси	охоплювати	своїм	впливом	
усю	територію	України.
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Варто	згадати	й	намагання	українців	за	межами	рідної	землі	на	те-
ренах	колишньої	Російської	імперії	видавати	власні	газети.	Це	“Наше	
життя”	 —	 орган	 Петроградського	 комітету	 УСДРП,	 “Український	
голос”	—	національно-демократична	і	соціалістична	газета	у	Пскові,	
“Українець	на	Сибіру”	в	Омську	або	навіть	“Хвиля	України”	в	Хаба-
ровську,	“Українська	амурська	справа”	в	Благовіщенську,	владивос-
тоцький	часопис	“Українець	на	Зеленому	Клину”	та	інші.

Почала	формуватися	й	партійно-радянська	преса	Донбасу.	Її	по-
чатки	—	у	виданнях	1919	р.	“Донецкая	коммуна.	Орган	Донецкого	
губернского	комитета	партии	коммунистов,	исполкома	Донецкой	гу-
бернии	и	исполкома	соляного	бассейна”	(Бахмут,	нині	Артемівськ),	
“Донецкий	коммунист.	Орган	областного	комитета	Донецко-Криво-
рожского	бассейна	и	Екатеринославского	комитета	КП(б)У”,	а	також	
луганський	 щоденний	 часопис	 “Донецко-Криворожский	 комму-
нист”.	

Збюрократизований	 механізм	 тотального	 управління	 й	 надмір-
ної	централізації,	так	званий	апарат,	дуже	швидко	запанував	й	у	світі	
преси.	 При	 Полтавському	 та	 інших	 губвиконкомах	 у	 1919	 р.	 було	
створено	 бюро	 преси,	 а	 Купянський	 виконком	 підійшов	 до	 справи	
масштабно:	 тут	 заснували	 інформаційно-інструкторський	підвідділ,	
у	ньому	—	відділ	(?	—	Авт.)	управління,	який	власне	й	видавав	бюле-
тень.	Збереглося	чотири	його	номери.

Проголошені	радянською	владою	свободи,	у	тому	числі	й	свобо-
да	слова,	виявилися	несумісними	з	такою	владою	і	дуже	скоро	були	
скасовані	шляхом	заборони	“контрреволюційних”	видань,	заснуван-
ня	 революційних	 трибуналів	 преси.	На	 всій	 підрадянській	Україні	
встановилася	внаслідок	монополізації	влади	комуністичною	партією	
однотипна	модель	преси,	тоталітарна,	абсолютно	керована	з	центру,	
бездоганно	пристосована	до	виконання	головного	завдання	—	забез-
печувати	виконання	рішень	компартійної	верхівки.	“Роби	як	я”	—	це	
гасло	завжди	було	керівним	у	стосунках	між	центром	і	пресою.	1919	р.	
секретаріат	ЦК	КП(б)У	 заснував	 “Бюлетень”	—	 і	 бюлетені	 відразу	
почали	видавати	в	Лохвиці,	Слов’янську,	Ізюмі,	Кролевці	та	ін.

Організаційним	 проривом	 стало	 створення	 та	 досить	 успішне	
розгортання	спочатку	Пресового	бюро	України,	а	1921	р.	—	Радіотеле-
графного	агентства	України	—	РАТАУ	та	його	корпунктів-відділень	
на	місцях.	Вони	не	тільки	постачали	інформацію	в	центр,	а	й	почали	
випускати	власні	бюлетені,	наприклад,	у	Кременчуці	та	Новгород-Сі-
верську.
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6.2.	 Ленінська	доба	історії	преси

Досвід	партійно-радянської	преси	України	—	величезне	історичне	
полотно,	на	якому,	незалежно	від	точки	зору	спостерігача,	знайшлося	
місце	і	для	величі	незаперечних	перемог,	і	для	трагедії	непоправних	
поразок.

У	компартійних	газетах	цього	часу	слід	відмітити	винахідливість	
ще	не	дуже	досвідчених	журналістів	політичної	преси,	котрі	прово-
дили	несподівані	навіть	для	нашого	часу	акції.	Надзвичайно	важкий	
і	 сповнений	 суперечностей	 час	 підказував	 їм	 нові	 форми	 роботи.	
Наприклад,	висвітлення	голоду	на	Україні	в	1920	р.	Це	був	суворий	
екзамен	для	преси	того	часу	на	правдивість	і	гуманізм.	І	газетярі	не	
опустилися	 до	 замовчування	 або	 до	 простої	 фактографічності	 чи	
смакування	 подробиць.	 Газети	 брали	 участь	 у	 конкретних	 акціях.	
Вони	не	тільки	змальовували	крайній	ступінь	злиднів	та	здичавін-
ня	 в	 голодних	 районах,	 але	 й	 друкували,	що	 треба	 робити,	 навіть	
самі	брали	участь	у	конкретних	акціях.	Так,	наприклад,	редакція	Ко-
нотопської	районної	 газети	випустила	1	травня	1922	р.	одноденну	
газету	на	користь	голодних	дітей,	весь	прибуток	від	якої	пішов	на	
приготування	 їжі.	Є	 й	ще	 кілька	 подібних	 прикладів.	“Луганская	
правда”	опублікувала	норму	голодної	пайки:	22,5	фунта	борошна.	
“Известия	 Харьковского	 совета	 рабочих	 и	 крестьянских	 депу-
татов”	 організували	акцію	“Рабочее	население	сдает	свои	пайки	в	
пользу	голодающих”.

Важливою	 акцією	 радянської	 преси	 була	 участь	 у	 відродженні	
вугільної	промисловості	Донбасу.	Місцева	преса	щономера	привер-
тала	увагу	до	неї.	Газетою	“Киевский	пролетарий.	Газета	киевского	
рабочего”	наприкінці	1920	р.	було	проведено	акцію:	“По	республике	
организовывали	 сбор	 пожертвований	 для	 рабочих	 шахт	 и	 заводов	
этого	края”.

Про	результати	вжитих	заходів,	наприклад,	у	 газеті	“Луганская	
правда”	в	січні	1922	р.	повідомлялося:	

“Трехмесячный продовольственный запас, создавшийся к этому времени, 
позволял уже думать о новом изменении программы в сторону повышения 
добычи угля”. 

Але	ніде	й	ніколи	в	компартійній	пресі	не	знайти	критики	на	ад-
ресу	ЦК	або	в	цілому	партії	за	 її	 історичні	провини	перед	народом,	
зокрема,	перед	тими	ж	пролетарями,	які	постраждали	не	менше	від	
інших	верств	населення	через	“власну”	революцію.
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Зерно	загибелі	цієї	преси,	як	і	всього	ладу,	містилося	в	суперечнос-
тях	між	 ідеєю	 і	 дією,	між	словом	 і	 вчинком	тих	осіб,	 які	приймали	
рішення,	 і	 насамперед	нечисленної	 групи	партійних	 вождів	 країни.	
Бездоганно	 логічні	 словесні	 споруди	 на	 практиці	 перетворювалися	
на	власну	жахливу	протилежність.	

Чільне	гасло	більшовиків	—	“Мир	народам!”,	завдяки	якому	вони,	
власне,	й	отримали	масову	підтримку	восени	1917	р.,	—	привело	 їх	
до	війни	проти	значної	частини	свого	народу.	Під	гаслом	“Вся	влада	
Радам!”	вони	перебрали	реальну	владу	у	Рад,	перетворивши	ці	форми	
демократії	на	підручних	власної	безмежної	 і	неконтрольованої	дик-
татури.	Гасло	“Фабрики	—	робітникам”	дуже	скоро	перетворилося	на	
пустий	звук,	адже	робітники	залишилися	найманими	працівниками,	
а	власником	виробничих	потужностей	лишилася	держава,	яка	спеку-
лятивно	(внаслідок	відчуження	робітників	від	власності)	продовжу-
вала	називати	себе	пролетарською.	

“Геть	експлуатацію	людини	людиною!”	—	найпоширеніше	з	газет-
них	гасел	та	найлицемірніше	з	них,	адже	воно	виявилося	насправді	
ширмою	надексплуатації	людини,	стало	вдосконаленням,	подальшим	
розвитком	ідеї	пограбування	трудящих,	адже	єдиним	експлуататором	
стала	держава.	А	тому	що	всі	роки	радянської	влади	малося	на	увазі,	
що	держава	—	це	партія,	тобто	її	верхівка,	то	саме	ця	верхівка	й	несе	
головну	 історичну	 відповідальність	 за	 скоєне	 протягом	 десятиліть.	
Компартійна	преса	мала	до	цього	безпосередню	причетність,	оскіль-
ки	була	одним	з	головних	“гвинтиків”	величезного	механізму	втілен-
ня	в	життя	(а	насправді	перекручення)	власних	привабливих	гасел.

Порівняймо	з	реальністю	чудову	ідею	одного	з	перших	документів	
нової,	соціалістичної	влади,	а	саме	“Декларации	прав	трудящегося	и	
эсплуатируемого	народа”	від	18	листопада	1917	року:

“Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся 
массам и их полномочному правительству — Советам Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских депутатов”. (“Решения партии и правительства по хозяйствен-
ным вопросам”.— М.: Политиздат, 1976. — Т. 1. — С. 30).

Чудове	 гасло	 було	 розтиражоване	 пресою,	 але	 насправді	 влада	
“цілком	 і	 виключно”	 належала	 партійній	 верхівці,	 яка	 перетворила	
парламент	на	театр,	вибори	на	фарс.	

“Мир	народам!”	—	завдяки	цьому	гаслу,	 зрештою,	більшовики	й	
притягли	до	себе	симпатії	в	змученій	довгою	світовою	війною	країні.	
Але	 через	 кілька	 місяців	 після	 жовтневого	 перевороту	 розпочала-
ся	громадянська	війна,	відповідальність	за	яку	лежить	не	тільки	на	
силах	реставрації	 (білій	гвардії	 тощо),	націоналах-сепаратистах	або	
інших,	а	в	першу	чергу	на	більшовиках	як	на	панівній	партії.	У	її	над-
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звичайних	умовах	реальну	владу	перебрав	партапарат,	верхівка	цент-
рального	комітету	та	комітетів	на	місцях.	Згодом	ця	практика	призве-
ла	до	появи	культу	особи,	ще	пізніше	до	неосталінізму,	який,	власне,	й	
довершив	остаточно	відрив	влади	від	народу	—	внаслідок	чого	народ	
відмовив	КПРС	у	владі.

Головним	питанням	кожної	революції	є	питання	про	владу,	тоб-
то	 про	 власність.	 Його	 більшовики	 вирішили	 мимохідь,	 легко	 (чи,	
може,	бездумно?)	націоналізували	банки,	фабрики	й	заводи,	а	через	
короткий	проміжок	“соціалізації”	і	землю.	Тому	в	роки	революції	та	
громадянської	війни	головною	“мирною”	темою	газет	все-таки	була	
проблема	продовольства,	власне	—	методів	і	шляхів	постачання	хліба	
до	промислових	центрів.

Преса	 тих	 часів,	 навіть	 небільшовицька,	 показує,	що	ця	надзви-
чайно	важлива	проблема	виникла	до	жовтневого	перевороту.	Власне,	
одним	 із	 поштовхів	 до	 лютневої	 1917	 р.	 революції	 в	Петрограді,	 за	
багатьма	свідоцтвами,	стала	раптова	нестача	хліба	в	столиці.	Навесні,	
влітку	та	восени	1917	р.	ця	тема	вже	широко	обговорювалася	в	газе-
тах	(див.,	наприклад,	рубрику	“Продовольственное	дело”	в	газеті	“Из-
вестия	Московского	Совета	Рабочих	депутатов”	за	8,	13,	21,	23	верес-
ня	1917	р.).	14	жовтня,	коли	минув	лише	тиждень	після	взяття	влади	
більшовиками,	ця	газета	повідомляла:	

“Городским продовольственным комитетом получены следующие сооб-
щения от его уполномоченных на местах.

Из Тамбова. Никаких запасов хлеба нет. Полное отсутствие подвоза...
Из Тюмени. Выполнять наряды для Москвы в настоящее время не пред-

ставляется возможным.
Из Симферополя. Вследствие расстройства транспорта, отсутствия запа-

сов и слабого подвоза хлеба по ноябрьскому плану предполагается выпол-
нить 50 %”.

Але	 земельна	 політика	 більшовиків	 до	 краю	 загострила	 існуючі	
труднощі,	протиставивши	зі	зброєю	в	руках	місто	і	село,	робітників	
і	 селян.	Відмова	протягом	січня—липня	1918	р.	 від	 зрозумілого	 се-
лянам	і	“запозиченого”	в	есерів	гасла	“Землю	—	селянам”,	прагнення	
монополізувати	хлібну	торгівлю	та	швидко	перейти	до	сільськогос-
подарських	 комун,	 нехтування	 особливостями	 тогочасної	 України	
призвели	до	найстрашнішої	з	воєн	—	громадянської,	до	масового	го-
лоду	та	гострої	політичної	кризи	нової	влади	в	1921–1922	рр.	

Преса	 більшовиків	 всіляко	 виправдовувала	 дії	 центральної	 та	
місцевих	органів	влади,	наголошувала	на	вимушеному	й	тимчасово-
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му	характері	політики	 “воєнного	комунізму”,	 при	якій	продовольчі	
загони	забирали	в	селян-виробників	увесь	хліб,	так	звані	надлишки,	
за	винятком	того	(31	фунт	на	місяць	на	людину),	який	необхідний,	
щоб	не	вмерти	з	голоду.	Подекуди	газети	навіть	вихваляли	економіч-
ну	 ефективність	 такого	 способу	 “господарювання”.	 В	 усякому	 разі	
публікації	прагнули	відвести	від	партії	відповідальність	за	кризовий	
стан	країни.	І	робили	це	досить	невміло.	Ось	приклад	із	харківських	
“Известий...”	за	6	березня	1919	р.	Під	заголовком	“Большевики	ви-
новаты?”	 газета	доводить,	що	 “еще	при	 гетьманщине	цены	полезли	
вверх”.	Висновок:	

“Большевикам досталась... разоренная в промышленном отношении 
страна... Промышленная разруха не дает возможности сразу начать пра-
вильный товарообмен с деревней”. 

А	без	цього,	веде	далі	автор,	“мы	выкачаем	хлеб	из	деревни	только	
с	неимоверными	трудностями”.	

Ця	публікація	з’явилася	в	березні	1919	р.,	але	в	ній	нічого	не	зга-
дується	про	те,	що	громадянська	війна	почалася	за	рік	до	того	почасти	
з	тієї	причини,	що	три	декрети	Рад	поступово,	за	весну	й	літо	1918	р.,	
відібрали	в	селян	землю,	яку	дали	їм	у	жовтні	1917	р.	Тому	й	виник	
заколот	лівих	есерів	у	Москві	в	червні	1918	р.,	адже	партія	соціалістів-
революціонерів	 завжди	 обстоювала	 інтереси	 селян.	 Залишившись	
без	власного	хліба,	Москва	мусила	шукати	інші	резерви	“рятування	
революції”.	Найближчий	і	найбагатший	з	них	був	на	Україні.

Усе	нібито	правильно,	але	поза	контекстом	у	процитованій	пуб-
лікації	 лишається	 відповідальність	 більшовиків	 за	 розв’язування	
громадянської	війни.	Лишається	додати,	що	публікація	з’явилася	ще	
до	“визвольного	походу”	Добрармії	Денікіна,	до	війни	з	білополяка-
ми,	до	нових	судом	виснаження	“півдня	Росії”,	тобто	саме	України,	
викликаних	війною	з	Врангелем	за	Крим	та	й	до	війни	з	селянською	
повстанською	армією	під	проводом	Н.	Махно,	тобто	до	нових	нищів-
них	хвиль	бойових	дій,	розрухи,	голоду	і	безвладдя.	

Їх	наслідки,	точніше,	той	стан,	із	якого	почалося	відновлення	мир-
ного	життя	вже	підрадянської	України,	також	правдиво	й	об’єктивно	
висвітлювали	місцеві	журналісти	в	поданнях	до	московського	часо-
пису:	

“В Киевской губернии на местах царит полная дезорганизация. В Пол-
тавской губернии политические осложнения и авантюра Григорьева внесли 
полную дезорганизацию на местах: сношение с уездами прекратилось, пос-
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тупление зерна ничтожно” (“Известия Народного Комиссариата по продо-
вольствию”. — 1919. — № 17–20).

У	повідомленні	з	Херсона	розповідалося	навіть	про	випадки	лю-
дожерства	серед	мирного	населення	—	однак,	зауважимо,	йшлося	про	
стан	справ	у	місті,	тільки-но	перебраному	від	ворога.

Політика	 воєнного	 комунізму	 залишила	 помітний	 слід	 в	 історії	
української	партійно-радянської	преси.	Але	й	перехід	до	непу	мало	
що	змінив	у	справі	партійного	керівництва	пресою.

Від	 перших	 років	 це	 керівництво	 мало	 вигляд	 суворої	 опіки	 й	
всебічного	контролю.	

Того	часу	випробовувалася	й	складалася	на	практиці	теорія	ком-
партійної	преси	як	колективного	пропагандиста,	агітатора	й	організа-
тора	мас	для	забезпечення	потреб	будівництва	соціалістичного	сус-
пільства.	Діяльність	преси	ґрунтувалася	на	прямих	вказівках	Леніна:	
“Именно	 теперь	 следует	 позаботиться	 о	 том,	 чтобы	 масса	 необык-
новенно	ценного	материала,	который	имеется	на	лицо	в	виде	опыта	
новой	организации	производства	в	отдельных	городах,	в	отдельных	
предприятиях,	в	отдельных	деревенских	общинах,	чтобы	этот	опыт	
стал	достоянием	всех”.	Ця,	у	принципі,	конструктивна	ідея	лишаєть-
ся	провідною	на	довгі	десятиліття.	Але,	як	це	 завжди	траплялося	в	
більшовицькі	часи,	привабливі	в	теорії	ідеї	на	практиці,	у	вирі	класо-
вої	боротьби	моментально	перекручувалися	на	злочинницькі	дії.	Так,	
газети	почали	поширювати	досвід	експропріації	під	гаслом	“Грабуй	
награбоване”.	“Досвід”	цей	не	був	засуджений	газетярами,	бо	відпові-
дав	загальній	політичній	лінії	ЦК	на	класове	насильство	та	на	вста-
новлення	диктатури	пролетаріату	(а	під	його	ширмою	—	диктатури	
партапарату).

Ленін	у	листі	до	відомого	публіциста	Осинського	писав:	 “Самое	
худое	у	нас	—	чрезмерное	обилие	общих	рассуждений	в	прессе	и	по-
литической	 трескотни	 при	 крайнем	 недостатке	 изучения	 местного	
опыта.	 И	 на	 местах,	 и	 вверху	 могучие	 тенденции	 борются	 против	
правдивого	 оглашения,	 правдивой	 оценки,	 боятся	 выносить	 сор	 из	
избы,	боятся	голой	правды,	отмахиваются	от	нее”.

Перед	партійною	пресою	Ленін	ставив	завдання:	“Еще	более	и	еще	
более	 конкретности	 в	 изучении	 местного	 опыта,	 деталей,	 мелочей,	
практики,	делового	опыта,	углубления	в	настоящую	жизнь,	уездную,	
волостную,	сельскую,	разбор	того,	где,	кому	и	почему,	какими	приема-
ми	удается,	несмотря	на	бездну	нищеты	и	разорения,	достигать	дейс-
твительного,	 хотя	 и	 небольшого	 улучшения,	 не	 бояться	 вскрывать	
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ошибки	и	неумения,	популяризировать	и	рекламировать	изо	всех	сил	
всякого,	сколько-нибудь	выдающегося	местного	работника,	ставить	
его	в	образец.	Чем	больше	будет	такой	работы	—	тем	успешнее	пойдет	
улучшение	и	нашей	прессы	и	всего	нашего	строительства”.	

Усі	 ці	 настанови	мали	прийматися	 до	незаперечного	 виконання	
внаслідок	партійної	дисципліни.	Але	на	ділі	зрушення	на	краще	дава-
лися	ціною	надзвичайно	великих	зусиль.

Ось	 неповний	 перелік	 тих	 рішень	 центральних	 органів	 партії,		
прийнятих	у	дуже	стислому	терміні	часу,	якими	мали	керуватися	у	
своїх	діях	усі	працівники	партійно-радянських	газет,	зокрема	на	Ук-
раїні:

4	 квітня	 1921	р.	—	 “О	программе	местных	 газет”.	Циркуляр	ЦК	
РКП(б);

8	листопада	1921	р.	—	“Об	обращении	серьезного	внимания	на	пе-
риодическую	печать”.	Письмо	ЦК	РКП(б);

27–29	грудня	1921	р.	—	“Об	усилении	местной	периодической	пе-
чати”.	Резолюция	совещания	секретарей	обкомов,	оббюро	и	губкомов	
РКП(б);

20	 лютого	 1922	 р.	 —	 “О	 периодической	 печати”.	 Циркуляр	 ЦК	
РКП(б);

1	грудня	1924	р.	—	“О	типе	рабочих	и	крестьянских	газет”.	Поста-
новление	Оргбюро	ЦК	РКП(б).	

Цього	ж	дня	були	ще	прийняті	постанови	“О	рабочей	печати”,	“О	
крестьянской	печати”	та	“О	формах	связи	газет	с	рабочими	и	крес-
тьянскими	читателями”.

Загальний	настрій	цих	численних	рішень	висловлено	в	циркулярі	
від	4	квітня:

“При просмотре губернских и уездных газет можно установить целый 
ряд недостатков, являющихся общими для многих изданий. В главных своих 
чертах эти недостатки сводятся к следующим: 1) газеты наполнены общими 
рассуждениями и мало принимают участия в практическом строительстве 
местной жизни, 2) газеты мало популярны, помимо преобладания отвлечен-
ного содержания над конкретным, они дают материал в форме длинных ста-
тей с запутанными и неясными фразами и 3) газеты не являются трибуной 
читателей, не имеют связи с крестьянской массой, с организациями и даже 
местными учреждениями”.

Незважаючи	на	таку	велику	кількість	постанов,	 їх	масове	прий-
няття,	ХІ	з’їзд	РКП(б)	у	1922	р.	констатував,	що	партійно-радянська	
преса	перебуває	в	стані	“тягчайшего	кризиса”,	а	резолюції	VIII	з’їзду	
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та	наступні	рішення	“в	большинстве	случаев	не	проводились	в	жизнь”.	
Адміністративно-командна	система	керування	суспільством	ще	тіль-
ки	набувала	досвіду,	ще	траплялися	її	холості	оберти.

Ось	приклад	того,	як	непрофесійно	робили	свою	справу	журналіс-
ти	перших	газет:	у	січні	1919	р.	харківські	“Известия	Временного	пра-
вительства	Украины”	надрукували	такий	текст	(співробітник	газети	
звертався	до	посадової	особи	виконкому):	 “В	беседе	с	сотрудником	
газеты	тов.	Кин,	являющийся	в	настоящее	время	отделом	(!	—	Авт.)	
городского	хозяйства	при	исполкоме,	поделился	сведениями	о	теку-
щей	работе”.	На	цьому	текст	закінчувався,	і	про	що	саме	йшлося	під	
час	звіту,	лишилося	невідомим.

А	оскільки	вся	українська	преса,	як	на	погляд	 із	Кремля,	 здава-
лася	місцевою,	до	неї	були	вжиті	всі	заходи,	передбачені	в	згаданих	
директивах.

Політичні	 цілі	 партії	 більшовиків	 вимагали	 значного,	 на	 кілька	
порядків,	 збільшення	 підтримки	 в	 масах.	 Катастрофічна	 нечислен-
ність	членів	партії	порівняно	з	громадянами,	якими	треба	було	керу-
вати	всупереч	їхнім	прямим	інтересам,	звичкам,	попередньому	жит-
тєвому	досвіду	та	їхньої	відчуженості	щодо	комуністичної	доктрини,	
становила	величезну	загрозу	перспективам	утримання	влади	й	поси-
лення	комуністичних	структур.	Редакції	газет	із	масовими	тиражами	
становили	свого	роду	форпости	партії	в	масах	—	впливові	осередки,	
навколо	яких	повинні	були	концентруватися	десятки	й	сотні	симпа-
тиків,	активістів	та	так	званих	попутників.	Приблизно	ту	саму	роль	
відігравали	 на	 перших	 етапах	 становлення	 нової	 влади	 комсомол,	
профспілки,	жіночий	рух	тощо.

Проголошена	комуністами	нова	форма	демократії	у	вигляді	дик-
татури	пролетаріату,	тобто	квазідемократична	модель	суспільства	(на	
словах	—	опора	на	широкі	трудящі	маси,	на	ділі	—	придушення	їх	волі	
задля	досягнення	вузькопартійних	цілей),	лишалася	голою	фразою,	
поки	не	вдавалося	наповнити	цю	форму	конкретним	змістом.	Його	
треба	було	створювати	заново,	на	абсолютно	новій	і	здебільшого	не-
зрозумілій	цій	самій	пролетарській	більшості	ідеологічній	базі.	Таким	
чином,	редакції	ставали	не	тільки	організаційними,	а	й	ідеологічними	
форпостами	штабу	в	океані	позапартійного	і	не	керованого	поки	що	
з	центру	життя.

Врешті,	протиставивши	себе	масі	народу	під	час	здійснення	полі-
тики	воєнного	комунізму,	партія	пошкодила	двосторонній	інформа-
ційний	зв’язок	із	масами.	Брак	достовірної	інформації	з	місць	заважав	
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виконувати	один	із	обов’язків,	які	перебрала	на	себе	РКП(б),	—	знати	
настрій	маси,	щоб	очолювати	її.	

Тому	на	рівні	інформаційному	тогочасні	часописи	не	приховува-
ли	надзвичайно	важкого	 стану	країни	—	 і	 в	 офіційній	 інформації	 з	
центру,	і	в	повідомленнях	із	місць.	Так,	стосовно	до	найважчої	про-
блеми	 часу	—	 продовольчої	—	 уже	 згадувана	 газета	 “Известия	На-
родного	Комиссариата	по	продовольствию”,	що	видавалася	в	Москві,	
друкувала	у	вересні—жовтні	1919	р.	в	номерах	17–20	текст	телеграми	
В.	Леніна	“всем	предгубисполкомов,	Губпродкомиссарам”,	який	був	
на	той	час	не	лише	головою	Раднаркому,	а	й	Народним	комісаром	з	
продовольства,	такого	відчайдушного	змісту:	

“Республика никогда еще не переживала столь тяжелого продовольствен-
ного момента, как текущий... Момент требует крайнего напряжения всех сил 
и небывалого упорства в работе... Повсеместно... бросьте на прод. работу 
все советские, партийные и общественные силы... В районах ведите подго-
товительную работу, разъясняйте значение момента, агитируйте устно и пе-
чатно”. 

Звернемо	увагу	на	вказівку	залучити	до	справи	і	пресу	—	але	як	на	
команду	до	одного	з	підпорядкованих	підрозділів.	

Проблема	продовольства	до	1922	р.	була	найважчою,	поки	не	по-
чала	приносити	плоди	нова	 економічна	політика.	У	березні	1918	р.	
Ленін	писав	 у	Харків	Антонову	й	Серго	Орджонікідзе:	 “Ради	 бога,	
принимайте	самые	энергичные	и	революционные	меры	для	посылки	
хлеба,	хлеба	и	хлеба!!!”	Він	же	пише	в	газеті	“Беднота”	в	1921	р.	(газета	
видавалась	у	Петрограді,	але	розповсюджувалась	і	на	Україні):	“Мы	
переживаем	теперь	самую	тяжелую	весну	после	голодного	года”.

Інший	приклад	 такої	 відчайдушної	 правдивості	—	 у	 тій	же	 хар-
ківській	газеті	у	травні	1919	року:	

“Добыча угля в Донбассе к мирному времени упала в 170 раз”.

Водночас	у	Росії	дуже	споживацьке	ставлення	до	знесиленої	гро-
мадянською	 війною,	 німецькою	 окупацією	України	 демонстрували	
певні	московські	часописи.	Уже	згадувані	“Известия	Народного	Ко-
миссариата	по	продовольствию”	подавали	ситуацію	так:	“Урожай	на	
Украине	необыкновенно	обильный”.	Промосковська	 газета	 “Извес-
тия	Харьковского	Совета	и	Губернского	исполкома	Совета	Рабочих,	
Крестьянских	 и	 Красноармейских	 депутатов”	 6	 березня	 1919	 року	
підтверджувала	цю	інформацію:	
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“Украина утопает в хлебе. В деревне сохранились хлебные излишки еще 
от урожая 1912 года” (1919 р., 6 березня). 

Ця	ж	газета	давала	більш	переконливу	картину	створення	запасів	
товарів:	

“В Сумском уезде разверстка проведена весьма успешно. Декрет о раз-
верстке встретил сочувствие у беднейшего и среднего крестьянства. Крестья-
не III категории как бы враждебно отнеслись к разверстке, потому что три 
четверти разверстки падает на них” (1919, 17 травня). 

Ось	ще	один	приклад	економічної	діяльності	більшовиків,	яскрава	
картинка	для	ілюстрації	того,	як	втілювалося	в	життя	гасло	“Грабуй	
награбоване!”:	

“В первые дни Советской власти в Харькове мы провели учет всех това-
ров. У продавцов мы отбираем в общегосударственный фонд от 30 до 50 
процентов товаров”(1919 р., 6 березня).

Ще	виразніше	така	політика	проявилася	на	прикладі	розв’язання	
новою	владою	житлової	проблеми,	яка	була	однією	з	найгостріших	
для	промислових	центрів.	Відповідаючи	на	запитання	співробітника	
газети	“Известия	Временного	Рабоче-Крестьянского	Правительства	
Украины	и	Харьковского	Совета	Рабочих	Депутатов”	невдовзі	після	
встановлення	в	місті	радянської	влади	керівник	міського	господарс-
тва	при	виконкомі	наголосив:	

“Этот вопрос является чуть ли не самым острым... необходимо немедлен-
ное предоставление жилья всем, кто его не имеет”. 

На	 рівні	 констатації	 проблему	 поставлено	 правильно.	 А	 ось	
розв’язувати	її	прагнули	в	дусі	того	ж	гасла,	розпалюючи	класову	во-
рожнечу:

“Конечно, если помещений не хватит, предпочтение будет отдано трудя-
щимся, а крупная нетрудовая буржуазия переселится в подвалы” (1919 р., 
28 січня).

Класовий	підхід,	прагнення	далі	розколоти	вже	роз’єднане	на	кла-
си	суспільство	проглядає	в	таких	газетних	рядках	із	“Известий	Харь-
ковского	Совета	Рабочих,	Крестьянских	и	Красноармейских	депута-
тов”:

“Оценка квартир. В президиуме Губисполкома установлены следующие 
нормы оплаты квартир для рабочих, переселяемых в муниципализированные 
(тобто експропрійовані або, у тодішніх термінах, реквізовані. — Авт.) дома: ра-
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бочие платят 50 % с оценочной стоимости... Лица третьей категории платят пя-
тикратную оценочную стоимость плюс 20 % прибавки” (1919 р., 15 червня).

Вочевидь,	 навіть	 реалії	 громадянської	 війни	 та	 політика	 уряду	
не	допомагали	місцевим	функціонерам	довести	цю	справу	до	кінця.	
Харківські	“Известия	Временного...”	через	півроку	сигналізували:

“С реквизициями комнат и квартир у нас дело обстоит все еще неладно. 
<...> Достать (! — Авт.) комнату или квартиру через жилищно-семейный отдел, 
надо сознаться, прямо-таки немыслимо. Учет комнат и квартир ведется пока 
что очень вяло. Остались в своих хоромах, почти всюду, прежние владель-
цы — буржуа. Рабочие ютятся по-прежнему в старых и холодных подвалах... 
Надо быстро двинуть вперед переселение рабочих в “буржуйский” фонд” 
(1919 р., 22 лютого).

Місцеві	газети	підтримують	цю	лінію.	“Луганская	правда”	із	задо-
воленням	пише	в	замітці	“Общежитие	для	милиции”	про	реквізицію	
будинку	Холодиліна,	не	зважаючи	на	те,	що	ця	людина	доклала	дуже	
багато	зусиль	для	розвитку	міста:	

“Уисполкомом постановлено представить дом Холодилина для общежития 
Умилиции, при чем (правопис збережено. — Авт.) последней вменяется в обя-
занность дом этот сохранить и содержать в полной исправности” (1922 р., 
2 січня).

Невміння	журналістів	тих	часів	добиратися	до	суті	справи	висвіт-
люють	і	численні	приклади	публікацій	на	“житлові”	теми.	Ось	при-
клад	із	“Известий	Всеукраинского...”:

“Дом-коммуна. Удовлетворена просьба Наркомтруда и закреплен за ним 
дом № 63 на Чернышевской улице для организации дома-коммуны” (1924 р. 
18 жовтня).

У	чому	полягали	відмінності	будинку-комуни,	як	пішли	там	спра-
ви,	 чим	все	 закінчилося	—	лишається	невідомим,	 та	й,	 здається,	 не	
викликає	зацікавленості	автора	замітки	та	його	редакторів.	Головне,	з	
їхньої	точки	зору,	уже	відбулося:	відрапортовано	про	намір	або	прий-
няте	рішення.	Решта	—	нецікаве.

З	 поверненням	 партії	 до	 нової	 економічної	 політики	 свавілля	
щодо	житлової	 проблеми	 слабшає,	 йому	на	 зміну	приходить	 більш	
виважена	тактика:	

“Президиум Губисполкома отклонил проект жилищной секции горсовета 
об изъятии излишков жилой площади... избрана комиссия для решения вопро-
са о порядке дальнейшего заселения города” (1924 р., 28 вересня).



56

Ситуація	в	нових	соціально-економічних	і	політичних	умовах	по-
волі	повертає	в	бік	здорового	глузду	—	хоч	у	цьому,	здається,	немає	
внеску	преси,	яка	ніколи	не	піддавала	сумніву	попередню	політику	
партії,	навіть	вихваляючи	новий	поворот	усієї	справи:

“Работы по строительству рабочих поселков в Харькове сейчас в таком 
положении: работы на поселке при ХПЗ выполнены на 75 %, около Красно-
заводского театра на 60% и около Рабочего дома на 50 %” (1924 р., 4 ве-
ресня).

“Жилищное дело в городе катастрофическое. Коммунхоз пошел по пути 
строительства. Об этом свидетельствует строительство рабочих поселков, 
которые открыты в день седьмой годовщины Октябрьской революции” (там 
само, 20 листопада). 

“На жилищное строительство ассигновано Губгоркомхозом около двух 
миллионов рублей, которые истрачены на постройку рабочих поселков... За 
прошедший год даны помещения 2000 человек” (там само, 30 листопада).

Зауважимо	 хронологічну	 неузгодженість	 трьох	 процитованих	
публікацій:	спочатку	всеукраїнська	газета	сповіщає	про	успіхи,	через	
півмісяця	дає	реальну	оцінку	ситуації,	а	ще	через	десять	днів	подає	
підсумки	 проведеної	 роботи,	 але	 безвідносно	 до	 кількості	 тих,	 хто	
потребує	житла.

Газети	інформують	читачів	про	створення	й	зміцнення	житлових	
кооперативів	 у	 великих	промислових	центрах	—	Одесі,	Миколаєві,	
Катеринославі,	Києві.	Звернімо	увагу	на	стислий	термін	часу,	у	якому	
розгортається	газетна	кампанія	щодо	зазначених	проблем	—	це	теж	є	
ознака	вишколеності	й	дисциплінованості	партійних	газет.	Якщо	до	
них	доводилося	завдання	—	вони	бралися	до	роботи,	хоч	 і	невміло,	
але	наполегливо.

Уже	перші	компартійні	журналісти	добре	розуміли,	що	таке	полі-
тична	 кон’юнктура.	 Там,	 де	 перетиналися	 найгостріші	 проблеми,	
там	найпомітніше	виглядало	прагнення	дати	читачеві	лише	частину	
правди,	вигідну	саме	сьогодні.	До	продовольчого	питання	додавало-
ся	національне,	 і	пропагандистські	спекуляції	навколо	них	тривали	
в	інтересах	партії,	а	газети	працювали	не	заради	правди	як	такої	або	
задля	народних	потреб,	а	тільки	для	партії.	

Так,	одні	газети	подавали	в	Україні	таку	інформацію:	

“Продовольственный вопрос поставлен в порядок дня на Украине... не в 
плоскости только организации снабжения отсюда продовольствием голодно-
го Севера, но уже как самостоятельный, самодовлеющий вопрос об органи-
зации снабжения крупных городских центров Украины... Единственно с чем 
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сравнительно хорошо обстоят дела, так со снабжением нас самих фабри-
катами из России. Их получено довольно много” (передова стаття “Острый 
вопрос” в харківських “Известиях...”, 1919, 23 березня). 

Загальновідомо,	втім,	що	з	України	до	Росії	вивозилися	тими	ро-
ками	сотні	мільйонів	пудів	зерна	(у	тому	ж	1919	р.	—	понад	620	млн	
пуд.,	за	оцінкою	Є.	П.	Юрійчука),	у	величезній	кількості	м’ясо,	цукор,	
сало,	олія,	дичина	тощо.

Водночас	 інші	 газети	передруковували	виступ	наркомпрода	Ук-
раїни	Шліхтера	на	III	Всеукраїнському	з’їзді	КП(б)У,	де	він	так	про-
водив	лінію	партії:	

“На нас с надеждой смотрит голодная, обнищавшая советская Россия, и 
хлебородная, богатейшая Украина должна прийти на помощь изголодавшим-
ся братьям-рабочим России”.

Як	саме	це	мало	відбутися,	та	ж	харківська	газета	пояснює	в	но-
мері	від	23	березня:	

“Над предлагающим твердые цены на хлеб производитель будет смеяться. 
Отсюда как бы сам собой напрашивается вывод, что нужно в корне, сейчас 
же пресечь свободную торговлю хлебом...” 

Надзвичайна	 нелогічність	 цієї	 думки	 ніби	 сама	 собою	 завер-
шується	сценарієм	подальших	подій	у	контексті	політики	воєнного	
комунізму:

“Рабочие ближе всего подойдут к деревне, производящей хлеб. Создав 
прод. отряды, они отнимут этот хлеб у кулаков, они купят этот хлеб у середня-
ка-крестьянина в обмен на товары и деньги, они дадут деревенскому бедняку 
и городу”.

Щирий	цинізм	пронизує	такі	рядки	з	газети	“Правда”	за	23	лютого	
1918	р.:	

”Украина уже дала нам до 175 вагонов хлеба и около 2-х миллионов 
пудов сахара. Кроме того, на украинских железных дорогах грузятся для се-
вера соль, мясо, сало, дичь, картофель, сухие овощи, мыло, молочные про-
дукты, разные сладости, сода и консервы <...>. Понятно, что то, что уже дала 
нам Украина и что она может дать в ближайшее время, есть небольшая часть 
того количества пищевых продуктов, на которую имеет право (? — Авт.) рас-
считывать Советская Россия. Главный продовольственный вопрос, который 
стоит перед Советской Россией на Украине, далеко еще не решен. Нужно 
как можно быстрее и в самом большом количестве получить с Украины хлеб 
и мясо. К этому вопросу мы еще только приступаем”. 
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Оскільки	 газета	 “Правда”	 в	 той	 час	 майже	 не	 мала	 аудиторії	 в	
Україні,	зрозуміло,	що	ці	рядки	призначалися	для	внутрішньоросій-
ського	споживання,	для	заспокоєння	населення	російських	міст,	по-
дання	їм	певних	надій	перед	голодною	весною	—	тим	більше	вражає	
більшовицький	підхід	до	складних	і	драматичних	соціально-політич-
них	проблем.	

Загальновідомо,	 до	 яких	 трагічних	наслідків	 приводило	подібне	
доктринерство,	 нехтування	 об’єктивними	 законами	 економіки.	 Це	
трапилося	як	на	початку	1920-х	(за	висновком	В.	Леніна,	селянство	
тоді	в	масі	своїй	відсахнулося	від	радянської	влади),	так	і	на	початку	
1930-х,	у	період,	відомий	нині	під	назвою	“голодомор”.

Перше	завдання,	яке	покладалося	партією	на	газети	відразу	після	
захоплення	влади	та	початку	їх	випуску	—	розповсюдження	декретів.	
За	визнанням	В.	Леніна:	“У	нас	была	полоса,	когда	декреты	служили	
формой	пропаганды”	(ПСС,	т.	45,	С.	111).	Для	цього	в	Харкові	відразу	
після	встановлення	нової	влади	було	розпочато	випуск	тимчасового	
центрального	органу:	“Известия	Временного	Рабоче-Крестьянско-
го	Правительства	Украины	и	Харьковского	Совета	Рабочих	Депу-
татов”.	Саме	тут	28	січня	1919	р.	було	видруковано	“Декларацию	Вре-
менного	Рабоче-Крестьянского	Правительства	Украины”.	Шпальти	
газети	були	перевантажені	розпорядженнями	нової	адміністрації,	і	це	
на	той	час	було	виправдано.

Партійно-радянські	газети	розпочинали	своє	життя	відразу	після	
того,	як	у	міста	і	села	після	боїв	входили	частини	Червоної	армії,	час-
то	перші	номери	друкували	 з	допомогою	військових	 газет,	на	дуже	
поганому	папері,	 саморобною	друкарською	фарбою.	Подібний	 стан	
справ	відображено	в	публікації	“Положение	в	Екатеринославе”	в	зга-
дуваних	харківських	“Известиях...”:	

“Все газеты в городе закрыты. Пока выходит только “Набат”, орган анар-
хистов. В скором времени начнут выходить “Известия Совета” (1919 р., 
31 січня). 

(Нагадаймо,	що	до	цього	тут	у	1918	р.	виходив	“Молот”,	цілком	
“рабочая	газета”,	“Наша	борьба”	—	“орган	губкома	и	Екатеринослав-
ской	организации	РСДРП	(объединенной)”.

Ще	більш	переконливо	свідчить	про	ставлення	більшовиків	до	га-
зет	у	1919	р.	у	зайнятих	українських	містах	начальник	штабу	махнов-
ської	армії	В.	Бєлаш:	“Насильницька	колективізація,	виборна	система	
ліквідована,	 діяльність	партій,	 які	 стоять	на	 радянській	платформі,	
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силою	зводиться	нанівець,	 закривають	газети”	(цит.	 за:	Є.	П.	Юрій-
чук.	Становлення	 і	 характер	 радянської	 влади	 в	Україні.	 Історико-
правові	аспекти	(1917–1922).	—	К.,	ІЗМН,	1998).	

Головне,	чого	бракувало	журналістам	таких	видань,	—	вишколу	і	
досвіду,	як	компартійного,	так	і	суто	професійного.	Про	це	свідчить,	
наприклад,	 публікація	 в	 газеті	“Киевский	 пролетарий”,	що	почала	
виходити	невдовзі	після	відступу	білополяків:	

“Эта газета только тогда может оправдывать свое имя, когда она будет:
писать о нуждах рабочих; 
кричать о том, что нужно рабочим, а чего не дают” (1920 р., 26 грудня). 

По-перше,	газета	налаштовує	нових	господарів	міста	на	спожива-
цький	і	навіть	наїдницький	настрій,	але,	по-друге,	цей	настрій	всту-
пає	 в	 суперечності	 із	 сусіднім	матеріалом	 “Заготовка	 хлеба	—	 дело	
самих	же	рабочих”	(хоч,	зауважимо,	справа	робітників	—	працювати	
на	промислових	підприємствах,	а	не	заміняти	селян	або	працівників	
торгівлі).

Новій	владі	була	потрібна	нова	преса,	а	отже,	і	нові	журналісти.	Їх,	
однак,	бракувало.	Якість	роботи	наявних	сил	можна	побачити	на	при-
кладі	статті	“Советская	медицина”	у	тих	самих	харківських	“Извес-
тиях...”	від	23	лютого	1923	р.	Текст	її	позбавлений	будь-яких	фактів,	
прикладів,	 перевантажений	 загальними	 фразами	 типу	 “...ставит	 на	
очередь	дня	организацию	медицинского	дела	на	советских	началах”	і	
пустопорожніми	закликами	“обратить	все	силы	и	средства	страны	на	
службу	интересам	здравоохранения	широких	народных	масс”.	Подіб-
но	до	цього	неглибоко,	поверхово	висвітлюють	місцевий	досвід,	 як	
позитивний,	так	і	негативний,	у	замітці	“Продовольствие	в	Валков-
ском	уезде”:	

“Губернская инспекция по продовольствию <...> сообщает о положении 
по заготовке хлеба в уезде: “Создан продовольственный отдел, которым ко-
мандированы агенты для выяснения хлебных излишков в личные экономии и 
крупно-крестьянские хозяйства. Организованы особые заготовительные ко-
миссии, работами которых руководит Особая инспекторская коллегия. От-
делами погружено 22 вагона хлеба и продуктов. В 6 из них в эти дни предпо-
лагается погрузка” (1919 р., 21 лютого).

У	тексті	не	пояснюється,	як	саме	працювали	агенти,	у	чому	суть	
Особливих	комісій	і	колегій,	а	головне	—	як	розгортати	таку	ж	роботу	
в	інших	повітах?	Малося	на	увазі,	що	вже	сам	факт	виїзду	комісій	на	
місця	давав	достатні	підстави	для	обнадійливих	рапортів	у	пресі.
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Інша	публікація,	“Хлебный	кризис”,	нібито	критикує	продовольчі	
органи,	але	так	само	без	серйозного	аналізу	причин	їх	незадовільної	
роботи:	

“Продотдел Совета Рабочих Депутатов получил за это время, с 12 по 
19 мая, всего 40 пудов пшеничной муки. Поэтому продотдел не имеет воз-
можности снабжать хлебом не только рабочих, но и больных в лазаретах и 
больницах. Губпродком запасов муки тоже не имеет. Ожидается прибытие 
2 вагонов зерна, после перемола которого хлебом будут снабжены, в пер-
вую очередь, больницы и лазареты, рабочие крупных заводов и милиция” 
(харківські “Известия...”, 1919 р., 22 травня).

Викликає	 запитання	й	 така	 замітка,	що	доносить	до	нас	дух	на-
сильства,	що	ним	була	сповнена	епоха	громадянської	війни:	

“Коллегией губпродотдела постановлено, что в целях проведения в жизнь 
продовольственной диктатуры предоставить губпродкомиссариату широкие 
полномочия для этой диктатуры” (“Известия...”, 1919 р., 30 березня).

Зокрема,	 газета	 не	 пояснює,	 у	 чому	 полягали	 ці	 повноваження,	
чим	вони	були	“ширші”	від	норми.

Відзначимо	 мимохідь,	 що	 в	 подібних	 публікаціях	 майже	 немає	
прізвищ	тих,	хто	виконував	висвітлювану	роботу.	Їх	замінюють	назви	
установ,	що,	на	думку	авторів,	мало	більше	значення.

Наступний	 етап	праці	 компартійних	журналістів	—	 висвітлення	
проведення	в	життя	видрукованих	декретів.	Ось	приклад	 із	номера	
від	9	травня	1919	р.	(харківські	“Известия...”):

“…о неудовлетворительной работе Губпродкомов и Упродкомов, причем 
последние во многих случаях обнаруживают сепаратизм и невыполнение 
приказов центра (тобто, перекладаючи на зрозумілу мову, чим ближче були 
“продкоми” безпосередньо до селян, до практичної роботи по вилученню хлі-
ба, тим меншими були результати. — Авт.). Предлагается самым решительным 
образом бороться с этим явлением. Лентяев, сепаратистов — увольнять”.

Особливо	вражає	площинність,	одномірність	цієї	журналістської	
роботи,	 її	пропагандизм,	що	звався	“класовістю”,	у	порівнянні	з	ви-
світленням	цих	же	подій	у	пресі	протилежного	політичного	табору.

Не	будемо	брати	денікінських	або	навіть	петлюрівських	видань,	
візьмемо	публікації	з	газети	під	цілком	рідною	більшовикам	назвою	
“Червоний	прапор”,	органу	Тимчасового	комітету	УСДРП	(незалеж-
них).	У	квітні	1919	р.	вона	опублікувала	такі	сповнені	розпачу	рядки	
про	реалії	продовольчої	політики	доби	воєнного	комунізму:
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Комуна в очах селянства — це є грабіжництво, безпорядочний вивіз всьо-
го, що є перед очима: забирають хліб, сало, забирають останнього кабанця 
у вдови, забирають увесь фураж, так що й та худоба, що лишається, дохне з 
голоду; вивозять навіть машини, а обіцяна мануфактура не виходить очевид-
но далі редакцій комуністичних газет, а у селян одбирається навіть полотно. 
Комуна в очах мас — це є окупація і панування чужинців”.

А	ось	ті	ж	події	у	висвітленні	кам’янець-подільської	газети	“Се-
лянська	 громада”,	не	 заангажованої	не	тільки	комуністами,	 а	й	со-
ціал-демократами:	

“Нашому трудовому народові вже давно урвався терпець зносити надалі 
московське грабіжництво, котре тупоголові московські комісари звуть “ко-
муною”. Від місяця березня по всій Україні піднялися великі повстання. <...> 
Доведений до краю катуванням комуністами український трудовий народ 
вперто боронить своє право на вільне життя, на вільну працю, на право са-
мому господарювати на своїй землі”. (Цит. за: В. Малик. Періодична преса 
про повстанський антибільшовицький рух в Україні 1919 р. // Українська 
періодика: історія і сучасність).

Підвладність,	підкореність	преси	владі	була	причиною	неадекват-
ного	висвітлення	 газетами	реального	стану	справ	на	 селі.	За	рік	до	
глибокої	економічної	та	соціально-політичної	кризи,	до	якої	привела	
країну	політика	більшовиків,	ця	преса	писала	про	“позитивні	наслід-
ки”	запровадження	воєнного	комунізму:	

“Августовская заготовка нынешнего года превысила прошлогоднюю за-
готовку более чем в два раза... Это говорит о том, что, во-первых, загото-
вительный аппарат за минувший год заметно вырос и, во-вторых, Советская 
власть укрепилась внутри страны” (“Известия Народного Комиссариата по 
Продовольствию”. 1919 р., вересень — жовтень). 

Через	 кілька	 місяців	 у	 Росії	 спалахнули	 антонівський	 заколот,	
кронштадтське	повстання.	Стало	очевидно,	що	хвиля	селянського	не-
задоволення	може	поглинути	цих	політиків	і	їхню	владу.	Але	поки	що	
газети	мусили	підтримувати	курс	на	громадянську	війну	міста	проти	
села.	Преса	широко	друкувала	листи	з	місць,	що	показували	водночас	
і	важкий	стан	на	“продовольчому	фронті”,	і	непохитну	готовність	ко-
муністів	іти	до	кінця	шляхом	партії:	

“Мы, представители Валковского продотряда, исполкомы Валковско-
го уезда, выслушав доклады от центра и с мест об отчаянном положении в 
продовольственном отношении голодающей Красной Армии, и принимая во 
внимание, что хлеб и фураж имеется в уезде, но прячется кулацкими эле-
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ментами, вынесли следующую резолюцию: “Беспрекословно выполнить все 
требования по наряду Упродкома на хлеб и фураж. Мы клеймим позором 
всех тех, кто так или иначе содействуют сокрытию хлебных запасов и портит 
дело снабжения доблестной Красной Армии — защитницы угнетенных. Мы 
заявляем, что будем бороться с подобным элементом и беспощадно пресле-
довать” (1919 р., 14 квітня).

15	 березня	 1921	 р.	 було	 прийнято	 резолюцію	 Х	 з’їзду	 РКП	 (б)	
“О	замене	 разверстки	 продовольственным	 налогом”.	 По	 команді	 з	
центру	 газети	 починають	 викривати	 хиби	 політики	 “воєнного	 ко-
мунізму”	та	пропагувати	нову	економічну	політику	—	неп.

Політика	партії	рішучо	змінилась.	Газети,	які	перед	цим	показу-
вали	не	тільки	вимушений,	а	й	нібито	економічно	ефективний	пере-
біг	 політики	 “воєнного	 комунізму”,	 взялися	 пропагувати	 ідеї	 нової	
політики.	 Зокрема,	 публікації	 порівнювали	 площі	 обробленої	 зем-
лі,	зростання	сівби	як	доказ	того,	що	партія	взяла	правильний	курс.	
Продрозверстка	та	“воєнний	комунізм”	привели	до	того,	що	селяни	
перестали	засівати	багато	землі,	адже	“все	одно	приїдуть	із	міста	біль-
шовики	й	заберуть”.	Такі	відносини	влади	й	селян	були	основною	еко-
номічною	причиною	голоду.	Тому	засів	додаткових	площ	був	ознакою	
відновлення	нормального	економічного	життя	на	селі,	торгівлі	тощо.	
Ця	тема	була	надзвичайно	важливою,	і	пролетарська	преса	слухняно	
взялася	за	відновлення	капіталістичних	відносин	у	країні.

Продовжувала	своє	 існування	й	так	 звана	ленінська	школа	пуб-
ліцистики.	 Історичній	 діяльності	 В.	 Леніна	 можна	 давати	 будь-які	
оцінки,	 але	 він	 має	 бути	 визнаний	 одним	 із	 найвидатніших	 публі-
цистів	та	редакторів	початку	століття.	Особливо	це	стосується	його	
робіт	часів	боротьби	з	царатом	та	російською	буржуазією.	Його	сти-
лю,	який	згодом,	до	встановлення	культу	особи	на	межі	1920–1930-х	
років,	прагнули	наслідувати	журналісти	партійних	газет,	були	при-
таманні	неодмінна	політизація	висвітлюваних	проблем,	принципова	
позиція	 активного	 втручання	 в	життєві	 колізії,	 постановка	 гострих	
соціальних	питань,	викриття	антисоціальних	явищ	—	усе	в	інтересах	
дальшого	розвитку	комуністичної	революції.

Як	приклад	із	сфери	тих	самих	медичних	проблем,	наведемо	пуб-
лікацію	листа	члена	робітничої	інспекції	А.	Селезньова	під	рубрикою	
“Рабочая	жизнь”	у	газеті	“Правда”	за	8	серпня	1919	р.	про	крадіжки	в	
одній	із	лікарень.	Автор	викриває	“механізм”	злочинів	і	відразу	полі-
тизує	свою	оцінку:	
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“А сами врачи что сделали? Они продолжали и продолжают начатый в 
декабре 1917 года интеллигентский саботаж <...> Санитарному отделу... не 
мешало бы положить конец этой вакханалии воровства в больницах”.

У	 важливій	 для	 розуміння	 актуальних	 завдань	 мирного	 часу	
ленінській	роботі	 “Первоначальный	вариант	статьи	“Очередные	за-
дачи	Советской	власти”	(ПСС,	т.	36)	на	с.	148–150	пресі	дається	така	
вказівка:	необхідно	“именно	теперь	позаботиться	о	том,	чтобы	масса	
необыкновенно	ценного	материала,	который	имеется	налицо	в	виде	
опыта	новой	 организации	производства	 в	 отдельных	 городах,	 в	 от-
дельных	предприятиях,	в	отдельных	сельских	общинах,	−	чтобы	этот	
опыт	стал	достоянием	всех”.

Одним	з	видань,	що	прагнули	втілити	ці	вказівки	в	життя,	була	
газета	 “Луганская	 правда”.	 Вмонтована	 в	 негнучку	 систему	 ко-
муністичної	преси,	вона	розвивалася	в	умовах	свого	часу	та	за	його	
законами.	Майже	всю	свою	історію,	від	14	червня	1917	р.,	коли	вона	
виходила	 під	 назвою	 “Донецкий	 пролетарий”,	 це	 було	 російсько-
мовне	видання.	(Лише	кілька	років,	у	так	званий	період	українізації,	
вона	виходила	українською	мовою,	причому,	за	вимогами	правопису	
1928	р.,	з	помітним	впливом	галицького	діалекту.)	Усі	етапи	розвитку	
партійно-радянської	преси	залишили	свої	сліди	на	її	шпальтах.	

З	переходом	до	непу	газета	з	певним	запізненням,	потрібним	для	
того,	щоб	отримати	вказівку	власне	від	свого	засновника,	а	не	від	мос-
ковського	центру,	розпочала	свою	участь	у	русі	за	новим	напрямом.	
3	 липня	1921	 року,	 тобто	 три	 з	 половиною	місяці	 після	прийняття	
згадуваної	резолюції,	газета	“Луганская	правда”	надрукувала	велику	
передову	статтю	“Пора	начать”	—	першу	з	присвячених	непу.

“Надо, чтобы каждый крестьянин твердо знал, что у него берут и что ос-
тавляют, и чем отличается продналог от продразверстки. Надо, чтобы каждый 
крестьянин легко понимал все преимущества, которые ему дает наше новое 
законодательство. Тогда он сознательно и доброжелательно пойдет навстре-
чу Советской власти... Если же крестьянин не получит заблаговременно от 
Советской власти разъяснения, если он будет исходить из простого факта, 
что в этом году у него так же берут хлеб, как и в прошлом, тогда нам придет-
ся рассчитывать и на саботаж, и на скрывание хлебных припасов, и, может 
быть, на активное вооруженное сопротивление, оживление бандитизма”.

Невдовзі	тут	з’являється	постійна	рубрика	“На	путях	новой	эко-
номической	 политики”.	 Редакція	 організовує	 цілий	 господарський	
лікнеп	для	селян,	починаючи	з	передовиці	“Единый	натуральный	на-
лог”,	де	оголошує:	
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“В ближайшие дни мы вернемся к разбору каждого пункта декрета о еди-
ном натуральном налоге, чтобы дать возможность крестьянству широко озна-
комиться с новым положением” (1922 р., 6 травня). 

У	наступних	номерах	газета	виконує	обіцяне,	публікує	цикл	ма-
теріалів,	у	яких	детально	висвітлено	суть	нової	економічної	політики	
на	селі.

Ось	 два	 заголовки	 і	 кілька	 рядків	 із	 матеріалів,	 вміщених	 тут:	
“Посевная	кампания	проходит	отлично”	(1921	р.,	3	липня),	передова	
стаття	“Первые	итоги	сбора	продналога”:	

“Сбор продналога проходил таким быстрым темпом, что он превзошел 
наши ожидания” (1921 р., 28 вересня), “Нэп показал свои целебные свойс-
тва” (1922 р., 2 січня). 

Утім,	наслідком	аграрної	політики	уряду	стало	нове	погіршення	
ситуації:	навесні	та	на	початку	літа	1922	р.	знову	стався	голод.

Минув	 рік	 нової	 економічної	 політики,	 село	 почало	 піднімати-
ся	 силою	відновленої	матеріальної	 зацікавленості	 трударів,	 і	 газета	
сповістила	про	це	читачів	3	липня	1922	р.:

“В прошлом году мы имели половину старого довоенного урожая, в про-
мышленности производили в 7 раз меньше довоенных норм. <...> В Донецком 
бассейне засевают землю выше нормы 1916 года на 20 процентов. Это толь-
ко начало работы”.

Те,	що	 в	 світі	 називається	 напівправдою,	 у	 партійно-радянській	
пресі	 мало	 назву	 пропаганди.	Скоординованість	 усіх	 газет	 навколо	
однієї	ідеї	створювала	ілюзію	одностайності	думок	і	оцінок	у	суспіль-
стві.	

Але	 саме	 “Луганская	 правда”	 дозволяла	 собі,	 всупереч	 новим	
вимогам,	відтворювати	життя,	яким	воно	є.	Так,	всупереч	загальній	
лінії	вихваляти	нову	економічну	політику	партії,	ця	газета	у	номері	
за	2	січня	1922	р.	стверджувала	в	передовій	статті	“Второй	год	жизни	
гиганта.	Донбасс	в	1921	году”:	

“Переход от продразверстки к продналогу вызвал резкое падение заго-
товок и сильное ухудшение снабжения продовольствием по всей Украине”. 

Тим	більше	важлива	 така	репліка	 газети,	що	в	 її	 розпорядженні	
були	факти	про	те,	що	неп	реально	піднімав	економіку	країни,	а	отже,	
можна	було	й	не	заглиблюватись	у	проблеми:	
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“Трехмесячный запас, создавшийся к тому времени (літо 1921 р. — Авт.), 
позволял уже думать о новом изменении программы в сторону повышения 
добычи (вугілля. — Авт.)... К концу октября подъем в каменноугольной про-
мышленности оказался стихийным — добыча дошла до 40 миллионов пудов 
при задании в 20 миллионов” (“Луганская правда”, 1922 р., 2 січня).

Місцеві	 журналісти,	 перебуваючи	 безпосередньо	 поруч	 із	 чита-
чем,	брали	участь	у	подоланні	голоду,	що	вразив	Україну.	Газети	не	
тільки	віддзеркалювали	крайній	ступінь	злиднів	і	зубожіння	в	окре-
мих	районах,	а	й	брали	участь	у	конкретних	акціях	з	надання	допомо-
ги	тим,	хто	голодував:	

“На Украине рабочее население должно дать 164000 голодных пайков, 
а нетрудовое население должно дать 458000”. 

Зазначимо	з	приводу	наведеної	цитати,	що	в	компартійній	пресі	
не	тільки	того	часу,	а	й	наступних	періодів	вважалося	за	інформацію	
навіть	прийняття	рішення	—	хоч	його	виконання,	тобто	власне	події,	
могло	й	не	статися.	Формалізм,	звітувальщина,	рапортування	задля	
начальства	виявилися	не	тимчасовою	“дитячою	хворобою”,	а	родови-
ми	ознаками	надмірно	централізованого	суспільства.	

Найбільш	 повно	 ці	 недоліки	 помітні	 у	 висвітленні	 болючих	 со-
ціальних	проблем,	де	від	преси	вимагалось	і	ходом	справ,	і	рішення-
ми	ЦК	зовсім	інше.	Наприклад,	ось	як	висвітлювалося	відновлення	
вугільної	промисловості	Донбасу:	

“Ввиду особой важности промышленности Донецкого басейна <...> Дон-
басс в смысле снабжения поставлен вне всяких категорий. Проддонбассу 
предоставлены широкие полномочия по закупке и перевозке продуктов, ма-
нуфактуры, обуви и т.п. для нужд рабочих Донбасса”.

Прийняття	рішення	є	подією	лише	для	збюрократизованого	мис-
лення	—	а	для	справжнього	плину	життя	потрібні	реальні	зрушення,	
фактична	діяльність	та	її	наслідки.

Ось	під	заголовком	“Подарки	рабочим	Донбасса”	 газета	 “Киевс-
кий	пролетарий”	висвітлює	одну	з	таких	кампаній:	

“Центральный комитет горнорабочих образовал особую комиссию по 
Донбассу и направляет в Донецкий бассейн специальный поезд с подарками 
для шахтеров. Комиссия обратилась в различные учреждения, у том числе 
и с предложением жертвовать необходимые вещи для шахтеров. Военное 
ведомство дает 2000 кожаных курток, 1000 курток и 8000 брюк уже от-
пущено... Поезд будет отправлен в Донбасс в ближайшее время” (1920 р., 
26 грудня). 
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Звернімо	увагу	на	те,	як	непрофесійно	складено	процитовану	ін-
формацію	та	як	послідовно	з	неї	зникає	саме	заявлене	спочатку	пові-
домлення:	 врешті	 виявляється,	 що,	 власне,	 нічого	 з	 наміченого	 не	
зроблено.	Замітка	відображає	лише	одне	—	прагнення	новоутвореної	
бюрократичної	структури	видати	балачки	за	виконану	роботу	та	хоч	
про	що-небудь	звітувати.

Мінялася	ситуація	в	країні	—	мінялася	партійна	установка,	і	саме	
внаслідок	змін	партійних	оцінок	(а	не	життя	як	такого)	мінявся	зміст	
партійної	преси.

Приблизно	тоді	ж центральна	московська	“Правда”	писала,	пере-
друковуючи	резолюцію	ХІІ	з’їзду	РКП(б)	“О	промышленности”:	

“Оздоровляющее влияние новой экономической политики на хозяйствен-
ную жизнь бесспорно. Оно нашло свое выражение в оживлении промыш-
ленной деятельности <...> в несомненном и очень значительном улучшении 
положения рабочих”. 

Аграрний	 сектор	 в	 умовах	 нової	 економічної	 політики	 поволі	
виводив	 переважно	 селянську	 країну	 з	 багаторічної	 скрути.	Це	 по-
значилося	 й	 на	 загальному	 тоні	 газет.	 У	 1923	 р.	 закінчився	 період	
воєнного	комунізму	не	тільки	в	економіці,	а	й	в	історії	партійно-ра-
дянської	журналістики.	Починався	період	непу,	який	можна	ще	на-
звати	 ленінським	 —	 на	 протилежність	 сталінському,	 що	 наступив	
усередині	1929	р.	 і	тривав,	зазнаючи	несуттєвих	змін,	до	1956	р.,	до	
нетривалого	періоду	певної	лібералізації	суспільного	життя,	відомого	
під	назвою	“хрущовська	відлига”.	Власне	кажучи,	якщо	брати	до	ува-
ги	головні	типологічні	ознаки	партійно-радянської	преси,	можна	вва-
жати,	що	цей	період	протягся	навіть	до	кінця	1980-х	років,	до	початку	
реальних	змін	у	суспільстві	в	контексті	горбачовської	перебудови.

Характерною	 ознакою	 ленінського	 періоду	 стало	 не	 обіцяне	 в	
1917	 р.	 вождем	 світового	 пролетаріату	 визволення	 некомуністич-
них	органів	преси,	а	деяке	послаблення	диктатури	однієї	галузі	ко-
муністичної	ідеології	в	межах	тієї	практики,	що	вже	існувала.	Утім,	
і	це	відбувалося	переважно	в	центральних	газетах,	де	більшу	свобо-
ду	легше	було	контролювати.	Центральна	“Правда”	дозволяла	собі	
друкувати	різні	політичні	думки	щодо	шляхів	подальшого	розвитку	
суспільства.	

Подекуди	на	її	перших	сторінках	з’являлися	навіть	елементи	полі-
тичних	 дискусій	 між	 прибічниками	 більшовизму,	 тобто	 й	 критика	
на	адресу	тодішніх	вождів,	траплялися	навіть	доброзичливі	карика-
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тури	на	Леніна,	Троцького	 та	 інших	партійних	лідерів	 і	 керівників	
радянської	держави.	У	сталінські	часи	подібне	 “свавілля”	було	вже	
неможливе,	і	річ	була	не	стільки	в	неминучому	покаранні,	скільки	в	
зміні	менталітету	 тих,	 хто	 залишився	 працювати	 в	 редакціях	 після	
численних	хвиль	“чисток”	і	репресій.	Після	1929	р.	критиці	не	могла	
бути	піддана	політика	партії	або	її	наслідки.	Дозволялося,	за	узгод-
женням	 із	партійними	комітетами,	критикувати	окремих	партійних	
працівників	низових	ланок.

Місцева	преса	подібних	“привілеїв”	не	мала,	а	отже	продовжувала	
друкувати	матеріали	про	зміцнення	радянської	влади	в	країні,	зокре-
ма,	про	хід	весняних	робіт,	відновлення	роботи	промисловості,	необ-
хідність	зниження	цін	тощо.

У	короткому	ленінському	періоді	бере	витоки	ще	одне	потужне	гро-
мадське	явище	—	робсількорівський	рух.	Спираючись	на	заповіт	вож-
дя	мати	в	кожній	редакції	на	5	штатних	працівників	50	або	500	допи-
сувачів	із	числа	робітників	і	селян,	редакції	почали	не	просто	надавати	
можливість	 читачам	 друкуватися	 в	 газетах	 (зрозуміло,	 під	 пильним	
наглядом	редакторів	і	в	жорстко	визначених	межах),	а	й	усіляко	заохо-
чувати	їх	до	цього.	На	відміну	від	так	званих	буржуазних	газет,	де	коло	
авторів	було	дуже	вузьким	(професійні	журналісти	високого	ґатунку,	
політики,	 інтелігенція	 тощо),	 у	 партійно-радянській	 пресі	 редакції	
були	зобов’язані	віддавати	щонайменше	60	процентів	газетної	площі	
саме	під	публікації	робітничих	і	селянських	кореспондентів.

До	1922	р.	партійні	газети	просто	друкували	у	великій	кількості	
листи	до	редакцій	від	робітників,	червоноармійців	із	фронтів,	селян.	
Подекуди	в	них	містилася	сувора	критика	на	адресу	окремих	місце-
вих	діячів	і,	згідно	з	прийнятим	тоді	порядком,	невдовзі	з’являлися	
відповіді	тих,	хто	був	розкритикований.	При	цьому	в	реальний	стан	
справ	(наприклад,	із	повторним	контролем	з	боку	журналістів	щодо	
правдивості	 надісланих	 відповідей)	 редакції	 не	 заглиблювалися.	
У	підшивках	тих	років	дуже	важко	знайти	приклади	повернення	га-
зет	 до	 попередніх	 публікацій	—	 навіть	 у	 центральній	 “Правді”,	 яка	
завжди	задавала	тон	діяльності	місцевої	преси.	Чого	не	було	в	цент-
ральному	органі	партії,	того	не	могло	були	і	в	інших	виданнях.

Але	вже	з	кінця	1923	р.	справу	з	робсількорами	редакції	почали	
піднімати	на	новий	організаційний	рівень.	Так,	у	 газеті	 “Вісти	Все-
українського	Виконавчого	Комітету	Рад	Робітничих,	Селянських	та	
Червоноармійських	 депутатів	 та	 Губвиконкому	 Харківщини”	 стає	
постійною	рубрика	“Нам	пишуть”.	У	цілому	листи	визначали	досить	
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точне	бачення	місцевих	проблем,	відвертість	у	їхній	постановці,	щире	
бажання	якомога	швидше	їх	розв’язати	з	допомогою	преси.	Але	дуже	
глибоких	узагальнень	ті	листи	мати	не	могли,	а	тим	більше	не	могли	
вони	містити	“контрреволюційних”	думок,	що	відрізнялися	б	від	про-
голошеної	лінії	партії.	

Редакції	прагнули	всіляко	розширити	авторський	актив,	а	оскіль-
ки	в	їхньому	розпорядженні	були	багатотисячні	тиражі,	це	викорис-
товувалося	досить	ефективно:	наприклад,	у	центрі	сторінок	згадува-
них	“Вістей...”,	складених	саме	із	листів,	набирали	великими	літерами	
заклик:	“Прочитали?	Напишіть	і	ви	про	себе”.	З	цією	ж	метою	редак-
ції	підтримували	відкрито	сміливі	виступи	активістів.	Наприклад,	у	
статті	“Увагу	до	робсількорівського	слова”	засуджено	діяльність	ди-
ректора	—	затискувача	критики.	

Газети	 дають	 конкретні	 завдання	 своїм	 добровільним	 помічни-
кам	—	а	це	на	той	час	було	нове	явище	в	журналістиці.	З’являється	
навіть,	за	аналогією	з	неологізмами	“комсомолія”	та	“піонерія”,	тер-
мін	“робкорія”,	тобто	маса	дописувачів	із	числа	робітників	промисло-
вих	підприємств,	причому	всеукраїнська	компартійна	преса	ставить	
їх	у	широкому	аспекті:	

“Справа громадського харчування, яке з кожним днем набуває все біль-
шої гостроти, <...> є справою громадського характеру, громадським повинен 
бути й характер його організації... Справа ця дуже важлива і дуже бажано було 
б, щоби наша рабкорія й уся робітнича громадськість прийняли найактивнішу 
участь у обговоренні її на сторінках нашої преси “ (1924 р., 3 квітня).

Ще	красномовніший	приклад	ускладнення	форм	і	методів	роботи	
з	робсількорами	—	проведення,	згідно	з	оголошенням	у	газеті,	показо-
вого	“суду”	над	трьома	робкорами	на	сцені	одного	з	театрів.

Якісно	 новий	 етап	 цього	 руху	 почався	 тоді,	 коли	 поширила-
ся	 практика	 друкування	 листів	 під	 псевдонімами:	 “Рабкор	Хмара”,	
“Жгучий”,	або	просто	“Рабкор”	(1924	р.,	17	грудня).	Це,	з	одного	боку,	
дозволило	редакціям	 збільшити	 гостроту	публікацій,	 а	 з	 другого	—	
посилило	безвідповідальність	авторів	листів.	Конфлікти	між	ними	та	
“героями”	 їхніх	виступів	переросли	з	рівня	конкретних	ситуацій	на	
рівень	політичної	проблеми.	Про	це	свідчить	суперечка,	що	виникла	
під	час	Всеукраїнської	наради	про	роботу	на	селі:	

“Щодо роботи сількорів, яка викликала багато дискусій серед делегатів, 
тов. Холявський (зав. Оргінстром ЦК КП(б)У. — Авт.) зазначає, що думкою в 
його тезах про керівництво роботою сількорів не є обмеження їхньої роботи, 
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як зрозуміли кілька делегатів, а саме керівництво. Сількори — це передовики 
сільського суспільства і треба, щоби своєю роботою вони дарма не дискреди-
тували радянський апарат на селі. Треба керувати сількорами так, щоби вони 
працювали на користь партії” (1924 р., 5 грудня).

З	даної	невеличкої	цитати	можна	зробити	принаймні	три	важли-
вих	висновки.	По-перше,	сількорівський	рух	відчував	опір	не	лише	
серед	справжніх	класових	ворогів,	а	й	серед	нової	радянської	бюро-
кратії	—	а	отже,	він	ставав	реальною	силою.	

Річ	у	тому,	що	рішення	VIII	з’їзду	РКП(б)	містять	надзвичайно	
важливе	положення,	що	дошкуляло	як	ворогам,	так	 і	партбюрокра-
там:	“Лица	или	учреждения,	о	действиях	которых	говорится	в	печати,	
обязаны	в	кратчайший	срок	дать	на	страницах	той	же	газеты	деловое	
фактическое	 опровержение	 или	же	 указать	 об	 исправленных	 недо-
статках	и	ошибках.	В	случае	если	такое	опровержение	или	указание	
не	появится,	Революционный	трибунал	возбуждает	дела	против	на-
званных	лиц	или	учреждений”.	Для	місцевої	влади,	яку	Ленін	не	лю-
бив	і	називав	“худшим	средостением	между	трудящимися	и	советской	
властью”,	це	положення	ставало	дуже	обтяжливим	саме	з	бурхливим	
розвитком	 навкологазетної	 активності.	 Виникала	 проблема	 керів-
ництва:	 із	чийого	боку,	на	яких	засадах,	у	чиїх	інтересах?	Відповідь	
давалася	 така:	 треба	 керувати	на	 користь	 саме	партії,	 а	 не	місцевої	
верхівки.	Інакше	кажучи,	місцевий	радянський	апарат	не	можна	було	
дискредитувати	“даром”,	а	тільки	для	користі	всієї	партії.

По-друге,	 у	 самому	 сількорівському	 рухові	 не	 все	 було	 беззапе-
речно,	і	проти	нього	велася	обґрунтована	критика.	Інколи	робсількори	
без	дозволу	партії	дошкуляли	тим,	кого	критикувати	було	не	можна.	
Інколи	друкували	“недостатньо	обґрунтовані”	замітки.	Поставало	пи-
тання	про	підвищення	рівня	підготовки	їхніх	матеріалів.	Дуже	цікаво	
те,	 що	 проблема	 “заавторства”,	 яка	 з	 початком	 використання	 псев-
донімів	набула	додаткових	стимулів,	ніяк	не	висвітлювалася	в	тогочас-
ній	компартійній	пресі.	Але	про	неї	писали	за	кордоном,	що	свідчить	
про	велике	поширення	цієї	ганебної,	як	для	вільної	преси,	практики.	
Дещо	в	іншому	часовому	відтинку,	у	перші	роки	після	Другої	світової	
війни,	публіцист	О.	Горновий	писав	у	емігрантській	пресі:

“В совєтській пресі постійно роїться від усяких звернень, листів, телеграм, 
що їх, буцім, складають самі працюючі. Всім нам добре відома техніка скла-
дання і підписування таких звернень і листів. Привозять їх більшовицькі чинов-
ники готовими з району і примушують підписувати на мітингах під прямим або 
посереднім терором”.
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Визначити	кількісно,	яка	частина	робсількорів	справді	писала	свої	
матеріали	до	редакцій,	а	яка	підписувала	готовий	текст	“за	автора”,	
нині	вже	не	видається	можливим.

По-третє,	 не	 все	 лишалося	 в	 порядку	 і	 в	 тому,	 що	 стосувалося	
“ідейної	чистоти”:	тут	комуністам	теж	треба	було	пильнувати,	адже	
сількори,	як	бачимо,	навіть	на	партійних	нарадах	прагнули	більшої	
волі	для	себе,	а	це	могло	бути	й	небезпечним:	вихід	з-під	партійного	
контролю	був	одним	із	найнебезпечніших	політичних	злочинів	тих	і	
наступних	часів.

Зрештою	значне	збільшення	кількості	робсількорів	почало	вима-
гати	вдосконалення	організаційних	форм	і	методів	роботи.	Та	ж	все-
українська	газета	ставить	завдання	на	посилення	цієї	роботи:	

“Треба організувати робкорів і сількорів”, — та пропонує конкретні фор-
ми: організуватися не навколо парткомів, а навколо своїх газет (“Вісти...”, 
1924 р., 14 грудня).

Уже	наприкінці	1924	р.	редакція	всеукраїнської	газети	мала	під-
стави	рапортувати	про	результати	проведеної	роботи:	

“Наша преса стала дійсно масовою пресою, у ній беруть участь десятки 
тисяч робітників і селян. Якщо не так давно наші газети були агітаторами й 
пропагандистами переважно, то тепер вони стають справжніми “колективни-
ми організаторами”, адже десятки тисяч робітничих і сільських кореспонден-
тів, робітничих і сільських читачів втручаються у наше будівництво” (1924 р., 
14 грудня). 

Із	 зростанням	кількісних	показників	рух	 зазнавав	певних	якіс-
них	змін.	Головною	з	них	слід	вважати	перехід	від	“сигналізування”	
до	реальної	політичної	боротьби.	По-перше,	було	реорганізовано	ро-
боту	редакцій	у	напрямі	досягнення	дієвості	виступів	робсількорів.	
У	харківських	“Вістях...”	з’явилася	нова	постійна	рубрика	“Отклики	
на	статьи	и	заметки	“Вістей”.	У	1924	р.	такої	рубрики	тут	не	було,	а	
в	1925–1927	рр.	вона	вже	з’являється	раз	на	тиждень	і	навіть	часті-
ше,	а	зміст	відгуків	на	критику,	зокрема	й	на	сигнали	робсількорів,	
носять	 конкретний,	 конструктивний	 характер	 (див.,	 наприклад,	
“Вісти...”,	1927	р.,	29	березня,	1	квітня	 і	далі).	Нічого	подібного	за	
цілеспрямованістю	так	 звана	буржуазна	преса	 того	часу	не	 дала	 і,	
внаслідок	 роз’єднаності	 редакцій,	 непідпорядкованості	 їх	 одному	
центру,	зробити	була	не	в	змозі	та	й	не	вважала	за	потрібне.	Вище	
понять	дієвості	й	масовості	тут	ставилося	поняття	творчої	свободи	
та	незалежності.
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По-друге,	 зміст	 виступів	 партійно-радянських	 газет	 все	 більше	
повертав	 у	 бік	 посилення	 класової	 боротьби.	 Замість	 розв’язання	
проблем	 розбудови	 суспільства,	 у	 якому	 більшість	 населення	 була	
б	 економічно	 заможною	 та	 політично	 згуртованою	 саме	 на	 цьому	
підґрунті,	курс	партії	все	більше	повертав	на	розпалення	класової	не-
нависті,	цькування	однієї	частини	народу	на	другу,	на	те,	щоб	утри-
мувати	населення	в	рівній	злиденності.	Робсількори,	маса	яких	була	
саме	пролетарями	і	незаможниками,	з	ентузіазмом	взялися	до	знайо-
мої	справи	викриття	“класового	ворога”.	Один	з	тематичних	напря-
мів	—	висвітлення	тяжкого	стану	бідняків:	

“Тяжко лише бідняку, незаможнику, який через відсутність худоби й спо-
рядження мусить звертатися до більш багатих селян, а інколи й до глитая за 
допомогою. Звісно, завжди у виграшу в такій справі лишається глитай, якому 
потім бідняк відробляє дуже дорогою ціною — власною працею“ (“Вісти...”, 
1927 р., 14 жовтня). 

Другий	 тематичний	 напрям	—	 розпалення	 нової	 хвилі	 класової	
боротьби,	соціальної	заздрості,	жадоби	експропріації	замість	пошуку	
ефективних	шляхів	загального	заможного	господарювання:	

“Димівські куркулі вже могли сказати, що й при Радянській владі їм можна 
жити. Біднота придушена, тероризована вже скаржиться на Радянську владу, 
що про неї ніби забули”. 

(Зазначимо	мимохідь,	щодо	питання	про	професійну	майстерність	
журналістів	тих	часів:	 із	процитованої	фрази	лишається	незрозумі-
лим,	про	кого	ніби	забули	—	про	бідноту	чи	про	радянську	владу?)

Третій	напрям	—	традиційний	для	комуністів	заклик	до	єднання	
пролетарів,	але	в	багатьох	випадках	без	вказання	на	те,	як	воно	має	
відбуватися,	 без	 висвітлення	 економічного	механізму,	 питань	 влас-
ності,	розподілу	прибутку	тощо.	Під	рубрикою	“Листи	робкорів”	чи-
таємо	у	“Вістях...”:	

“Незаможники хутора Целуйків вирішили колективно вступити членами 
кооперації... провести обробку землі так, як навчила їх за 7 років Радянсь-
ка влада <...> і тим самим підняти міць своєї сільської кооперації“ (1924 р., 
18 листопада).

Як	саме	навчила	це	робити	нова	влада	за	роки,	протягом	яких	три-
чі	кардинально	змінювалась	аграрна	політика	панівної	партії,	—	ли-
шається	невідомим.	Подібна	ж	політична	балаканина	без	 аналізу	й	
досвіду	“розкручується”	в	іншому	матеріалі:	
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“Комуна незаможних у селі Юровка... ще в 1919 році заклала колектив-
не господарство. <...> У 1921 демобілізовані товариші повернулися додому й 
знову заснували колектив”.

Унаслідок	чого	до	них	прийшов	успіх,	а	з	ним	і	добробут?	За	що	
від	Всеукраїнського	з’їзду	Рад	 їм	було	вручено	червоний	прапор	та	
оголошено	“щиру	подяку”,	як	про	це	сказано	в	замітці?	Усі	запитання	
залишаються	без	відповіді	(“Вісти...”,	1924	р.,	30	грудня).	За	оцінкою	
газети,	 усе	 чудово	—	лишається,	 втім,	 невідомим,	 чому	ж	подібний	
досконалий	досвід	не	було	негайно	запроваджено	в	безлічі	інших	ху-
торів	і	сіл,	чому	вдячні	селяни	в	масі	своїй	його	не	сприйняли	і	чому	
взагалі	вони	чинили	такий	опір	суцільній	колективізації	сільського	
господарства.

Подібна	неприхована	пропаганда	міститься	в	такій	публікації:

“Помітно, що селянство дуже охоче віддає податки — багато селян праг-
нуть віддати відразу весь обсяг податку, хоча останній строк призначено на 
1 квітня 1925 року“ (1924 р., 2 жовтня). 

Брак	аргументації,	застосування	загального	“багато”	замість	точ-
ного	числа	селян	принаймні	в	одному	селі	дають	підстави	для	сум-
нівів	у	правдивості	всієї	інформації.

Такий	непрофесіоналізм	журналістів,	що,	найімовірніше,	видали	
бажане	 за	 дійсне,	 вступає	 в	 суперечність	 із	 вказівкою	ЦК	 РКП(б)	
щодо	 необхідності	 висвітлювати	життя	 “широко	 и	 полно”,	 але	 під-
тверджує	оцінку	тієї	ж	інстанції	про	те,	що	газетні	публікації	пишуть-
ся	“запутанными	и	неясными	фразами”.	Ось	приклад	із	харківських	
“Вістей...”	за	6	вересня	1924	р.	в	статті	з	надмірно	довгим	заголовком	
“Громадське	харчування	—	спосіб	підвищення	реальної	вартості	зар-
плати”:	

“Заробітна платня зараз не абсолютно низька (? — Авт.). Вона не задо-
вольняє не тому, що робітник отримує, наприклад, 40 а не 80 карбованців, а 
тому, що за ці сорок карбованців робітник не зможе купити стільки продуктів, 
щоб задовольнити його потреби”. 

Надмірна	ускладненість	речення,	адресованого	аудиторії	з	неви-
соким	рівнем	освіти,	свідчить	про	недостатню	професійну	підготовку	
газетярів.

Отже,	внаслідок	запровадження	комплексу	жорстких	і	термінових	
заходів	нової	економічної	політики	1923–1924	рр.	почалося	неупинне	
підвищення	якості	та	кількості	партійних	та	радянських	газет.	Це	від-
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бувалося	через	“максимальное	сближение	между	нашими	газетами	и	
рабоче-крестьянской	массой”	—	спочатку	через	посилене	друкування	
листів	із	місць,	потім	через	вилучення	постійних	авторів	із	числа	до-
писувачів,	і	врешті,	через	створення	все	більшої	кількості	робітничих	
та	селянських	кореспондентів.	

Час	відновлення	мирного	життя	після	громадянської	війни	почав	
змінюватися	на	період	прискореного	розвитку	СРСР,	 час	масового	
трудового	ентузіазму	та	надексплуатації	людини	державою.	Одним	із	
найефективніших	засобів	створення	цієї	хвилі	загального	піднесення	
були	саме	газети.	Партія	покладала	велику	відповідальність	за	стан	
справ	у	містах	і	районах	на	обласну	й	місцеву	пресу.	А	вказаний	шлях	
до	виконання	цих	настанов	передбачав	створення	армії	робсількорів.	
Їх	підтримували,	почасти	через	справді	обґрунтовані	виступи	на	га-
зетних	шпальтах	із	діловими	пропозиціями,	відвертою	критикою,	—	
але	почасти	через	острах	опинитися	серед	ретроградів,	ворогів	наро-
ду,	які	“затискають”	пролетарську	критику	з	місць.	

Тому	повідомлення	робсількорів	подавалися	часто	невиправдано,	
як	неспростовна	інформація,	зміст	якої	не	підлягав	сумнівам	чи	кри-
тиці.	Вказані	в	них	факти	відразу	виносилися	на	розсуд	громадської	
думки.	Дії	робкорів	партійні	комітети	координували	з	діями	 інших	
органів	пропаганди.	Так,	 у	 театрах	проходили	 судові	 засідання	над	
“зажимщиками	критики”,	їх	дошкульно	висміювали	агітбригади	—	та	
історія	не	зберегла	фактів	висміювання	авторів	упереджених	або	при-
наймні	необ’єктивних	заміток	у	газетах.	

Підтримка	цього	громадського	руху	була	офіційно	проголошеною	
політикою	партії,	не	дотримуватися	її	було	неможливо	і	навіть	небез-
печно,	адже	він	означав	втілення	в	життя	одного	з	заповітів	Леніна	
про	те,	що	в	будь-якій	газеті	“на	каждые	5	пишущих”	має	бути	50	або	
500	дописувачів	із	числа	робітників	і	селян.

В	 обстановці	 справжньої	 безвідповідальності	 й	 безкарності	 роб-
сількорів	 —	 у	 керівників	 підприємств,	 організацій,	 у	 широкої	 ау-
диторії	 складалося	викривлене	розуміння	 соціальної	 ролі	 і	 завдань	
преси,	надмірний	острах	перед	критикою	в	газеті,	ставлення	до	дру-
кованого	слова	як	до	“істини	в	останній	інстанції”.	

Робкори	 і	 надалі	 нерідко	 підписували	 свої	 статті	 псевдонімами:	
“Зоркий	глаз”,	“Бдительный”.	У	певних	випадках,	якщо	автор	викри-
вав	 справді	 злочинні	 або	 соціально	 небезпечні	 факти,	 це	 було	 ви-
правдано	—	але	в	подібних	викривлених	умовах	виступи	під	псевдоні-



74

мами	давали	змогу	безкарно	розправлятися	з	чесними	працівниками.	
Згодом	 організоване	 таким	 чином	 надходження	 інформації	 навіть	
наблизилося	до	масового	писання	доносів	—	сумної	реалії	сталінсь-
ко-беріївської	епохи.

Рух	робкорів,	сількорів,	юнкорів	викликав	неоднозначну	реакцію	
суспільства.	Те,	що	будь-який	напівписьменний	автор	критичної	за-
мітки	ставав,	“за	класовим	принципом”,	вище	кадрових	працівників,	
ставав	 хазяїном	 ситуації,	 викликало	 незгоду	 з	 боку	 “зажимщиков	
критики”,	які	нерідко	були	праві	по	суті	—	але	програвали	конфлікт	
саме	“з	політичних	міркувань”.	Здоровий	глузд	та	економічні	вимоги	
відступали	перед	логікою	класової	боротьби.

У	ході	Всеукраїнської	партійної	наради	про	роботу	на	селі	питан-
ня	про	сількорів	постало	несподівано	гостро,	підняли	його	і	сількори,	
і	ті,	хто	закликав	їх	до	порядку.	Партійним	комітетам	довелося	пере-
конатися,	що	рух	цей	може	вийти	з-під	контролю,	а	цього	влада	не	
могла	допустити	ні	за	яких	обставин.

Розпочалася	перебудова	робсількорівського	руху:	від	масових,	але	
стихійних	виступів	партійні	комітети	та	редакції	перейшли	на	почат-
ку	1930-х	років	до	створення	всеросійських	і	всеукраїнських	органі-
зацій	робсількорів.

Лишається	 враження,	 що	 організатори	 цього	 руху	 поступово	
опановували	його	масштаби	та	дієвість,	а	з	самого	початку	не	споді-
валися	на	 справжню	масовість.	Наприкінці	 1924	р.	 “Вісти...”	 пові-
домляють:	

“Наша преса стала справді масовою пресою, у ній беруть участь десятки 
тисяч робітників і селян...” 

Через	 десять	 років	 рахунок	 в	Україні	 йтиме	 на	 сотні	 тисяч,	 а	 в	
цілому	по	СРСР	—	на	мільйони.	Принаймні	так	проголошувалось	у	
партійних	звітах.

Зміцнення	 позицій	 робсількорівського	 руху	 вимагало	 в	 умовах	
диктатури	пролетаріату	прийняття	жорстких	рішень	партії.	Уже	зга-
дуване	 положення,	 згідно	 з	 яким	 особи	 або	 установи,	 про	 дії	 яких	
йшлося	у	пресі,	були	зобов’зані	в	найкоротший	термін	на	сторінках	
тієї	ж	газети	дати	ділове	фактичне	спростування	або	вже	вказати	про	
виправлені	недоліки	і	помилки,	а	якщо	таке	спростування	або	поси-
лання	не	 з’явиться,	 революційний	трибунал	порушує	 справу	проти	
названих	осіб	або	установ	—	було	дуже	потужним	елементом	дикта-
тури	партії,	але	воно	розбестило	партійну	пресу	почуттям	безкарності	
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й	захищеності	за	будь-яких	умов,	і	це	перебування	“під	парасолькою”	
стало	родовою	її	ознакою	на	наступні	сімдесят	років.	Лише	повален-
ня	монопартійної	влади	на	початку	1990-х	змусило	пресу	опинити-
ся	віч-на-віч	із	реальними	проблемами	суспільного	життя,	ринкових	
відносин,	політичної	боротьби	не	з	уявними	“ворогами	народу”,	 а	 з	
реальними	політичними	суперниками.	

Насправді	 спростувань	 у	 газетах	 було	 дуже	мало,	 і	 лише	 в	 пер-
ші	роки	руху.	Ті,	кого	розкритикували,	вважали	за	краще	каятися	та	
давати	обіцянки,	аніж	входити	в	тяжкі	розслідування	з	авторами,	за	
якими	незмінно	була	підтримка	партійного	й	будь-якого	іншого	на-
чальства.	Тому	в	газетах	з’вляються	нові	рубрики	“Отклики	на	статьи	
и	заметки”.	У	1925–1926	рр.	у	харківському	“Вестнике...”	матеріали	
під	такою	рубрикою	друкувалися	приблизно	один	раз	на	тиждень.

Особливе	становище	було	в	сільських	кореспондентів.	Рівень	гра-
мотності	 й	 політичної	 свідомості	 на	 селі	 був	 незрівнянно	 нижчим,	
аніж	 у	 промислових	 центрах,	 прошарок	 членів	 партії	 —	 критично	
тонким,	партійні	організації	в	більшості	перебували	під	впливом	міс-
цевих	інтересів.	Водночас	СРСР,	як	країна	на	той	час	переважно	аг-
рарна,	залежала	більше	від	селян,	аніж	від	пролетарів.

Отже,	 ці	 активісти	 допомагали	проводити	революційні	 перетво-
рення	 на	 селі.	 Сількорівський	 рух	 був	 формою	 класової	 боротьби.	
Водночас	бідняки,	при	нейтралізації,	а	згодом	при	допомозі	середня-
ків,	повинні	були	подавити,	знищити	як	клас	кулаків-глитаїв.	Поде-
куди	ті,	кого	прирекли	на	знищення,	вбивали	сількорів,	тоді	НКВС	і	
пропаганда	починали	розкручувати	“політичну	справу”	про	озброє-
ний	опір	ворогів	народу.	

Сількори	в	такій	ситуації	ставали	водночас	і	провідниками	полі-
тики	комуністів	у	сільській	місцевості,	 і	 їхніми	 інформаторами	про	
реальний	стан	справ	і	настрої	серед	селянства.	Замітки	від	них,	дещо	
наївні,	погано	написані	й	відредаговані,	але	сповнені	щирого	прагнен-
ня	кращого	життя	для	всіх	у	його	комуністичному	розумінні,	і	нині	
викликають	 здебільшого	 повагу	 й	 симпатію.	 Зрозуміло,	 що	 класо-
вим	ворогам	слова	на	газетних	шпальтах	не	надавали,	а	власних	ви-
дань	есерівського	типу	сільські	багатії	тоді	вже	не	мали.	Такою	була	
політична	лінія	партії	—	знищити	як	клас	дрібних	експлуататорів	се-
лянства,	які	заважали	справі	тотальної	надексплуатації	селян	“проле-
тарською”	державою.

Подальший	розвиток	робсількорівського	руху	привів	до	розумін-
ня	 необхідності	 його	 координації	 та	 управління	 ним.	 У	 1930	 р.	 за	
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ініціативою	 найавторитетнішої	 партійної	 газети	 “Правда”	 (органу	
ЦК	ВКП(б)	відбулася	Всесоюзна	нарада	робсількорів.	А	в	1931	р.	—	
Всесоюзний	конкурс	низових	газет.

Зрештою,	за	мілітаризованою	стилістикою	того	часу,	“рух”	пере-
творився	 на	 “армію”.	 У	 відповідь	 на	 заклик	 московської	 “Правды”	
республіканська	 центральна	 газета	 “Комуніст”,	 орган	 ЦК	 КП(б)У,	
випустила	 тематичну	 полосу	 “Пресу	 й	 робсількорівську	 армію	 на	
боротьбу	 за	 організаційно-господарське	 зміцнення	 колгоспів”.	 Усі	
активісти	преси	були	“приписані”	до	своїх	редакцій,	до	окремих	тем,	
ставали	 частиною	 того	 самого	 “гвинтика”,	 ставали	 абсолютно	 ке-
рованою	силою	без	права	писати,	 як	воно	 є	насправді	 у	 світі,	 але	 з	
обов’язком	писати	так,	як	треба.

За	 прикладом	 “Правды”	 на	 сторінках	 місцевих	 газет	 з’явилися	
“переклички”,	“рейди”.	Газети	створювали	спеціальні	виїзні	бригади,	
які	за	листами	робсількорів	на	місцях	з’ясовували	ситуацію.	Їх	вирок,	
як	правило,	ставав	остаточним	і	не	підлягав	оскарженню.	

Не	 слід	 робити	 висновок,	 що	 газети	 були	 перевантажені	 роб-
сількорівськими	матеріалами	про	події	 або	проблеми	 їхнього	рівня	
компетенції.	Інші	інформаційні	потоки	виносили	на	газетні	шпальти	
матеріали	місцевих	відповідальних	партійних	або	радянських	праців-
ників	—	у	формі	інтерв’ю	або	за	власним	підписом	функціонера,	для	
якого	виступ	у	газеті	був	бажаним	приводом	для	демонстрації	того,	
як	добре	він	виконує	директиви	партії.	Такою	є,	наприклад,	бесіда	з	
членом	Наркомвнуторгу	(Народного	комісаріата	внутрішньої	торгів-
лі)	Коломойцевим	у	“Вістях...”	за	14	вересня	1924	р.	або	проблемна	
стаття	про	розширення	виробництва	товарів	повсякденного	попиту	
за	 підписом	 заступника	 голови	 Ради	Народних	 Комісарів	 України	
Суховій	 (там	 само,	 25	жовтня).	Про	 місцевих	 керівників	 писали	 й	
журналісти.	Такою	є	замітка	“Образцовый	председатель	сельсовета”,	
у	 якій	 ішлося	про	досвід	 організації	 будівництва	шкіл	на	 селі	 (там	
само,	7	жовтня).

До	середини	1920-х	років	значно	змінилася	лексика	газет	порів-
няно	з	початком	десятиліття.	Цікавий	матеріал	для	узагальнень	дає	
зміна	 постійних	 рубрик.	 Так,	 у	 центральній	 “Правде”	 1919	 р.	 най-
частіше,	 майже	щодня,	 з’являлася	 рубрика	 “Борьба	 с	 голодом”,	 а	 в	
1924	р.	—	“Борьба	за	овладение	рынком”	(див.,	наприклад,	номер	за	
11	квітня	1924	р.).

“Вісти...”	 вживають	 такі	 екзотичні	 для	 попередньої	 і	 наступної	
партійно-радянської	 преси	 словосполучення:	 “стягти	 капітал	 у	 га-
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лузь”,	 “криза	 збуту”,	 “зниження	 цін,	 зменшення	 накладних	 витрат”	
(1927	р.,	1	квітня).	

Дуже	добре	це	помітно	в	публікаціях	щодо	житлового	будівниц-
тва	—	однієї	з	провідних	тем	тогочасної	преси.	У	1926	р.	розпочалося	
різке	підвищення	темпів	зведення	житла:	цей	будівельний	сезон	був	
“першим	 роком	 великого	 промислового	 й	 житлового	 будівництва”	
(“Вісти	Всеукраїнського...”,	1927	р.,	17	березня).	Газети	повідомляли	
про	зведення	Палацу	робітника	в	Харкові	на	кошти	профспілки	за-
лізничників	(там	само,	14	травня),	про	зміцнення	житлово-будівель-
них	кооперативів	(там	само,	25	червня).

Варто	процитувати	такі	рядки	з	“Правды”	за	1926	р.	(підкреслено 
авт.):

“Для того чтобы дело жилищного строительства сдвинуть с мертвой точки 
(! — Авт.), нужен кредит. <...> Но кредита <...> жилсоюз не дает, так как он не 
имеет реальных ценностей” (19 січня).

“Следует коренным образом изменить жилищную политику, отказав-
шись от собесовского принципа, и перейти на принцип хозрасчетный” 
(24 січня).

Змінюється	 разом	 із	 лексикою	 проблематика	 виступів	 преси:	
звичні	теми	постачання	на	село	мануфактури	або	взуття	відходять	на	
друге	місце	перед	новими	завданнями,	що	виникли	внаслідок	бурх-
ливого	розвитку	в	цих	галузях.	Про	це,	зокрема,	стаття	в	“Правде”	від	
22	січня	1926	р.,	у	якій	інформаційний	підхід	до	справи	будівництва	
житла	 відступає	 перед	 аналітичним,	 завдяки	 чому	 показані	 еконо-
мічні	рушійні	сили	всієї	справи.	Далі	в	цій	самій	газеті	за	17	березня	
1927	р.	 редакція	 йде	 вглиб,	 розкриваючи	 проблеми	 розвитку	 буді-
вельної	бази	та	виробництва	будматеріалів	у	тому	ж	контексті.	

Ось	публікація	“Чергові	завдання	місцевої	промисловості”	(“Віс-
ти...”,	1927	р.,	1	квітня):	на	підприємствах	провідних	галузей	вже	до-
сягли	межі	навантаження,	і	газета	закликає	шукати	шляхи	розширен-
ня	робіт,	переобладнання	потужностей.

Певні	зрушення	спостерігаються	під	час	непу	і	в	жанрах	газетних	
публікацій.	Від	 1924	 р.	 відроджуються	репортаж	 (“День	 врожаю”	 в	
газеті	“Вісти...”,	24	вересня),	фейлетон	(“Пишіть,	пишіть”	та	“Ох	і	лю-
бить	райвиконком	сількора”	 (там	само,	21	й	17	травня),	обидва	під	
псевдонімом	“О.	Вишня”.

Серед	 наслідків	 розвитку	 газет	 в	 умовах	 непу	 треба	 відзначити	
появу	на	 їхніх	 сторінках	 численних	повідомлень	про	 заходи,	 вжиті	



78

після	 опублікування	 критичних	 матеріалів	 (наприклад,	 “Вісти...”,	
1927	р.,	 19	 червня)	 та	 зміцнення	 практики	 повертання	 до	 тем,	 під-
нятих	 раніше.	 Редакції	 навіть	 розпочинають	 самотужки	 проводити	
крупні	 газетні	 акції,	 виявляють	наполегливість	у	розробці	 актуаль-
них	 проблем	 соціалістичного	 будівництва,	 добиваються	 прийняття	
конкретних	заходів	з	реальної	зміни	стану	справ	на	краще	в	його	ко-
муністичному	розумінні.

Набувають	 дедалі	 більшого	 розмаху	 масштаби	 й	 ускладнення	
форми	висвітлення	пресою	окремих	соціальних	проблем.

Показовим	є	приклад	із	великою	газетною	кампанією	харківських	
“Вістей...”	щодо	розвитку	кооперації	у	сфері	рибного	промислу.	Мета	
була	поставлена	редакцією	перспективно:	пошук	додаткових	шляхів	
поліпшення	постачання	робітників	великих	міст	продуктами	харчу-
вання.	Зазначимо,	що	в	умовах	панування	приватної	власності,	роз-
виненої	ринкової	економіки	та	демократично	організованого	суспіль-
ного	життя	нічого	подібного	редакції	газет	не	змогли	б	та	й	не	схотіли	
б	виконувати.	Але	неп	усе-таки	був	залишком	капіталізму,	тимчасово	
дозволеним	комуністами,	і	в	його	надрах	продовжував	визрівати	но-
вий	тип	виробничих	відносин	—	радянський,	коли	всім	до	всього	було	
діло,	але	мало	хто	конкретно	за	щось	відповідав.

У	травні	1927	р.	ця	 газета	саме	так	поставила	проблему	в	статті	
“Рибний	промисел	у	загоні”.

Отже,	 виконуючи	 вказівку	 ЦК	 партії	 про	 курс	 на	 кооперацію	
“дрібнобуржуазного	виробника”,	газета	так	висвітлює	стартову	пози-
цію	проблеми:

“Погано те, що рибалки темні й неорганізовані, кооперація серед ри-
балок розвинена слабо... Рибальський ринок знаходиться цілком в руках у 
приватника”. 

Висновок	є,	по	суті,	партійним	рішенням,	яке	партійна	преса	лише	
донесла	до	масової	аудиторії:	

“Треба кооперативно-громадським організаціям Маріупольщини висту-
пити єдиним фронтом проти приватника. Треба допомогти рибалкам і тим 
самим зміцнити рибне господарство” (1927 р., 17 червня).

У	журналістиці,	відповідальній	перед	суспільством,	а	не	перед	ЦК	
партії,	такий	імператив	(“треба	виступити	єдиним	фронтом”)	звучав	
би	неприродно:	газета	не	може	в	умовах	демократії	давати	громадя-
нам	вказівки,	що	і	як	вони	мусять	робити.	Наведений	приклад	якраз	і	
показує	суперечності	в	діяльності	ЗМІ	того	часу.	З	одного	боку,	пресі	
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була	заздалегідь	відведена	роль	“гвинтика”	у	величезному	механізмі	
партійного	керування	суспільством.	З	другого	—	оскільки	нова	вла-
да	проголосила	своє	правління	найвищою	формою	демократії,	треба	
було	зберігати	певні	ознаки	уваги	до	волевиявлення	трудящих.	Вре-
шті	формула	була	знайдена:	партія,	окрім	визначеної	для	неї	Марксом	
у	відповідному	“Маніфесті”	ролі	провідника	в	маси	ідей	марксизму,	
перебрала	на	себе	роль	висловлювача	народних	сподівань,	акумуля-
тора	народного	досвіду	і	керманича	до	мети,	яку	вона	ж	сама	щоразу	
визначала.	Народові	 дозволялося	 в	межах	проголошеної	 верхівкою	
політики	виявляти	свою	ініціативу	задля	кращого	виконання	прий-
нятих	за	нього	рішень.	

Але	1927	р.	такий	баланс	ще	не	було	знайдено.	Утім,	досвід	поволі	
нагромаджувався,	зокрема	й	у	справах	газетярських.	Відновлена	еко-
номіка	з	елементами	госпрозрахунку	та	ринкових	відносин	вимагала	
від	керівних	органів	партії	постійно	 і	наполегливо	вдосконалювати	
форми	і	методи	роботи	—	і	пресі	у	цих	планах	відводилась	одна	з	про-
відних	ролей.

У	 чому	 не	 можна	 відмовити	 авторам	 вказаних	 матеріалів,	 як	 і	
багатьом	їх	сучасникам-газетярам,	так	це	в	щирості	спроб	вкласти	і	
свою	цеглину	в	підмурок	нового	суспільства	—	царства	трудящих,	у	
прагненні	зайняти	своє	місце	в	робітничих	лавах.	

Цікаво,	як	далі	харківські	“Вісти...”	продовжували	тему	рибальсь-
ких	кооперативів.	Через	п’ять	днів	після	виходу	проблемної	 статті,	
22	червня,	тут	з’явилася	оглядова	стаття	“Рибна	справа	на	Україні”,	
у	якій	було	викладено	історію	питання,	висвітлювався	досвід	успіхів	
і	невдач	у	попередніх	спробах	організувати	працю	рибалок	по-ново-
му.	Ще	три	дні	пізніше	газета	надає	слово	спеціалістам	із	рибальства	
та	торгівлі	нею:	“Рибальський	кооператив	і	ринок”	(25	червня),	а	на-
ступного	дня	подає	 свіжу	 інформацію,	що	підтримує	обраний	 газе-
тою	напрям	на	розвиток	кооперації.	Врешті,	усі	зусилля	газети	(які	не	
могли	бути	сепаратними,	а	включалися	в	контекст	втілення	в	життя	
політики	партії	в	цьому	питанні)	привели	до	прийняття	кардиналь-
них	 рішень	 з	 перебудови	 роботи,	 прийнятих	 на	 республіканському	
рівні	кооперативними	органами.

Інший	приклад	участі	ЗМІ	в	проведенні	в	життя	політики	партії	
стосується	дуже	актуальної	під	час	непу	проблеми	зниження	цін	на	
приватному	ринку.	“Вісти...”	піднімали	цю	тему,	наприклад,	у	номерах	
за	11,	17,	22,	23,	26	березня,	6,	11	квітня,	11	травня,	15	червня	і	далі.	Як	
відомо,	частиною	політики	партії	з	цього	питання	було	роз’яснення	
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населенню	 причин	 завищення	 цін	 приватниками	 та	 налагодження	
громадського	контролю	за	необґрунтовано	високими	цінами	на	ок-
ремі	товари.	

Зазначимо,	що	ціла	низка	згаданих	публікацій	є,	за	своєю	суттю,	
пропагандою,	тобто	напівправдою.	Усі	матеріали	написані	з	однієї	по-
зиції:	за	негайне	створення	кооперації.	Це	нагадує	дії	недолугого	учня,	
який	замість	пошуку	розв’язку	задачки	з	арифметики	підганяє	дії	під	
відповідь	у	кінці	підручника.	У	цьому	разі	такою	“відповіддю”	були	
вказівки	партії	—	об’єднувати	одноосібників,	створювати	кооперати-
ви,	притискати	“дрібнобуржуазний	елемент”	як	класового	ворога.	

Водночас	 відзначимо	 в	 наведеному	 прикладі	 певні	 риси	 “кам-
панійщини”	—	родової	хвороби	громадського	життя,	жорстко	контро-
льованого	і	керованого	з	центру.	Приходила	вказівка	—	її	відробляли.	
За	нею	надсилали	 іншу	—	усі	мобілізувалися	на	 виконання	нового	
завдання,	забувши	про	попереднє.	Про	це	свідчить	різке	зменшення	
кількості	та	наступальності	згадуваних	матеріалів	у	травні	й	червні	
порівняно	з	березнем.

Показово,	що	жодного	 слова	 з	 висвітлюваного	 питання	 не	 було	
надруковано	з	протилежною	думкою:	навіть	сумнівів	у	правильності	
рекомендованих	дій	не	було	допущено.	А	це	загалом	виходить	за	межі	
поняття	про	демократичне	обговорення	актуальних	проблем	розвит-
ку	суспільства	—	адже	протилежній	стороні	не	дали	слова	у	цій	пресі,	
і	інакомислячі	не	мали	власних	газет	для	відстоювання	своїх	позицій.	
Зате	логіка	подібних	дій	висвітлює	зміцнення	в	громадській	думці	то-
талітаристського	розуміння	непогрішимості	верховної	влади	та	трак-
тування	преси	лише	як	інструмента	проведення	цієї	волі	в	життя.	

Великий	поворот	1929	р.	зробив	непохитною	цю	істину	на	60	ро-
ків.	Партійно-радянська	преса	України	 стала	 активним	чинником	 і	
водночас	жертвою	створення	тоталітарного	суспільства,	культу	осо-
би	Сталіна.

Один	із	наслідків	цього	процесу,	за	оцінкою	А.	Животка,	—	“широ-
ке	розгорнення	ліквідації	всіх	(друкованих.	—	Авт.)	органів,	що	крізь	
совєтську	дійсність	змагали	до	збереження	чистоти	української	мови	
і	розвитку	української	культури,	письменства,	науки.

Був	це	час,	 коли	прозвучали	постріли	Хвильового	 і	Скрипника.	
А	за	ним	довга	низка	журналістів,	письменників,	наукових	робітни-
ків	 і	громадських	діячів	 іде	до	північних	концентраційних	таборів	 і	
на	смерть”.
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6.3.	 Преса	періоду	культу	особи

Нова	економічна	політика	допомогла	суспільству	розв’язати	про-
блеми	 в	 тому	 вигляді,	 у	 якому	 вони	 склалися	 після	 громадянської	
війни,	та	вибратися	з	розрухи.	“Неп	нагодував	місто”,		—	писали	газе-
ти	того	часу.	Піднявся	рівень	добробуту	й	на	селі,	про	це	теж	свідчать	
публікації	того	переломного	року.	Окружна	газета	“Кіровоградський	
пролетар”	 висвітлює	 в	номері	 за	 23	жовтня	1929	р.	 успіхи	 в	підви-
щенні	рівня	життя	селян	за	умов	їх	кооперування:	тепер	вони	мають	
їдальню,	дитячі	ясла,	школу,	і	все	це	є	вирішальним	доказом	переваг	
нового	життя	для	інших	селян,	які	саме	приїхали	знайомитися	з	до-
свідом	колективного	господарювання.	

Водночас	у	великих	містах	загострилися	соціальні	проблеми,	це	
викликало	обурення	й	гнів	робітників,	а	отже,	створювало	відповідну	
базу	для	 суспільної	підтримки	відмови	від	непу	 і	 встановлення	то-
талітарного	режиму.

Далі	 перед	 країною	 (точніше,	 перед	 верхівкою	 панівної	 партії)	
постала	проблема	—	йти	далі	шляхом	поглиблення	ринкових	відно-
син,	запровадження	їх	у	промисловому,	а	не	лише	в	аграрному	секторі	
економіки,	або	повертатися	до	жорстко	централізованого	управління	
економікою,	політичною	сферою.	Перший	шлях	уособлювався	в	пос-
таті	Бухаріна,	другий	—	Сталіна.	Сталін	не	міг	не	перемогти,	він	був	
більш	послідовним	комуністом,	 до	 того	ж	як	 генеральний	 секретар	
керував	усією	партією,	усіма	її	зв’язками	із	суспільством,	тобто	і	пар-
тійною	пресою.

1928	р.	був	неврожайним.	Дрібний	сільський	виробник	у	своїй	масі	
не	дав	хліба	державі	за	нав’язуваними	йому	цінами.	Сталін,	виступа-
ючи	в	газеті	“Правда”,	вказував	на	головного	ворога:	“Мелкий	собст-
венник	не	дает	хлеба	армии	и	городам”.

Восени	1928	р.	виникла	реальна	загроза	голоду	при,	як	писала	тоді	
преса,	“переполненных	кулацких	закромах”.	Комуністична	ідеологія	
вимагала	загальної	державної	власності	на	засоби	виробництва,	пла-
нового	 ведення	 господарства.	 Некерований	 одноосібник	 ставав	 на	
заваді	реалізації	політичних	планів.	Натиск	на	селян	викликав	їх	зво-
ротну	реакцію:	вони	ховали	хліб.	Класова	боротьба	знову	загострила-
ся.	Владі	знадобилася	машина	насильства.	Партія,	органи	внутрішніх	
справ,	 преса,	 профспілки,	 комсомол	 стають	 її	 опорою.	 І	 це	 означає	
новий	етап	у	розвитку	преси	України.

Не	 розв’язані	 у	 1917–1918	 рр.	 соціальні	 проблеми	 знову	 заяви-
ли	про	себе,	у	країні	виникли	в	черговий	раз	продовольчі	труднощі.	
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Неврожай	1928	р.	вкрай	їх	загострив.	У	містах	були	введені	“забор-
ні	книжки”,	 тобто	карткова	система	розподілу	продовольства.	Про-
мислових	 робітників	 знову	 протиставлено	 економічно	 більш	 само-
стійному	селянству,	переважну	кількість	якого	на	той	час	складали	
середняки.	Супутники	непу	—	злочинність,	безробіття,	проституція,	
жебрацтво	—	настроювали	трудящих	проти	непу.	Розпочата	індуст-
ріалізація	країни	вимагала	мільйонів	робітничих	рук	для	некваліфі-
кованої	праці	на	будмайданчиках	першої	п’ятирічки.

“Великий	поворот”	1929	р.	якраз	і	означав	у	економіці	відмову	від	
залишків	ринкового	механізму,	остаточне	скасування	свободи	вироб-
ника,	 а	 в	 суспільно-політичній	 сфері	—	 повернення	 суспільства	 на	
шлях	тоталітаризму.

Різка	зміна	політики	від	непу	до	сталінізму	прослідковується	на	
сторінках	газет	із	точністю	до	місяця.	Ще	на	початку	літа	в	публіка-
ціях	йшлося	про	необхідність	матеріального	заохочення	робітників,	
створення	для	них	сприятливих	побутових	умов,	харчування	на	ви-
робництві	тощо.	У	вересні	на	шпальтах	газет	почала	з’являтись	інфор-
мація	про	репресії,	численні	арешти,	обшуки	тощо:	так,	із	інтонацією	
добре	виконаної	справи	повідомлялося,	що	в	одній	з	торгівельних	ус-
танов	розстріляно	19	осіб.

Тема	постачання	на	рубежі	1930-х	знову	стає	провідною	для	пре-
си.	 По-перше,	 об’єктивно	 до	 цього	 вели	 труднощі	 з	 забезпеченням	
міст	 усім	 необхідним	 —	 зауважимо,	 труднощі,	 які,	 по-перше,	 були	
суб’єктивно	нав’язані	країні	монопольно	панівною	партією,	а	по-дру-
ге,	саме	на	цій	болючій	для	населення	темі	краще	всього	було	“роз-
крутити”	маховик	переслідування	політичних	противників.

12	вересня	“Вісти...”	опублікували	постанову	ЦК	ВКП(б)	з	питань	
постачання.	Гострокритичні	матеріали	на	цю	тему	з’являлися	в	пресі,	
як	було	показано	вище,	задовго	до	її	виходу.	Поступово	нарощувались	
обсяги	публікацій,	їхня	періодичність,	гострота	критики,	глибина	ви-
світлення	проблем.	Порівнюючи	цю	практику	з	тим,	як	розвивалися	
події	 навколо	 теми	 кооперації	 рибалок,	 можемо	 зробити	 спостере-
ження	про	те,	що	політичний	механізм	попередньої	проробки	пробле-
ми	в	пресі	—	з	наступним	прийняттям	відповідного	рішення	партії	“за	
вимогами	трудящих”	—	уже	був	відпрацьований.

Отже,	постанова	підбила	підсумки	попереднього	етапу	розвитку	
чергової	кампанії.	Громадська	думка	щодо	працівників	“робкоопів”	—	
робітничих	кооперативів	—	була	підготовлена.	Навіть	і	передбачува-
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ний	вирок	вже	було	винесено	на	сторінки	газет:	9	вересня,	за	три	дні	
до	прийняття	постанови,	“Вісти…”	писали:	

“Робітниче постачання — на рівень вимог третього року п’ятирічки: апа-
рат кооперації дуже засмічений ворожим елементом.

...Київський Саробкооп на протязі двох років приховував невідомо для 
чого сала на суму більше 30 тис. карбованців. Нікопольський ЦРК зберігав 
більше року 18 мішків гречаного борошна й 22 мішки гречаної крупи, які по-
пріли на складах. Гришинський — згубив один вагон білої муки, переховуючи 
його у вологому приміщенні. Майже в усіх робкоопах, обстежених бригада-
ми, виявлено розбазарювання дефіцитних товарів серед працівників апарату 
робкоопів. Ще більш страшні факти маємо у м’ясозаготівельній роботі”.

Наведений	текст	викликає	в	неупередженого	читача	два	запитан-
ня.	По-перше,	у	здоровому	суспільстві	всі	сили	спрямовані	на	збіль-
шення	виробництва	товарів,	адже	саме	за	умов	бездефіцитності	або	й	
так	званих	криз	перевиробництва	зникає	головна	передумова	краді-
жок,	приховувань	тощо.	По-друге,	лишається	нез’ясованим,	як	за	три	
дні	ЦК	партії	зумів	перевірити	й	узагальнити	наведені	в	газеті	фак-
ти,	підготувати	й	прийняти	постанову.	Імовірніше,	це,	навпаки,	із	ЦК	
були	передані	в	редакції	наведені	в	матеріалі	факти	задля	створення	
відповідного	суспільного	настрою.

А	отже,	преса	знову	виступила	покірним	“гвинтиком”	у	жорстко-
му	механізмі	утвердження	нового	порядку,	заснованого	на	страхові	
та	репресіях.	Газети	були	виконавцями	невластивої	їм	ролі	в	чужому	
сценарії,	де	на	їх	теренах	їм	відводилася	режисером	другорядна	роль.

У	 такому	контексті	 стає	 зрозумілою	й	 вимога	 до	преси,	що	міс-
титься	в	згадуваній	постанові	про	кооперацію:	

“ЦК пропонує редакціям всіх центральних та місцевих газет організува-
ти систематичне висвітлення діяльності кооперації. Посилюючи боротьбу (за 
прикладом “Правды”) проти конкретних винуватців безгосподарності... пре-
са повинна разом з тим ширше висвітлювати позитивний досвід роботи тих 
кооперативів, що досягли реальних наслідків у раціоналізації постачального 
апарату, у створенні правової бази та в організації масової участі робітничих 
споживачів у контролі та в сприянні роботі”.

Реалізуючи	 цю	 установку,	 “Вісти...”	 запроваджують	 28	 вересня	
нову	й	дуже	показову	рубрику:	“Наші	розслідування”.	Органи	преси	
з	санкції	їхніх	засновників	прирівнюються	до	слідчих	органів.	Поси-
люється	обстановка	насильства,	тотального	стеження,	доносів	через	
газету.	Лист	до	редакції	наближається	за	своїм	значенням	і	наслідка-
ми	до	заяви	до	НКВС.
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Цей	 красномовний	 приклад	 набуває	 особливого	 забарвлення,	
якщо	згадати,	що	тодішні	редакції	газет	мали	в	своєму	активі	на	загал	
сотні	тисяч	робсількорів.

Партійна	преса	УРСР	ревно	взялася	до	справи,	не	шкодуючи	ні	зу-
силь,	ні	газетної	площі.	Робилися	величезні	передрукування	з	“Прав-
ды”	(18	вересня),	а	25	вересня	цілий	розворот	було	присвячено	темі:	

“Луганський ЦРК — на гальмах опортунізму (! — Авт), без масового робіт-
ничого контролю”. 

Так	звичайні	крадії,	яких	треба	було	змусити	відшкодувати	нестачу	
й	зняти	з	роботи	або	відправити	до	суду	й	в’язниці,	отримують	статус	
політичних	ворогів.	Нагнітається	психоз:	“Громадське	харчування	—	
в	 катастрофічному	 стані”.	 Розворот	 закінчується	 нібито	 конструк-
тивним	за	намірами	матеріалом:	“Бригада	“Вістей”	пропонує”	—	але	
головна	ідея	пропозиції	полягає	не	в	збільшенні	виробництва	товарів	
першої	необхідності,	а	в	ширшому	розгортанні	робітничого	контролю	
за	їх	розподілом.

Одна	 за	 одною	друкуються	 тематичні	 полоси,	 де	 розслідуванню	
піддаються	 торгівля	 м’ясом,	 рибою,	 хлібом	 (18	 жовтня),	 рибними	
виробами	(29	жовтня),	хлібопекарська	справа	(1	листопада).	Далі	—	
більше:	уже	в	наступному	числі	зустрічаємо	неймовірне:	газета	піддає	
критиці	органи	радянської	влади,	де	теж,	виявляється,	засіли	вороги:	

“Міські ради не борються за поліпшення робітничого постачання. Дніп-
ропетровська, Луганська та Константинівська міськради не використовують 
директив партії для кращого налагодження роботи кооперації”.

Це	був	якісно	новий	рівень	політичної	кампанії.	Подібні	висновки,	
та	ще	й	висвітлені	в	пресі,	означали	розширення	простору	політич-
ної	 (тобто	публічної,	 із	 застосуванням	преси)	боротьби	 з	 тими,	хто	
зволікає	з	виконанням	партійних	вказівок.	Зрозуміло,	що	без	прямої	
команди	“зверху”	піддати	критиці	перелічені	радянські	органи	газета	
не	могла	б	дозволити	собі	подібну	сміливість.

Новою	була	й	практика	послідовного,	наполегливого	повернення	
газети	до	теми.	12	грудня	“Вісти...”	знову	висвітлювали	справи	поста-
чання	робкоопами	риби,	м’ясопродуктів,	вимагали	поліпшення	робо-
ти	підприємств	громадського	харчування.

Подальші	події	навіть	на	прикладі	цього	невеликого,	але	важли-
вого	сектору	суспільного	життя	показують,	як	розкручувався	вели-
чезний	механізм	сталінського	тоталітаризму	і	як	партійно-радянська	
преса	сприяла	його	розкручуванню.



85

Початок	“холодної”	громадянської	війни	в	СРСР	у	1929–1938	рр.,	
прямими	жертвами	якої	(не	меншими	від	“гарячої”	в	1917–1922	рр.)	
були	 мільйони	 безневинних	 репресованих	 громадян,	 спричинило	
несприйняття	 селянством	 нового	 повороту	 аграрної	 політики	 уря-
ду,	правильніше	—	ЦК	партії.	Розгром	селянства,	кардинальні	зміни	
усталених	форм	його	 існування,	 як	 вони	 сформувалися	 протягом	 і	
століть,	і	останніх	п’яти-семи	років,	мав	наслідком	голодомор	1931–
1933	рр.	А	починалися	ці	процеси	безпосередньо	влітку	1930	р.

Партійно-радянська	преса	відіграла	в	цих	трагічних	подіях	ганеб-
ну	роль	пропагандиста,	агітатора	й	колективного	організатора	жор-
стоких	 політичних	 катаклізмів.	 Відступаючи	 від	 загальнолюдських	
цінностей,	 згодившись	 із	 спекулятивним	 протиставленням	 інтере-
сів	робітничого	класу	і	всього	суспільства,	ця	преса	стала	на	шляхи	
самознищення.	Поза	даною	політичною	системою	вона	 існувати	не	
могла	—	і,	зрештою,	не	змогла.	Наскільки	роль	“гвинтика”	перекру-
тила	завдання	 і	місце	журналістики	в	суспільстві,	яскраво	свідчить	
такий	факт.	Навесні	1918	р.,	під	час	напружених	дискусій	у	Москві	
й	Таганрозі	щодо	організаційних	засад	створюваної	компартії	Украї-
ни,	московську	пресу	було	залучено	до	участі	в	брудній	політичній	
грі.	9	травня	“Правда”	для	зовнішнього	вжитку	надрукувала	цілком	
пристойний	матеріал	про	те,	що	ЦК	РКП(б),	обговоривши	питання	
про	виділення	особливої	української	компартії	із	рядів	РКП,	не	зна-
ходить	 ніяких	 заперечень	 проти	 створення	УКП,	 тому	що	Україна	
є	самостійною	державою.	Це	рішення	було	ухвалене	3	травня	на	за-
сіданні	ЦК	РКП	під	головуванням	В.	Леніна.	На	цьому	ж	засіданні	
було	 ухвалено	 інше	 рішення,	 для	 внутрішнього	 обігу:	московський	
ЦК	схвалив	ідею	створення	КП(б)У,	однак	рекомендував	твердо	до-
тримуватися	лінії	на	створення	компартії	в	Україні	як	частини	РКП,	
і	лише	з	тактичних	міркувань	проголосити	у	відкритій	пресі	про	ло-
яльне	ставлення	до	її	організаційної	незалежності.

Безліч	 прикладів	 свідчить,	 як	 роль	 служанки	 партії	 влади	 при-
нижувала	високе	покликання	преси	в	суспільстві.	Так,	у	роки	грома-
дянської	війни	партія	й	уряд	із	Москви	віддали	наказ	про	масове	ви-
лучення	церковних	цінностей,	і	преса	взяла	якнайактивнішу	участь	у	
цій	справі.	Номер	за	номером	газети	писали,	скільки	кілограмів	золо-
та,	срібла	було	вилучено	в	якому	районі,	з	якого	саме	храму,	а	також	
наголошували,	хто	тут	йде	попереду,	 а	хто	відстає.	Нібито	коштов-
ності	вилучалися	для	потреб	голодуючих,	але	саме	розподіл	їжі,	вре-
шті	використання	одержаних	грошей	ніяк	не	висвітлювалися	пресою,	
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і	 це	 в	 дійсності	 підтримувало	чутки	про	 те,	що	насправді	 церковне	
золото	йде	на	потреби	світової	революції,	тобто	в	Німеччину.

Відступ	від	принципів	госпрозрахунку	та	економічної	зацікавле-
ності	в	стосунках	із	селянством	спричинив	у	1929	р.	ті	самі	наслідки,	
що	й	у	1918-му:	селяни	почали	приховувати	хліб.	Партія	знову	вдала-
ся	до	насильства.	Замість	колишніх	продзагонів	прийшли	“робітничі	
бригади”,	 які	 почали	 звичними	методами	 забезпечувати	 виконання	
планів	 хлібозаготівель.	 Але	 тепер	 у	 державних	 і	 партійних	 органів	
набагато	більший	розрахунок	був	на	підтримку	преси	—	добре	відмо-
білізованої,	насиченої	вірними	партійцями,	вишколеної	і,	головне,	із	
армією	добровільних	помічників-робсількорів.

Хлібозаготівля	у	1930	р.	проходили	дуже	важко.	“Вісти...”	в	номері	
за	2	та	6	вересня	повідомляли:	

“Виконання річного плану хлібозаготівель під загрозою!”
“За 25 днів серпня місячний план по всіх культурах виконано на 52,3 про-

цента”.

Наркомзем	України	за	таких	умов	прийняв	дуже	жорстке	рішен-
ня,	у	якому	передбачалося,	зокрема,	завдання	й	пресі:	“Просити	ре-
дакцію	газети	“Комуніст”	(орган	ЦК	КП(б)У.	—	Авт.),	представниц-
тво	“Правды”	та	редакцію	газети	“За	социалистическую	перестройку”	
відрядити	у	згадані	чотири	округи	робітничі	бригади	перевірити	хід	
сівби	й	причини	позорного	відставання	цих	округів”.	У	тому	ж	до-
кументі	відзначено:	“Газети,	а	особливо	газета	“За	социалистическую	
перестройку”,	 не	 розгорнули	 кампанію	 організації	 соціалістичного	
змагання	 в	 осінню	 сільськогосподарську	 кампанію”.	 Такі	 бригади	
були	створені,	про	їхню	роботу	свідчать	публікації	у	вересневих	но-
мерах	всеукраїнської	газети	“Комуніст”.

Жодної	публікації,	яка	б	поставила	під	сумнів	рішення	й	дії	або	
почала	б	розмову	про	інші	шляхи	подолання	чергової	продовольчої	
кризи	в	хлібородній	Україні,	у	номерах	цих	газет	немає.	А	інші	газети	
вже	не	існували:	монопартійна	диктатура,	названа	“диктатурою	про-
летаріату”,	 продовжувала	приносити	пролетаріату	міста	 і	 села	ней-
мовірні	страждання.

СРСР	стрімко	втягувався	в	одну	з	найважчих	продовольчих	криз	
за	свою	історію,	але	партійне	керівництво	вдавало,	ніби	воно	керує	не	
тільки	поточними	обставинами,	а	й	економічними	законами.

Виконуючи	явно	застарілу,	часів	краху	політики	воєнного	комуніз-
му	тезу	про	необхідність	посилення	обліку	і	контролю	з	боку	партії	і	
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держави	стосовно	всіх	боків	суспільного	життя,	пленум	ЦК	ВКП(б)	
прийняв	30	жовтня	1931	р.	резолюцію	“О	развертывании	советской	
торговли	и	улучшении	снабжения	рабочих”,	дія	якої	поширювалась	
і	на	радянську	Україну.	Редакції	газет	заходилися	виконувати	її,	ма-
ючи	вже	чималий	досвід	висвітлення	саме	цієї	проблематики.	Про-
водилися	власні	місячники,	огляди,	газетярі	брали	активну	участь	у	
подібних	заходах,	що	проводили	профспілкові,	кооперативні	органи.	
При	цьому	командний	стиль,	імператив	ставали	врівень	зі	звичними	
для	будь-якої	преси	тоталітарного	типу	менторськими,	наставниць-
кими	семантичними	структурами:

“Месячник смотра и перестройки работы кооперации. 1 февраля — пос-
ледний срок перестройки работы кооперации и госторговли. Разворачивая 
массовую организационную работу, привлечь к месячнику самые широкие 
круги рабочих прилавка, паевиков и домохозяек. <...> Партбригада завода 
№ 60 приступила к проверке рабкоопа “Победитель”. Первая декада их ра-
боты дает позитивные последствия” (“Луганская правда”, 1932 р., 16 січня).

Якими	конкретно	наслідками	позначилася	робота	саме	цієї	бри-
гади,	 лишається	 невідомим	 (до	 речі,	 зауважимо,	 члени	 згадуваної	
партбригади	 теж	принаймні	 десять	 днів	 не	 працювали	на	 своїх	 ро-
бочих	місцях).	В	 історичному	плані	має	значення,	що	вся	кампанія	
перевірок	і	покарань	замість	нарощування	виробництва	закінчилась	
у	тому	ж	році	найстрашнішим	за	всю	історію	СРСР	голодом.

Вище	вже	йшлося	про	те,	що	замовчування	голодомору,	і	не	тільки	
в	1932–1933	рр.,	а	й	усіх	наступних,	стало	однією	з	ганебних	сторі-
нок	історії	партійно-радянської	преси	України.	А	оскільки	мовчання	
досліджувати	неможливо,	звернімося	за	коментарями	до	української	
преси	в	діаспорі.	Ось	що	пише	про	це	публіцист	О.	Горновий	у	статті	
“Про	свободу	преси	в	СРСР”:

“Тисячі виголоднілих, обідраних людей зі східних областей їде в західні об-
ласті України, щоб тут від своїх, також пограбованих братів, дістати шматок 
хліба. Мов тіні, снуються вони по селах і базарах. Великою юрбою товпляться 
вони по станціях. Між ними молоді й старі жінки, діти, інваліди Червоної армії. 
В руках у них невеличкі клунки. Вони тремтять від холоду і страху, що кожної 
хвилини НКВД може відібрати від них жменю випрошеного хліба або кілька 
картоплин, на які там ждуть усі вдома.

Та цих картин совєтська преса не бачить. Зате вона розписується про 
“квітуче і щасливе та заможне життя” в СРСР, про “трудовий підйом”, що охо-
пив працюючих у зв’язку з четвертою п’ятирічкою, про відданість партії. Вона 
вміщує знімки вдоволених робітників, добре плеканих дітей, розсміяних кол-
госпниць, начебто всіх їх не сушить голод, а розпирає добробут”.
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Попри	полемічну	загостреність	та	одномірність	оцінок,	ніде	прав-
ди	діти,	одну	з	чільних	особливостей	цієї	преси	автор	відобразив	пра-
вильно.

Тим	часом	компартійна	преса	продовжувала	нарощувати	форми	
й	методи	своєї	діяльності	та	дбати	про	їхню	дієвість.	Порівняно	з	ре-
дакційною	практикою	на	 рубежі	 1930-х	 років	 з’явилися	 принаймні	
дві	нових	тенденції.

По-перше,	 більше	 уваги	 газети	 почали	 приділяти	 позитивному	
досвіду	розв’язання	проблем.	В	“Луганской	правде”	з’явилася	постій-
на	рубрика	 ”Використовуємо	досвід	кращих”,	під	якою,	наприклад,	
22	січня	 1932	 р.	 було	 висвітлено	 роботу	 по	 прийманню	попередніх	
замовлень	магазину	та	робкоопу	“Паровозник”.

По-друге,	 за	прикладом	центральної	преси	місцеві	редакції	при-
ступили	до	об’єднання	своїх	можливостей	для	розв’язання	окремих	
проблем,	дуже	конкретних,	але	з	різних	обставин	важливих	для	кож-
ного	з	учасників	спільних	акцій.

Зразки	 для	 наслідування	 давала	 “Правда”,	 яка,	 наприклад,	 про-
водила	21–26	жовтня	1931	р.	п’ятиденник	перевірки,	у	якому	під	 її	
керівництвом	 об’єднали	 свої	 зусилля	 газети	 Південного	 Кавказу	
та	західних	областей.	В	окремих	заходах	редакцій	одночасно	брали	
участь	до	5	тисяч	кореспондентів	і	робсількорів.	В	один	день	за	конт-
рольну	роботу	бралися	активісти	редакцій	металургії,	 залізничного	
транспорту,	машинобудування,	 експлуатаційники,	а	потім	скоорди-
новано,	одночасно	в	“Правде”	й	кількох	інших	газетах	виходила	низ-
ка	публікацій	про	причини	неякісної	роботи	певного	обладнання	або	
машин.	Місцева	преса	об’єднувалася	з	низовою	та	стінною,	а	також	із	
подібними	виданнями	інших	регіонів.	Так,	16	січня	1932	р.	“Луганская	
правда”	повідомляє	про	те,	що	заводська	преса	мобілізується	та	ви-
світлює	досвід	заводської	газети	“Ударник”	зі	спільного	розв’язання	
питань	покращення	постачання	робітників	підприємства.

Газетярський	 світ	 став	 нагадувати	 добре	 відмобілізовану	 армію,	
де	були	взводи,	роти,	полки,	дивізії,	 і	 всі	вони	за	командою	зі	шта-
бу	виконували	свої	маневри,	що	в	цілому	призводило	до	небаченої	
координації	зусиль	преси	на	окремих,	порівняно	вузьких	соціальних	
проблемах.

Ця	дуже	помітна	особливість	усієї	партійно-радянської	преси	як	
типу	ЗМІ	тоталітарної	моделі	виявилася	вже	в	перші	роки	радянсь-
кої	влади.	Так,	1	травня	1920	р.	кілька	впливових	газет	—	центральні	
“Вісти...”	 й	 “Більшовик”	 і	 київський	 часопис	 “Галицький	 комуніст”	
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випустили	 спільне	 число	 —	 газету	 “Червоний	 стрілець”.	 У	 1921	 р.	
під	час	продовольчої	кризи	одночасно	виходили	газети	“На	голод!”	у	
Бердичеві,	Богуславі,	Борзні,	Києві	(як	вечірня	газета),	Новгород-Сі-
верському,	Сквирі,	Сосниці,	Чернігові,	Шостці	тощо,	у	Херсоні	—	“На	
борьбу	с	голодом!”.	Там,	де	не	було	друкарських	можливостей,	як	у	
Чорнобилі,	Умані	—	відзвітували	стіннівками.

З	роками	цей	досвід	—	за	командою	згори	об’єднувати	(за	прийня-
тою	тоді	мілітаризованою	лексикою,	мобілізувати)	наявні	сили	—	не	
втратився,	і	ось	тепер	він	знову	став	у	нагоді.

Водночас	з	розгортанням	нових	активних	форм	роботи	загострив-
ся	й	опір	тих,	на	кого	звертали	громадську	увагу	журналісти.	У	свою	
чергу,	газети	давали	відсіч,	часто	не	дуже	аргументовану,	але	рішучу,	
спробам	принизити	новий	статус	редакцій.	Ось	два	показових	при-
клади	цього	явища.

“Правда”	винесла	11	жовтня	1931	р.	на	свої	шпальти	історію	про	
те,	що	її	бригада	викрила	недоліки	в	одному	з	радгоспів.	Однак	сек-
ретар	парткому	тов.	Ципкін	не	погоджувався	скликати	партком	для	
заслухування	доповіді	за	результатами	перевірок,	він	дав	згоду	лише	
після	довгих	зволікань:

“По мнению Цыпкина, так как “Правда” совхозом не руководит, заслу-
шивать доклад бригады нет надобности”.

Про	подібний	опір	повідомляє	й	місцева	преса.	Так,	 “Луганская	
правда”,	поінформувавши	про	викриті	недоліки	в	одній	з	торговель-
них	організацій,	додає	про	його	керівника:

“Он, видите ли, не любит газету и особенно не любит, когда о нем пишут. 
“Луганская правда” о нем написала. Но это не стало для Каушняка предуп-
реждением” (1932 р., 16 січня).

Однак	 із	 плином	 часу	 в	 практиці	 газет,	 особливо	 місцевих,	
з’явилися	нові	ознаки	посилення	тоталітарного	тиску	—	різке	змен-
шення	критики	та	майже	повне	зникнення	повідомлень	про	заходи,	
вжиті	після	опублікування	критичних	матеріалів.

У	1927	р.	в	“Луганской	правде”	при	значно	меншому	обсязі	кри-
тики	 кількість	 публікацій	 за	 їхніми	 наслідками	 налічувалось	 в	 се-
редньому	18	на	місяць.	У	лютому	1932	р.	тут	не	було	опубліковано	
жодного	подібного	матеріалу,	хоча	в	попередньому	місяці,	у	січні	тут	
видруковано	близько	десяти	критичних	виступів,	із	них	чотири	—	на	
соціальну	проблематику,	яка	особливо	актуальна,	а	отже,	вимагає	від	



90

редакцій	повідомляти	читачів	про	вжиті	заходи.	Про	те,	що	логічний	
ланцюг	“критика	—	відповідь”	був	перерваний,	свідчить	такий	при-
клад.	У	 січні	 “ЛП”	 звинуватила	один	 завком	профспілки	в	погано-
му	керівництві	 торгівлею.	У	лютому	ж	пройшло	повідомлення	про	
конкурс	на	кращу	крамницю,	організований	цим	профкомом,	але	без	
посилання	на	свій	попередній	виступ	(1932	р.,	20	лютого).

Надмірна	централізація	влади	в	партії	й	суспільстві	відбивалась	
у	сфері	преси	відривом,	дистанціюванням	центральної	“Правды”	від	
місцевої	преси,	приниженням	суспільної	ролі	останньої.

Так,	 активну	 позицію	 зайняв	 центральний	 орган	 партії	 в	 здійс-
ненні	Звернення	уряду	та	ЦК	ВКП(б)	до	всіх	партійних,	радянських,	
господарських	і	професійних	організацій	від	29	вересня	1931	р.	“Про	
розвиток	м’ясної	й	консервної	промисловості”.	“Правда”	організува-
ла	низку	публікацій,	у	яких	було	порушено	серйозні	проблеми	—	це,	
втім,	не	зупинило	голоду,	що	саме	насувався	на	країну.	Відгуки	цієї	
загрози	(але	тільки	відгуки)	знаходимо	на	шпальтах	центральної	га-
зети	17	жовтня	1931	р.:

“Почему консервные заводы Украины не справились с планом третьего 
квартала? План может и должен быть выполнен. <...> Украинская консерв-
ная промышленность, развившаяся за последний год (тобто при непі. — Авт.) 
гигантскими темпами, пришла к четвертому кварталу с низкими производс-
твенными показателями. Промфинплан за 9 месяцев выполнен только на 
60,7 процента”.

Газета	називає	причини,	що	здаються	редакції	головними:	безгос-
подарність,	невміло	поставлена	праця,	невміння	заводських	“трикут-
ників”	(директор,	парторг,	профорг)	організувати	справу.

Водночас	місцева	преса	України	не	розгорнула	систематичної	ро-
боти	з	організації	виконання	Звернення.	Так,	Луганськ	було	назва-
но	серед	міст,	де	має	бути	вжито	особливих	заходів,	але	“Луганская	
правда”	 за	 перше	 півріччя	 присвятила	 зазначеній	 проблемі	 лише	
2	матеріали	—	і	ті	в	другому	кварталі.

Кампанійщина,	уже	згадувана	як	родова	ознака	преси	тоталітар-
ної	моделі,	з	переходом	до	нового	типу	соціальних	відносин	значно	
посилилася.	 Так,	 Луганський	 міськком	 партії	 та	 міська	 контроль-
на	 комісія	 прийняли	 “Резолюцию	 объединенного	 горпарткома	 и	
горКК”	—	 “О	плане	жилищного,	 коммунального	 и	 культурно-соци-
ального	 строительства	 в	 городе	Луганске	на	 1932	 год”	 (“Луганская	
правда”,	 1932	 р.,	 18	 січня).	 Планом	 передбачено	 ввести	 127000	 кв.	
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метрів	житла,	що	забезпечить	розміщення	21100	осіб,	та	будівництво	
гуртожитку	на	3500	осіб.

Плани	чудові,	газети	заходилися	їх	виконувати.	Регулярною	стала	
рубрика	“По-большевистски	осуществить	постановление	ГПК	и	ГКК	
о	жилищном	строительстве”.	28	та	29	січня	виходять	матеріали	щодо	
проблем	постачання	—	про	використання	місцевих	будматеріалів,	 з	
організаційних	питань	—	про	необхідність	врахувати	помилки	мину-
лого	року.	

Але	вдало	розпочата	і	перспективна	газетна	кампанія	раптово	і	без	
особливих	причин	почала	“згасати”.	Уже	у	вересні	того	ж	1932	р.	все	
зійшло	нанівець:	за	місяць	газета	лише	один	раз	звернулася	до	спіль-
ної	резолюції	своїх	же	засновників.	Це	також	є	прикладом	невиконан-
ня	прийнятої	в	червні	1931	р.	спільної	постанови	Центральної	конт-
рольної	комісії	ВКП(б)	та	колегії	НК	робітничо-селянської	інспекції	
СРСР	“О	совместной	работе	ударников	печати	и	актива	КК—РКИ”.	
Однак	матеріалів,	підготовлених	“ударниками	печати”	із	зазначених	
проблем,	на	сторінках	газети	немає,	як	і	відповідної	рубрики.	

Цей	приклад	свідчить	або	про	відсутність	систематичної	роботи	
редакції	над	темою,	або	про	брак	партійної	дисципліни,	або,	радше,	
про	 наявність	 певної	 суперечності	 між	 центральними	 й	 місцевими	
інтересами	в	цій	справі:	обласній	газеті	з	 її	невеликими	обсягами	й	
обмеженими,	порівняно	з	“Правдою”,	можливостями	доручали	інші,	
важливіші	завдання	з	довгої	низки	партійних	настанов,	що	були	тер-
міновіші,	як	на	думку	місцевих	керівників.

У	цей	час	остаточно	сформувалася	структура	партійно-радянської	
преси	як	у	цілому	в	СРСР,	так	і	в	Україні.	Кожен	партійний	комітет,	
від	районного	й	вище,	 і	навіть	на	великих	промислових	підприємс-
твах	 із	 кількістю	працівників	понад	2000	осіб,	 розгорнув	власні	 га-
зети.	Відповідали	духові	епохи	їхні	назви:	“Більшовицький	штурм”,	
“Ленінське	слово”,	“Сталінська	перемога”,	“Колгоспне	життя”.	В	об-
ласних	 центрах	 до	 географічної	 назви	 додавалося	 слово	 “правда”,	 і	
такі	 газети	 були	 переважно	 російськомовними.	Так	 були	 засновані	
“Киевская	правда”,	“Днепровская	правда”	та	ін.	

Зміцніла	й	набула	значного	досвіду	й	суспільної	ваги	типова	газе-
та	того	часу	—	“Луганская	правда”.	

Упродовж	десятиліть	вона	була	однією	з	найбільших	і	найавтори-
тетніших	обласних	видань	УРСР.	Навіть	у	масштабах	Радянського	
Союзу	вона	посідала	помітне	місце,	про	що	свідчать	всесоюзні	наго-
роди.	У	1967	р.	газету	було	нагороджено	орденом	Трудового	Черво-
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ного	прапора,	у	1977	р.	їй	було	вручено	найвищу	нагороду	—	Почесну	
грамоту	Президії	Верховної	Ради	СРСР.

Яскраві	зразки	публіцистики	залишила	на	сторінках	газети	участь	
у	стахановському	русі	або	шефство	над	великими	новобудовами	(на	
Донбасі	було	33	так	звані	комсомольські	шахти,	у	будівництві	яких	
брала	 участь	 молодь,	 а	 на	 центральні	 органи	 комсомолу	 було	 по-
кладено	велику	частку	відповідальності	за	хід	їх	спорудження,	стан	
справ	у	соціальній	сфері	та	в	ідеологічному	забезпеченні).	Одна	з	ве-
ликих	акцій	“Луганской	правды”	—	“луганська	година”,	що	переросла	
згодом	в	“українську	годину”	(робітники	брали	на	себе	зобов’язання	
семигодинну	 норму	 виконувати	 за	 6	 годин,	 а	 сьому	 працювати	 “на	
п’ятирічку”).	Було	створено	виїзні	редакції	“ЛП”	на	шахтах.	Ця	ефек-
тивна	форма	роботи	жила	дуже	довго.	Участь	у	виїзних	бригадах,	у	
структурах	так	званого	народного	контролю,	де	вимагалося	широке	
висвітлення	виявлених	недоліків	—	усе	це	віддзеркалювало	постійне	
прагнення	журналістів	зміцнити	зв’язки	газети	з	життям.	

З	другого	боку,	у	підшивках	газети	видно	повне	підпорядкування	
“лінії	партії”	в	усьому,	що	стосувалося	тематики	матеріалів,	підходів,	
оцінок,	навіть	“географії”	виступів	газети.

Виконуючи	вимоги	центральних	органів,	до	початку	1930-х	років	
усі	районні	та	міські	комітети	партії	заснували	власні	друковані	ви-
дання.	Цікаво,	що,	 попри	 надзвичайну	 централізацію	 управління	 в	
усіх	 сферах	життя	 в	 тоталітарному	 суспільстві	 та	 підпорядкування	
низів	 верхам	—	 місцеві	 газети	 не	 були	 підзвітні	 обласним	 газетам.	
Але	вони	були	певною	мірою	підлеглі	обкому	партії,	зокрема,	відділу	
пропаганди,	сектору	преси,	хоча	їх	засновниками	були	районні,	місь-
кі	комітети	партії.	Щороку	наприкінці	грудня	редакції	звітували	за	
заведеними	формами	про	основні	результати	своєї	роботи	саме	перед	
вищими	партійними	комітетами,	а	перед	засновниками	звітували	раз	
на	два-три,	а	то	й	більше	років	на	засіданнях	бюро,	пленумах	тощо.	

У	чому	сенс	такої	подвійної	вертикалі	управління?
По-перше,	керівні	кадри	всіх	низових	редакцій	остаточно	затверд-

жував	обком	партії	після	подання	низового	комітету.	
По-друге,	саме	обкоми	партії	через	обласні	управління	у	справах	

поліграфії,	 видавництв	 і	 книжкової	 торгівлі	 (відділ	 облвиконкому)	
забезпечував	усі	видання	всім	необхідним:	послугами	поліграфістів,	
папером	тощо.

По-третє,	 обласний	 комітет	 мав	 верховенство	 в	 розв’язанні	 всіх	
питань:	якщо	районні	засновники	квапилися	з	розв’язанням	якихось	
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місцевих	проблем,	то	вказівки	низовим	газетам	давав	обласний	комі-
тет	партії.

Нарешті,	по-четверте,	звіт	редакцій	був	у	певному	розумінні	час-
тиною	річного	звіту	засновника	—	наскільки	вміло	й	плідно	керува-
ли	в	міськкомі	 або	райкомі	партії	 своєю	 газетою?	А	це,	 вважалося,	
об’єктивно	й	всебічно	міг	зробити	тільки	вищий	за	ієрархією	партій-
ний	комитет.

У	річних	звітах,	як	чільні,	вказувалися	такі	параметри:
•	 кількість	 позаштатних	 авторів	 (тобто	 робсількорів	 у	 1920–

1930	рр.),
•	 кількість	критичних	виступів,	зокрема	рейдів	як	найбільш	ма-

сових	та	бойових	жанрів;
•	 кількість	отриманих	та,	окремо,	опублікованих	відгуків	на	кри-

тичні	виступи	газети,	причому	розбіжність	не	мала	перевищу-
вати	5–10	відсотків.	

Заформалізованість	і	негнучкість	звітів	у	цьому	пункті	простежу-
валася	найбільше,	 адже	на	один	критичний	виступ	могло	надійти	 і	
кілька	відгуків,	і	всі	вони	могли	бути	опубліковані	в	різних	номерах	
газети,	тобто	при	нормально	організованій	роботі	редакцій	кількість	
відгуків	мала	перевищувати	кількість	власне	первинних	публікацій.	
Але	порядок,	що	склався,	вимагав	цього	не	допускати.

Цікаво,	що	фінансові	та	інші	звіти	щодо	господарської	діяльності	
редакцій	обкоми	та	ЦК	партії	не	розглядали,	перепоручивши	цю	“не-
політичну”	справу	відповідним	видавничим	відділам	виконавчих	ко-
мітетів.	Вони	називалися	по-різному,	але	врешті	затвердилася	довга,	
зате	змістовна	назва:	управління	у	справах	поліграфії,	видавництв	та	
книжкової	торгівлі	—	облполіграфвидави,	які	вже,	за	своєю	окремою	
вертикаллю,	були	підзвітні	обкомам	та	ЦК.

Словом,	це	був	зразок	авторитарної	моделі	преси,	керованої	з	єди-
ного	центру,	із	всесоюзного	ЦК,	рішення	якого	конкретизували	й	ре-
алізовували	партійні	комітети	на	місцях.

Згідно	зі	статутом,	вищим	органом	партії	був	з’їзд,	який	ухвалю-
вав	 резолюції,	 обов’язкові	 для	 партії,	 а	 відтак	 і	 країни.	Кожен	 з’їзд	
після	революції,	від	VIII	до	XI,	приймав	окремі	резолюції	про	пресу,	
які	негайно	направлялися	в	усі	партійні	комітети	та	редакції.	Однак	
виконання	рішень	центру	з	перших	років	“буксувало”	саме	на	етапі	
втілення	їх	у	життя.	Наприклад,	VIII	з’їзд	РКП(б)	прийняв	резолю-
цію	“О	партийной	и	советской	печати”.	Привертає	увагу	те,	що	преса	
від	початку	була	поділена	на	радянську	й	партійну,	але	відразу	ж	ця	
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різниця	 не	 мала	 ніякого	 значення	 саме	 через	 тотальний	 партійний	
контроль.	Усім	газетам	вказувалось	і	в	цілому,	і	конкретно	все	необ-
хідне:	про	що	й	як	треба	писати,	що	робити,	давалися	рекомендації	
кожній	ланці	редакції.

Рішення	чергового	з’їзду	конкретизувалися	в	подальших	партій-
них	документах	(наприклад,	у	циркулярі	РКП(б)	губкомам	і	укомам	
“О	программе	местных	газет”	від	4	квітня	1921	р.).	Усі	рішення,	що	
приходили	з	центру	партії	або	з	її	місцевих	осередків,	ретельно	вив-
чалися	в	первинних	парторганізаціях	редакцій,	де	неодмінно	і	безу-
мовно	ухвалювалися.	При	проголошуваному	демократизмі	внутріш-
нє	життя	партії	 було	 сповнене	незавуальованого	формалізму.	Його	
посилення	дедалі	ставало	для	партій	шляхом	у	нікуди.	За	таких	умов	
роботи	заради	оцінки	начальства	нікого	насправді,	за	великим	рахун-
ком,	не	цікавила	думка	пересічного	члена	організації,	йому	була	від-
ведена	роль	 “гвинтика”	у	 справі	безумовного	виконання	рішень,	до	
прийняття	яких	він	не	був	причетний.

ІХ	з’їзд	партії	1922	р.	зафіксував	у	окремій	резолюції	положення	
про	те,	що	партійна,	радянська	преса	перебуває	у	стані	важкої	кризи.	
Було	запропоновано	програму	її	подолання.	Але	через	рік	делегатами	
ХІ	з’їзду	було	визнано:	рішення	навіть	VIII	з’їзду	в	цій	галузі	не	були	
проведені	в	життя.

З	розвитком	непу	якісно	змінюється	ситуація	в	країні:	з’являється	
надлишок	 сільгосппродукції	 при	 катастрофічній	 нестачі	 виробів	
важкої	 та	 легкої	 промисловості.	 Внаслідок	 запровадження	 ринко-
вих	 відносин	 в	 аграрному	 секторі	 виникає	 криза	 перевиробництва.	
Преса	відповідно	реагує	на	ці	зміни.	На	шпальтах	газет	з’являються	
теми	прискорення	 індустріалізації,	 боротьби	з	надвисокими	цінами	
на	промислові	товари:	так,	у	харківських	“Вістях...”	подібні	матеріали	
з’являються	по	10–12	раз	на	місяць,	інколи	навіть	щодня.	

Тоді	 в	 редакціях	 уже	формується	певний	штат	 редакторів,	жур-
налістів,	здатних	адекватно	відповідати	на	вимоги	часу,	підвищуєть-
ся	їх	середній	професійний	рівень.	З’являється	жанрове	різноманіт-
тя,	відроджуються	забуті	журналістські	жанри:	репортаж,	фейлетон	
(найкраще	 почав	 піднімати	 цей	 жанр	 Остап	 Вишня).	 Журналісти	
опановують	великі	 газетні	форми,	наприклад,	наскрізні	 теми	—	ви-
світлення	 однієї	 актуальної	 проблеми	 з	 номера	 в	 номер	 (згадувані	
вище	кампанії	щодо	зниження	цін	та	утворення	рибальських	коопе-
ративів).
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*		*		*
У	1928–1929	рр.	розпочався	період	якісно	нової	політичної	та	еко-

номічної	кризи	СРСР	і,	зокрема,	радянської	України,	який	закінчився	
встановленням	тоталітарного	режиму	й	культу	особи	Сталіна.	Кри-
за	 зародилася	 в	 суперечності	 між	 величезною	 дрібновласницькою	
стихією	селянства	та	соціалістичним	ладом	організованого	робітни-
чого	класу	великих	промислових	виробництв.

Серед	соціальних	груп,	підданих	Сталіним	найжорстокішому	ви-
нищенню,	 були	 саме	партійні	журналісти,	 і	 насамперед	публіцисти	
ленінської	школи.	 Їх	 знищила,	 разом	 із	 так	 званими	 старими	 біль-
шовиками,	 створена	 й	 відлагоджена	 ними	 ж	 у	 роки	 громадянської	
війни	машина	класової	боротьби.	Такою	була	розплата	за	поступки	
диктатурі	 та	 відступ	 від	 загальних	 законів	 буття	 задля	 швидкого	
розв’язання	проблем	часу.

Цей	переворот	у	журналістиці	стався	тихо,	без	шумних	процесів,	
подібних	до	тих,	які	були	організовані	над	Зинов’євим,	Каменєвим,	
Бухаріним	та	 іншими	політичними	діячами.	Навіть	колишні	керів-
ники	каральних	органів	—	Ягода,	Єжов	—	зникали	з	політичної	сцени	
(а	значить,	 за	тодішніми	порядками,	 і	 з	життя)	після	великих	полі-
тичних	шоу	 з	 викриттям	 “злочинницької	 діяльності”	 і	 тому	 подіб-
ними,	 розрахованими	 на	масу	 неосвідчених	 у	 політиці	 та	 й	 взагалі	
напівграмотних	 робітників	 епохи	 індустріалізації,	 тобто	 вчорашніх	
селян-незаможників,	яких	голод	і	колективізація	вигнали	із	сіл	і	ху-
торів.

Із	журналістами	такого	не	було.	Режисери	політичних	спектаклів	
розуміли,	що	викриття	“ворогів	народу”	в	редакціях	газет	нічого	по-
зитивного	дати	не	зможе,	а	шкоди	завдасть	великої	—	підірве	довіру	
народу	до	слова	“Правды”,	а	отже,	і	до	самої	партії.	Преса	—	це	надто	
серйозний	політичний	інструмент,	пов’язаний	з	масовою	свідомістю,	
щоб	втягувати	 її	в	політичні	 ігри,	розраховані	на	маси.	Журналісти	
були	поставлені	перед	драматичним	вибором	—	або	прийняти	дик-
татуру	вождя	та	вірно	служити	йому,	або	йти	з	редакцій	та	й	з	життя.	
Вибір,	зазвичай,	робили	за	них.	Кожен	кореспондент	був	на	виду,	з	
усіма	особливостями	його	манери	письма	та	політичними	уподобан-
нями.	Непотрібні	зникали	тихо:	просто	вранці	не	виходили	на	роботу.	
Інколи	 оголошували	про	 термінові	 відрядження,	 у	 інших	 випадках	
інсценували	трагічну	загибель	або	смерть	внаслідок	“раптового”	тяж-
кого	захворювання.
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Так	поволі,	упродовж	кількох	років	початку	1930-х,	було	замінено	
склад	провідних	працівників	центральних	і	місцевих	редакцій.

Решта	газетярів	і	новоприбульці	з	молодих	членів	партії	сталінсь-
кого	призову	продовжували	робити	газети,	брати	участь	у	соціаліс-
тичному	 будівництві,	 розвивали	форми	й	методи	 роботи,	 ґрунтую-
чись	на	вже	досягнутих	рівнях	майстерності.

Більше	того,	загальна	радість	від	історичних	(значною	мірою	ви-
гаданих)	перемог	радянського	народу	в	першій	п’ятирічці	спричини-
ла	хвилю	трудового	ентузіазму,	масової	боротьби	за	нове,	небувале	й	
нечуване.	Розгойдана	з	допомогою	преси,	ця	хвиля	піднімала	й	саму	
пресу	 над	 рутиною	 повсякденної	 роботи.	 За	 ініціативою	 редакції	
“Правды”	 в	 1930	 р.	 була	 проведена	 всесоюзна	 нарада	 робсількорів,	
яка	 дуже	 вплинула	 на	 перебіг	 подій.	 Вона,	 зокрема,	 заклала	 фун-
дамент	 для	 прийняття	 16	 квітня	 1931	 року	 постанови	ЦК	ВКП(б)	
“О	перестройке	рабселькоровского	движения”.	У	ньому,	 зазначимо,	
серед	безлічі	завдань	не	було	зовсім	приділено	уваги	участі	робсіль-
корів	у	розв’язанні	соціальних	проблем	—	для	нової	влади	вони	вже	
не	були	такими	актуальними.	

Ця	сама	газета	“Правда”	організувала	1931	р.	всесоюзний	конкурс	
низових	 газет,	 де	 серед	 показників	 одне	 з	 чільних	місць	мало	 саме	
розгортання	робсількорівського	 руху,	 зокрема	 з	метою	боротьби	 за	
“правильность	распределения	доходов”.

У	 відповідь	 на	 це	 республіканська	 газета	 “Комуніст”,	 орган	ЦК	
КП(б)У,	випустила	тематичну	полосу	під	імперативним	заголовком	
“Пресу	й	робсількорівську	армію	на	боротьбу	за	організаційно-госпо-
дарське	укріплення	колгоспів”	(1931	р.,	31	жовтня).	Звульгаризова-
ний,	утилітарний	підхід	партійного	керівництва	до	ролі	преси	в	сус-
пільстві,	який	проглядає	в	цьому	заклику,	прирівнював	редакції	до	
резервів	зростання	врожаїв	або	надоїв,	на	зразок	машинно-трактор-
них	станцій	або	застосування	добрив.	Власне,	це	був	дальший	поступ,	
логічний	наступний	крок	у	трактуванні	преси	як	“гвинтика”,	який	за	
потреби	 можна	 прилаштувати	 до	 необхідного	 місця	 в	 суспільному	
механізмі.

Власне	 кажучи,	 це	 був	 новий	 етап	 розвитку	 робсількорівського	
руху,	 але	 від	 об’єднання	 сил	 навколо	 редакцій	 логіка	 подій	 повела	
газети	 до	 нарощування	 зусиль	 редакцій.	 Так,	 110	 робітників,	 учас-
ників	одночасного	рейду	газети	“Правда”,	дали	первинний	матеріал	
для	виступу	22	листопада	1931	р.,	також	під	суто	командним	і	“поза-
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економічним”	заголовком:	“Швейники	и	обувщики	могут	и	должны	
улучшить	качество	своих	изделий”.

Через	кілька	днів	після	жовтневого	(1931	р.)	пленуму	ЦК	КП(б),	
на	якому	вже	вкотре	було	висунуто	завдання	з	підвищення	якості	про-
дукції,	 “Правда”	 організувала	 проведення	 всесоюзного	 рейду-походу	
за	участю	5	тисяч	“ударників	“Правды”.	У	публікаціях	за	його	підсум-
ками	представлено	й	українську	проблематику:	матеріал	від	29	жовтня	
1931	р.	підготовлено	з	одного	з	металургійних	заводів	Донбасу.	

Дуже	цікавим	і	повчальним	є	досвід	об’єднання	можливостей	міс-
цевих	газет	для	виконання	виробничих	або	соціальних	завдань.	Ен-
тузіазм	боротьби	за	нове	життя	мав	велику	творчу	силу.	Використан-
ня	цієї	суспільної	енергії	дало	редакціям	нові,	несподівані,	незнані	в	
інших	умовах,	 але	дуже	 ефективні	форми	й	методи	роботи.	Це	був	
справді	 “золотий	 вік”	 партійно-радянських	 газет,	 одна	 з	 найцікаві-
ших	сторінок	загальної	історії	преси.	

Наприклад,	газета	“Правда”	протягом	21–26	жовтня	1931	р.	про-
водила	“пятидневник	проверки”,	у	якому	об’єднали	свої	зусилля	газе-
ти	Північного	Кавказу	та	західних	областей	СРСР.	

За	зразком	центрального	друкованого	органу	місцеві	газети	про-
водять	“переклички”	—	наприклад,	між	сталінградськими	тракторо-
будівниками	 та	 колгоспниками.	 Робітники	 звернулися	 через	 пресу	
до	селян	із	закликом	спільною	працею	досягати	успіхів	у	п’ятирічці.	
Колгоспники,	також	через	газету,	відповідають:

“Свои обязательства по продаже колхозной продукции государству, по 
снабжению рабочих мы считаем для себя первоочередными”.

Інший	приклад	—	робота	виїзних	бригад	Мелітопольської	газети	
“Радянський	степ”,	котрі,	маючи	у	своєму	складі	сількорів,	перевіря-
ли	в	серпні	1931	р.	роботу	сільських	Рад	(див.	номер	за	31	серпня).

У	Луганську	1931	р.	було	проведено	конкурс	низової	кооператив-
ної	преси.	У	підсумках	конкурсу	було	визначено,	що	замість	8	в	попе-
редні	роки	тут	видаються	22	кооперативні	газети.

Маючи	широку	мережу	робсількорів,	 “Луганская	правда”	актив-
но	використовувала	 їх	на	головній	новобудові	міста	—	“Луганбуді”,	
докорінній	 реконструкції	 паровозобудівного	 заводу.	 Вони	 сигналі-
зували	про	певні	негаразди,	проводили	рейди-перевірки,	у	кожному	
номері	повідомляли	й	про	успіхи	в	бригадах	і	на	різних	ділянках	буд-
майданчика.
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Певних	якісних	змін	зазнала	за	нових	соціально-політичних	умов	
і	дієвість	партійно-радянської	преси.

Кінець	1920-х	років	був	для	 газет	періодом	підвищеної	 дієвості,	
часом	 справжнього	 її	 всесилля:	 після	 критичних	 виступів	 у	 газеті	
(безперечно,	узгоджених	завчасно	в	партійних	комітетах)	винні	пот-
рапляли	в	скрутне	становище.

У	1930–1932	рр.	 із	зміцненням	реальної	влади	карних	органів,	у	
цілому	з	тоталітаризацією	громадського	життя	ця	робота	преси	по-
чала	різко	зменшуватися.	Наприклад,	у	1927	р.,	при	значно	меншому	
обсязі	 критики,	 за	місяць	 кількість	 відгуків	 на	 виступи	 в	 харківсь-
ких	“Вістях...”	доходило	до	18,	а	в	1930–1932	рр.	такі	приклади	вже	
були	поодинокими.	У	лютому	1932	р.	в	“Луганской	правде”	не	було	
опубліковано	жодного	відгуку	на	власні	критичні	виступи.	Місячник	
огляду	та	перебудови	кооперативного	руху,	проголошений	тут	же	в	
номері	від	16	січня	1932	р.,	судячи	з	подальших	публікацій,	так	і	не	
було	проведено	в	життя.

Впродовж	1930–1932	рр.	відчутно	знижується	дієвість	преси.	Нові	
господарі	 країни	 почали	 поволі	 усувати	місцеві	 газети	 з	 активного	
суспільно-політичного	життя.	Подібна	“розкіш”	лишилася	припусти-
мою	тільки	для	центральної	“Правды”.

Невдачі	першої	п’ятирічки,	попри	всі	намагання	пропаганди	ство-
рити	міф	про	 “грандіозні	успіхи	 індустріалізації”,	 відобразилися	на	
шпальтах	 тогочасних	 газет.	 Нестача	 коштів	 привела	 уряд	 до	 необ-
хідності	 в	 1930	р.	 згорнути	 темпи	будівництва,	про	це	було	видано	
постанову	Ради	народних	комісарів	СРСР.	“Известия	ВУЦИК”	(Все-
українського	центрального	виконавчого	комітету.	—	Авт.)	друкували	
26	вересня	1930	р.	текст:

“Строительство жилых помещений и социально-культурных учреждений 
надо, по возможности, закончить к 1 декабря 1930 г., а остальные <...> оста-
новить и законсервировать до следующего строительного сезона”.

Це	відразу	позначилося	на	ставленні	преси	до	проблеми	скоро-
чення	 обсягів	 будівлі	 житла	 —	 хоч	 у	 суспільстві	 демократичного	
типу	реакція	мас-медіа,	напевно,	була	б	протилежною:	привернула	
б	загальну	увагу	до	такого	рішення	уряду.	Але	після	загальної	ко-
манди	з	боку	парткомів	“все	кинути	і	займатись	лише	цим”	редакції	
партійно-радянських	ЗМІ	швидко	забули	про	колишню	першочер-
говість	справи.	1931	р.,	наприклад,	на	сторінках	“Луганской	правды”	
кількість	публікацій	про	будівництво	житла	не	перевищило	десяти,	
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включаючи	хронікальні	замітки	—	проти	35	змістовних	публікацій	
у	1930	р.

1934	р.	—	новий	рубіж	у	розвитку	партійної	преси,	віха	в	 історії	
країни.	Закінчилися	індустріалізація,	колективізація.	СРСР,	зазнав-
ши	величезних	втрат,	почав	виходити	з	кризи.	У	1935	р.	в	“Правде”	
вийшла	стаття	“Хлеб	без	карточек”.	Сталінська	Конституція	проголо-
сила:	“Социализм	в	СССР	победил	окончательно	и	бесповоротно”.

Водночас	країна	починає	втягуватися	в	геополітичні	процеси	під-
готовки	до	Другої	світової	війни.

Починається	 передвоєнний	 період,	 який	 характеризується	 для	
країни	подвійною	ситуацією.	З	одного	боку,	соціалізм	через	усі	кри-
зи	й	катаклізми,	заплативши	неймовірно	високу	ціну	в	7	мільйонів	
життів,	реально	привів	до	поліпшення	життя	тих,	хто	лишився	в	жи-
вих.	На	XVII	з’їзді	партії	було	відзначено:	“Для	трудящихся	в	СССР	
исчезла	угроза	безработицы,	нищеты	и	голода”.	Це,	підкреслювалося,	
було	 досягнуто	 на	 рейках	 соціалістичного	 будівництва.	 Зазначимо,	
як	 приклад	 пропагандистської	 напівправди,	 що	 безробіття	 зникло	
лише	в	його	класичному	розумінні	—	на	довгі	десятиліття	воно	пере-
містилося,	так	би	мовити,	усередину	робочого	часу	найманих	праців-
ників,	а	боротьба	з	простоями	та	прогулами	стала	однією	з	“вічних”	
тем	партійної	преси.

З	 другого	 боку	—	 почали	 розгортатися	 не	 менш	 страхітливі	 со-
ціальні	процеси,	спричинені	сталінським	вченням	про	те,	що	по	мірі	
зміцнення	соціалізму	нібито	зростає	напруження	класової	боротьби.	
Преса	того	часу	чимало	зробила	для	пропаганди	цієї	вочевидь	вигада-
ної	тези,	покликаної	для	дальшого	розкручування	масових	репресій,	
постачання	наддешевої	робочої	сили	через	систему	ГУЛАГу,	забезпе-
чення	безумовної	політичної	монолітності	радянського	народу	навіть	
ціною	знищення	його	частини.	Саме	під	цим	гаслом	проходили	ма-
сові	репресії	1937–1938	рр.,	відомі	під	назвою	“беріївщини”.	Країна	
продовжувала	 розвиватися	 не	 за	 об’єктивними	 законами	 розвитку	
суспільства,	а	за	волею	однієї	людини	—	Сталіна,	за	законами	культу	
особи.

Передвоєнна	партійна	преса	України	демонструвала	кілька	тема-
тичних	напрямів:	вивчення	основних	положень	сталінізму,	прослав-
лення	успіхів,	досягнутих	на	шляху	побудови	соціалізму,	боротьби	з	
ворогами	народу.

Щодо	вивчення	основ	казарменого	соціалізму	“Правда”	й	місцеві	
газети	розгортали	цілі	кампанії	для	освоєння	чергових	“шести	ознак	
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соціалізму”,	 проголошених	 вождем,	 або	 переймалися	 проблемами	
марксизму	та	мовознавства	після	написання	“кормчим	та	рульовим”	
відомої	статті	на	цю	тему.

Характерною	ознакою	преси	тоталітарної	моделі	(в	СРСР	—	періо-
ду	культу	особи)	завжди	було	друкування	на	перших	сторінках	газет	
і	журналів	портрета	вождя:	у	СРСР	—	Сталіна,	у	Китаї	—	Мао,	у	Пів-
нічній	Кореї	—	Кім	Ір	Сена.	Паралельно	йшло	широке	цитування	ду-
мок	та	настанов	вождів,	майже	кожен	більш-менш	помітний	матеріал	
мав	бути	“підкріплений”	із	середини	посиланням	на	їхні	твори.

Щодо	боротьби	з	класовим	ворогом,	то	газети	формулювали	гро-
мадську	думку,	спрямовану,	за	вказівкою	з	гори,	на	смертні	вироки	
політичним	 супротивникам	вождя,	 друкуючи	фотознімки	розгніва-
них	натовпів	і	величезні	транспаранти	над	ними	як	заголовки:	“Роз-
бити	собачі	голови	ворогам	народу!”

Преса	продовжувала	приділяти	увагу	соціальним	питанням,	поміж	
них	і	будівництву	житла,	але	при	цьому	так	само	пропагандистськи,	
замінюючи	висвітлення	реальної	картини	життя	пропагандистськи-
ми	вивертами.	Так,	звичайною	справою	впродовж	багатьох	десятиліть	
було	давати	в	статистичних	даних	та	аналітичних	статтях	кількість	
уведеного	в	дію	житла,	але	без	натяку	на	те,	скільки	при	цьому	людей	
залишається	в	так	званих	чергах	на	житло.	Унаслідок	цього	лишалося	
незрозумілим,	чому	ж,	після	п’ятдесяти	років	напруженої	всенарод-
ної	праці,	останньому	генсеку	М.	Горбачову	доводилося	створювати	
програму	“Житло-2000”,	яка,	втім,	також	не	була	проведена	в	життя?

Газети	 стають	 все	 більше	 й	 більше	 тенденційними	 та	 ангажова-
ними.	Преса	починає	повністю	працювати	на	диктаторський	режим.	
Водночас	 центральні	 газети	 буквально	 розквітають	 видатними	 га-
зетярськими	талантами,	найяскравішим	із	яких	були	в	1930-ті	роки	
Михаїл	Кольцов,	луганчани-правдисти	Борис	Горбатов,	Юрій	Жуков	
та	інші.

Підбиваючи	підсумки,	зазначимо,	що	до	початку	Великої	Вітчиз-
няної	війни	в	радянській	Україні	було	створено	новий	тип	преси,	пар-
тійно-радянський.	Він	відрізнявся	від	так	званих	буржуазних	періо-
дичних	видань,	що	виходили	тут	раніше	та	продовжували	виходити	в	
ці	роки	за	кордоном,	кількома	принциповими	ознаками.

Характерні	риси	компартійної	преси:
•	 ця	преса	була	створена	більшовиками	задля	захоплення	й	ут-

римання	за	будь-яку	ціну	політичної	влади	в	колишній	Росій-
ській	імперії	та	у	світовому	масштабі;
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•	 вона	була	одним	із	найважливіших	оплотів	тоталітарного	сус-
пільства,	забезпечуючи:
-		ідейну	однорідність	суспільства	в	межах	відданості	справі	по-
будови	соціалістичної	держави,

-		абсолютну	керованість	суспільства	в	усіх	його	складових	 із	
єдиного	партійного	центру,

-		придушення	будь-якого	опору	в	будь-якому	вигляді	рішен-
ням	і	діям	центру,

•	 спрямованість	її	тільки	на	побудову	соціалізму	й	комунізму;	
•	 непримиренна	ворожість	її	до	інших	соціальних	ідей	поза	ме-

жами	комуністичної	доктрини	і	навіть	у	її	межах	—	до	інших	її	
варіантів,	окрім	ленінсько-сталінського	типу	монопартійного,	
командно-адміністративного,	казарменого	соціалізму;

•	 незаперечною	є	участь	цієї	преси	в	організації	репресій	—	або	
масових	(часів	культу	особи	Сталіна,	коли	критика	в	газеті	із	
звинувачуваннями	в	підривній	діяльності	насправді	дорівню-
валась	вироку),	або	вибіркових	(часів	неосталінізму,	проти	так	
званих	дисидентів);

•	 наявність	численних	“табу”,	тобто	соціальних	явищ,	сфер,	або	
тематичних	пластів	або	персон,	які	не	могли	бути	піддані	кри-
тиці;

•	 зорієнтованість	на	обмежене	коло	питань,	завданих	позаредак-
ційними	 та	 навіть	 позажурналістськими	 чинниками,	 такими,	
як	рішення	з’їздів	комуністичної	партії,	вказівки	партійних	лі-
дерів	тощо;	

•	 безпосередня	 участь	 у	 будівництві	 соціалізму:	 пропаганда	
панівної	ідеології,	агітація	за	більшовизм	і	проти	його	ворогів,	
організаторська	робота	з	виконання	рішень	центру;

•	 крім	 нав’язаності	 тематики,	 відчувалася	 завданість	 і	 в	 цілях,	
взагалі	не	притаманних	ЗМІ:	участь	у	підвищенні	продуктив-
ності	праці,	якості	продукції,	ефективності	виробництва;

•	 уся	преса	дуже	ретельно	цензурувалася;
•	 таким	чином,	стають	зрозумілими	складові	того	соціального	ме-

ханізму,	у	якому	партійно-радянська	преса	була	безвідмовним	
“гвинтиком”	у	великому	й	розвиненому	механізмі	партійного	
контролю	за	суспільством	і	впливу	на	нього	для	керування	всі-
ма	його	ділянками.

Водночас	не	можна	не	визнавати,	що	історія	партійно-радянської	
преси	СРСР	і,	зокрема,	радянської	України	збагатила	творчий	досвід	
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світової	журналістики	багатьма	новими	явищами.	Зокрема,	мається	
на	увазі:

•	 широке	застосування	масових	форм	редакційної	роботи:	“пере-
клички”,	огляди,	рейди;

•	 масова	участь	добровільних	кореспондентів,	тобто	“рабселько-
рии”,	у	діяльності	редакцій	і	в	суспільному	житті;

•	 координація	творчих	сил	багатьох	ЗМІ	території,	галузі	тощо	
на	розв’язанні	злободенних	соціально-економічних	проблем;

•	 у	безлічі	конкретних	життєвих	ситуацій	преса	приносила	ре-
альну	користь	у	розв’язанні	проблем	підвищення	продуктив-
ності	праці,	підвищення	якості	продукції,	розв’язанні	соціаль-
них	проблем	тощо,	хоча	в	історичному	масштабі	соціалістичний	
спосіб	господарювання	й	довів	свою	безперспективність.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Назвіть	основні	причини,	чому	компартійна	преса	лишилася	мо-
нополістом	в	інформаційному	просторі	підрадянської	України.

	 2.	 Якими	 були	 механізми	 тоталітарного	 контролю	 за	 пресою	 в	
СРСР?

	 3.	 Якою	виявилася	структура	компартійної	преси	СРСР	та	яке	міс-
це	в	ній	посідала	преса	України?

	 4.	 Якими	є	особливості	ленінського	та	сталінського	етапів	компар-
тійної	преси	України?

	 5.	 Який	досвід	преси	підрадянської	України	можна	вважати	пози-
тивним,	а	який	—	негативним?

	 6.	 Якими	є	історичні	уроки	преси	періоду	культу	особи?
	 7.	 Чи	присутні	в	преси	сучасної	України	залишки	тоталітарності?
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Розділ 7 

ПресА  УКрАЇнсЬКоЇ  дІАсПорИ  
У  МІЖвоєннИЙ   ПерІод

Ми	 включаємо	 в	 історію	 української	 преси	 україномовну	 пе-
ріодику	діаспори,	тобто	газети	й	журнали,	що	систематично	

подавали	новини,	коментарі	тощо	про	Україну	і	про	життя	українців	
як	за	кордоном,	так	і	в	Галичині,	і	у	Великій	Україні.	Єдине,	що	вона	
виходила	не	тут,	ми	поступаємось	географією	на	користь	суті	справи.

7.1.	Українська	таборова	преса

Кінець	Першої	 світової	 війни	 застав	 багато	 українців	 у	 таборах	
військовополонених.	Ще	більше	їх	туди	потрапило	після	закінчення	
громадянської	війни	в	Україні.	У	1920	р.	отримали	статус	військово-
полонених	і	колишні	Січові	Стрільці	—	бійці	Української	Галицької	
Армії,	і	петлюрівці	—	вояки	Української	Народної	Республіки,	і	бійці	
колишньої	австро-угорської	армії,	яких	посилали	воювати	в	Італію.	

Одним	з	таких	таборових	центрів	була	Чехія.	4	тисячі	військово-
полонених	були	розміщені	в	таборах	міст	Ліберці,	Йозефів.	Усі	вони	
були	чужі	в	радянській	Україні,	у	Польщі.	Тому	тікали	подалі	й	шука-
ли	якусь	нейтральну	державу,	яка	би	їх	прийняла	на	проживання	і	на	
роботу.	Такою	державою	стала	Чехія.

У	 1920–1923	 рр.	 у	 цих	 таборах	 було	 засновано	 кілька	 цікавих	
газет.	Чи	не	єдиним	виданням	української	 таборової	преси	у	Йозе-
фові	була	газета	“Український	скиталець”	(у	Північній	Чехії).	Спо-
чатку	вона	виходила	як	щомісячна	 газета,	 а	потім	як	двотижневик.		
А	з	1924	р.,	після	закриття	таборів,	виходить	під	назвою	“Об’єднання”.	
За	змістом	це	був	таборовий	щоденник.	Одна	з	постійних	рубрик	—	
“З	життя-буття	в	таборі	в	Йозефові”.	Коли	редактором	 її	 став	Пет-
ро	Будз,	газета	поширилась	за	межами	табору	і	розвилася	до	значної	
події	культурного	життя	цілої	української	діаспори.	На	її	сторінках	
почали	друкуватися	спогади	про	славні	військові	походи	Українсь-
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ких	Січових	Стрільців	Галицької	армії.	Воєнна	мемуаристика	відразу	
привернула	до	неї	увагу.	Газета	піднялась	від	300	до	1000	примірників	
(на	4	тис.	полонених).	Газету	почали	видавати	і	обмінюватися	з	інши-
ми	осередками	української	діаспори	(США,	Франція,	Італія,	Німеч-
чина,	Австрія).	Газета	підтримувала	основи	дитячої	школи.	Утім	слід	
визнати,	що,	незважаючи	на	низький	рівень	оформлення,	вона	брала	
іншим	—	своєю	наближеністю	до	життя	і	відвертістю.

Після	 Другої	 світової	 війни	 українська	 журналістика	 зазнала	
нової	хвилі	таборової	преси.	У	цілковито	інших	історичних	умовах	
дещо	суттєве,	однак,	повторювалося	в	створенні,	діяльності	осеред-
ків	цієї	преси,	і	це	порівняння	дозволяє	побачити	деякі	закономір-
ності	як	у	світі	вітчизняних	ЗМІ,	так	і	в	українському	менталітеті	в	
цілому.	

Усі	українські	військовополонені	в	останні	місяці	Другої	світової	
війни	в	Європі	та	у	перші	роки	після	війни	поділялися	на	три	групи:

1.	 Українські	 вояки	 з	 Війська	 Польського,	 які	 потрапили	 в	 ні-
мецький	полон	ще	в	1939	р.,	або	з	польської	армії	В.	Андерса,	створе-
ної	на	території	СРСР	після	подій	вересня	1939	р.,	які,	за	рішенням	
емігрантського	 уряду	Польщі,	 відмовилися	 воювати	 на	 радянсько-
германському	фронті	та	майже	мільйонною	кількістю	були	випущені	
Сталіним	разом	зі	зброєю	через	Близький	Схід	на	північну	Африку.	
Вони	хоробро	билися	з	фашистами	під	Ель-Аламейном,	під	Монте-
Кассіно	та	брали	участь	у	вирішальних	битвах	“другого	фронту”.	Піс-
ля	закінчення	війни	вони	з	різних	причин	відмовилися	від	репатріа-
ції	до	радянської	України	та	залишилися	в	Європі.

2.	 “Дивізійники”	—	це	решта	української	дивізії	Січових	Стрільців	
“Галичина”,	яка	була	розбита	Червоною	армією.	Приблизно	8	тисяч	із	
них	відступили	на	захід,	здалися	в	полон	британцям,	які	вивезли	час-
тину	їх	на	острови	до	таборів	військовополонених.

3.	 Цивільні	 особи,	 колишні	 “остарбайтери”,	 і	 в’язні	 німецьких	
концтаборів,	які	були	визволені	союзниками	та	потрапили	до	англій-
ської,	французької	або	американської	зон	окупації.	

Таким	чином,	як	 зазначає	Н.	Сидоренко	з	Києва	у	 ґрунтовному	
тритомному	дослідженні	та	в	збірнику	“Українська	журналістика:	іс-
торія	і	сучасність”,	на	Британських	островах	у	1947	р.	опинилося	при-
близно	35	тисяч	колишніх	військовополонених	українців.	За	юридич-
ним	статусом	вони	були	європейськими	добровільними	робітниками	
і	мусили	 відпрацювати	 три	 роки	під	 керівництвом	державних	 бри-
танських	установ.
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У	Великій	Британії	виходило	7	часописів	українською	мовою,	три	
з	них	виходило	латиницею,	тому	що	не	було	в	друкарнях	кирилиці.	
Переважно	займалися	цією	справою	лише	дивізійники.	Наклад	цих	
часописів	дуже	малий	—	від	20	до	100	примірників.	Серед	них	—	“Від-
гук”,	“Другий	етап”,	“Мета”,	“Наші	будні”,	“Нове	життя”,	“Скиталець”,	
“Таборовик”.	Через	відсутність	кирилиці	деякі	з	них	видавалися	на-
віть	латиницею	з	друкарень	адміністрації	таборів.

У	цій	країні	лишалося	приблизно	60	відсотків	від	усіх	українських	
військовополонених.

Цього	часу	виходила	у	Великій	Британії	також	і	не	таборова	ук-
раїнська	газета	—	“Наш	клич”,	сатирична	газета	“Оса”.

Теми	таборових	газет:	життя	табору,	життя	діаспори,	збереження	
національної	пам’яті,	сатира,	гумор,	політичні	і	культурні	події	в	Ук-
раїні	та	Європі.	Таборова	преса	нової	хвилі	була	більш	войовничою,	
налаштованою	антикомуністично.

7.2.	 Українська	преса	у	Франції		
після	Першої	світової	війни	

Франція	 приймала	 українську	 еміграцію	 ще	 з	 давніх-давен.	
У	1709	р.	до	Франції	втекла	решта	мазепинців.	На	рубежі	ХІХ	і	ХХ	ст.	
тут	існувала	чимала	українська	еміграція	як	із	Заходу,	так	і	зі	Сходу	
України.	Після	Першої	світової	війни	Париж	став	одним	з	найбіль-
ших	центрів	еміграційного	українського	життя.	

Дослідниця	зі	Львова	О.	Денека	зазначає	в	збірці	“Українська	пре-
са	за	межами	України”,	що,	на	відміну	від	еміграційної	преси	в	Амери-
ці,	періодика	української	громади	в	Європі	була	наскрізь	політична.	
У	1918–1921	рр.	у	Франції	було	створено	близько	десяти	політичних	
організацій,	 які	 видавали	 8	 періодичних	 видань	 (загалом	 українсь-
ких	часописів	у	цій	країні	було	понад	30	в	ті	роки),	з	яких	головними	
стали	“Тризуб”	(тижневик	Симона	Петлюри)	і	“Українське	слово”	
(тижневик,	орган	Головного	проводу	українських	націоналістів	у	Па-
рижі).	Генеральна	рада	союзу	українських	емігрантських	організацій	
у	Франції	видавала	журнал	“Скоб”	як	журнал	українського	пласту	у	
Франції.	Журнал	“Ватра”	видавався	Пластовим	куренем	ім.	М.	Міх-
новського.

Певний	час	тут	існувала	військова	преса.	Цікаво,	що	журнали	ви-
давали	генерали.	Управа	товариства	колишніх	вояків	УНР	у	Фран-
ції	в	1927–1928	рр.	видавала	журнал	“Військова	справа”	 (генерал-



106

хорунжий	О.	Удовиченко).	У	 1938	 р.	 почав	 виходити	 часопис	“За		
збройну	Україну”	(генерал-хорунжий	М.	Капустянський).

Українська	еміграція	в	Європі	за	своїм	складом	поділялася	на	два	
прошарки	 та	 ідейно	 була	 двох	 відповідних	 напрямів:	 політична	 (з	
них	виходили	видавці	й	публіцисти	українських	часописів)	і	заробіт-
чанська	(вона	становила	більшість	читацької	аудиторії).

Виходило	кілька	англомовних	українських	газет,	серед	них	“The	
Ukrainian	Quaterly.	Journal	of	Ukrainian	&	International	affairs”	(	“Ук-
раїнський	 щоквартальник.	 Журнал	 українських	 та	 міжнародних	
подій”).

7.3.	 Українська	преса	у	Бразилії

Бразилія	мала	велику	українську	діаспору,	і	емігранти	із	західно-
українських	земель	засновували	тут	власні	часописи.

Тижневик	“Праця”	виходив	у	цій	країні	впродовж	десятиліть,	 і	
це	найстаріша	з	досі	існуючих	газет	у	Бразилії.	Почалося	її	видання	
в	грудні	1913	р.	у	місті	Парана,	де	й	досі	існує	найчисленніший	у	цій	
країні	й	розвинений	організаційно	український	осередок.	

У	перші	роки	видання	вона	мала	підзаголовок	“Одинока	українсь-
ка	часопись	в	Бразилії”.	Видавник	—	видавнича	спілка	василіян.	Це	
був	інформаційно-просвітницький	і	релігійно-католицький	журнал,	
потужний	фінансово:	у	1936	р.	тут	навіть	видавали	додаток	“Недільне	
слово”,	який	роздавали	безкоштовно.	

Основні	теми	журналу:	ідея	соборності	України;	ідея	збереження	
національної	 свідомості	 в	 діаспорі;	 ідея	 підтримання	 мови;	 історія	
українського	народу,	культури,	літератури;	друкування	літературних	
пам’яток,	зокрема	творів	Маркіяна	Шашкевича.

Газета	 відрізнялась	 жанровим	 багатством	 та	 професійністю	
журналістів.	 Вона	 обмінювалася	 матеріалами	 з	 іншими	 газетами	
України	—	 “Українське	 діло”,	 “Українське	 слово”.	 Життя	 етнічної	
батьківщини	газета	висвітлювала	широко	й	агресивно	стосовно	ко-
муністичного	режиму,	переслідувань	українських	діячів	у	СРСР.

Завдання,	які	виконувала	ця	газета:
•	 згуртування	українців	Бразилії	навколо	пресового	органу,	який	

пов’язує	їх	між	собою	і	з	етнічною	батьківщиною,	з	українськи-
ми	осередками	в	інших	країнах;

•	 національне	виховання	молоді;
•	 прагнення	до	визнання	українського	народу	у	світі	як	етнічної	

одиниці.
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Утім,	 “Праця”	 не	 відчужувалася	 й	 від	 суспільного	 життя	 своєї	
країни.	У	газеті	була	постійна	рубрика	“Бразилійські	вісті”,	яка	вела-
ся	цілком	професійно.

Незважаючи	 на	 те,	що	 більшість	 матеріалів	 подавалася	 без	 під-
писів,	 серед	 відомих	 редакторів,	 авторів	 були	 П.	 Карманський,	
С.	Дністрянський,	Г.	Хомишин.

Детальніше	тема	розкрита	О.	Дроздовською	в	збірці	“Українська	
преса	за	межами	України”.

7.4.	 Українська	преса	у	Китаї	та	на	Далекому	Сході

Українська	діаспора	в	Китаї	почала	створюватися	в	1870–1880	рр.	
Перша	 хвиля	 еміграції	 була	 організована	 царським	 урядом,	 який	
розв’язував	два	питання:

1)	заселяв	землі	справжніми	фермерами,	які	могли	підняти	само-
тужки	Маньчжурію;

2)	знесилював	 етнічну	українську	націю	на	 її	 території,	 послаб-
лював	національний	опір	на	її	рідних	теренах.

До	1917	р.	української	преси	в	Китаї	не	було,	була	лише	російська	
преса.

На	1917	р.	у	Маньчжурії	проживало	20	тис.	родин	українців	(70–
80	тис.	осіб).	Як	і	повсюди	у	світі,	вони	прагнули	об’єднання,	і	тому	
почали	випускати	 власну	пресу,	 не	 раз	проявляючи	 справжню	під-
приємливість	і	публіцистичний	талант.

Лютнева	революція	в	Росії	різко	змінила	ситуацію	і	в	Китаї.	Чер-
вень	1917	р.	—	перший	інформативний	бюлетень	“Вісти	українського	
клюба	в	Харбіні”,	який	інформував	про	події	в	Петрограді,	Києві.

Листопад	1917	р.	—	почав	 виходити	двотижневик	“Засів”,	 літе-
ратурний,	політичний,	економічний	часопис.	Виходив	рік	(випущено	
30	номерів).

Від	1917	до	1920	р.	—	період	занепаду	української	мови	 і	видав-
ництва,	пов’язані	з	перебігом	громадянської	війни	та	хвилями	інозем-
них	інтервенцій	на	Далекому	Сході.

У	1920	р.	відновилося	видання	української	преси:	у	Харбіні	поча-
ли	виходити	газети	“Добробут”,	“Поступ”,	“Вимоги	життя”.

На	вихід	газет	дуже	негативно	впливала	проросійська	орієнтація	
дирекції	КСЗ	(Китайська	східна	залізниця).	Тому	до	1931	р.	українсь-
кої	преси	в	Харбіні,	взагалі	в	Маньчжурії,	не	було.	Лише	в	1925	р.	ви-
ходила	газета	“Українське	життя”,	тому	що	її	видавцем	був	японець	
і	видання	не	підпадало	під	китайські	закони.
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1931	року	японці	створюють	маріонеткову	державу	Маньчжу-Го.	
Цього	ж	року	починається	нове	відродження	української	преси:	

•	 двотижневик	“Листи	з	Далекого	Сходу”	(5	номерів);
•	 1932	р.	—	“Маньчжурський	вісник”,	який	існував	п’ять	років	

із	 підтримки	 українського	 підприємця	 Івана	Шевченка.	 Ви-
пустили	200	номерів,	однак	через	прихильність	до	незалежної	
національної	позиції	видання	припинило	своє	існування;

•	 1937	р.	—	у	Шанхаї,	у	Ціндао	виходила	газета	“На	Далекому	
Сході”	під	редагуванням	М.	Мілька,	кошти	на	яку	дав	меценат	
В.	Мігулін;

•	 часопис	“Далекий	Схід”	виходив	у	Харбіні	1937–1938	рр.	як	
орган	Української	національної	колонії.

Уже	під	час	Другої	світової	війни	в	листопаді	1941	р.	під	редакцією	
М.	Мілька	починає	 виходити	двотижневик	“Український	 голос	 на	
Далекому	Сході”.	Він	не	був	політично	заангажований	і	брав	до	ви-
світлення	матеріали	місцеві,	висвітлюючи	їх	із	незалежних	позицій.

Отже,	за	висновками	київського	дослідника	цієї	проблеми	О.	Си-
доренка,	який	значно	просунув	на	цьому	напрямі	історичні	розвідки	
А.	Животка,	українські	родини,	які	проживали	в	Маньчжурії,	мали	де	
прочитати	“рідне	слово	правди	і	національної	надії”.

Вступ	радянської	армії	в	Харбін	у	1945	р.	призвів	до	арештів	і	за-
слання	українських	журналістів,	 із	 тим	 історія	 вітчизняної	преси	в	
Азії	закінчилася.

*		*		*
Багатою	на	події	і	приклади	щирого	служіння	національним	інте-

ресам	є	історія	преси	української	діаспори	після	1917	р.	у	Сполучених	
Штатах	Америки,	Канаді,	Німеччині.	 Ґрунтовні	 дослідження	 цього	
відтинку	містяться	в	книзі	А.	Животко	“Історія	української	преси”	та	
в	матеріалах	науково-теоретичної	конференції	в	Києві	25–26	квітня	
1996	р.,	що	ввійшли	до	збірки	“Українська	преса	за	межами	України”.	
До	них	і	відсилає	читачів	автор.

Запитання	для	самоконтролю

	 1.	 Назвіть	причини	виникнення	української	діаспори	та	преси	в	ук-
раїнських	спільнотах	за	кордоном.

	 2.	 Охарактеризуйте	“таборову	пресу”	як	явище	історії	української	
журналістики.



	 3.	 Які	часописи	виходили	у	цей	період	в	українській	діаспорі	різ-
них	країн?

	 4.	 Назвіть	найвідоміших	авторів	цих	часописів	та	основні	теми	їх-
ньої	творчості.

	 5.	 Якими	 є	 основні	 висновки	 з	 досвіду	 діяльності	 часописів	 ук-
раїнської	діаспори	у	міжвоєнний	період?
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Розділ 8

ПресА  УКрАЇнИ  в  роКИ   
дрУГоЇ  свІТовоЇ  вІЙнИ   

(1939–1945)

Історичне	тло	розвитку	української	преси	часів	Другої	світової	
війни	ще	й	досі	викликає	ідеологічні	суперечки,	і	доволі	гострі.	

В	 українському	 суспільстві	 існують	 дві	 полярні	 точки	 зору	 на	 цю	
проблему.	Згідно	з	першою	українська	нація	в	роки	війни	боролася	
як	проти	німецько-фашистських,	так	 і	проти	московсько-більшови-
цьких	 окупантів,	 але	 потерпіла	 поразку	 й	 змушена	 була	 перевести	
боротьбу	за	відновлення	незалежності	в	 інші	площини.	Друга	трак-
тує	ці	ж	події	як	участь	українського	народу	у	Великій	Вітчизняній	
війні,	тобто	в	героїчній	боротьбі	всього	радянського	народу	за	волю	і	
незалежність	СРСР,	у	якій,	у	контексті	Другої	світової	війни,	разом	
із	союзниками	він	здобув	історичну	перемогу.

Ці	 різні	 точки	 зору	 неможливо	 не	 враховувати,	 відображаючи	
участь	преси	в	тій	чи	іншій	події.	Отже,	надалі	будемо	керуватися	та-
ким	принципом:	вважати	за	критерії	оцінки	подій	ті	цілі,	які	в	цьому	
разі	ставили	перед	собою	органи	преси,	політичні	кола,	окремі	діячі	
тощо.

Український	народ	включився	в	нову	світову	війну	одним	з	пер-
ших.	1	вересня	1939	р.	розпочалися	запеклі	бої	на	німецько-польсько-
му	фронті,	а	17	вересня	Червона	армія	розгорнула	так	званий	визволь-
ний	похід	на	захід,	взявши,	згідно	з	планом	Молотова	—	Ріббентропа	
(а	насправді	Сталіна	—	Гітлера)	участь	у	розподілі	Польщі.

Західна	Україна	відійшла	до	СРСР.	Трудящі	Галичини	в	багатьох	
випадках	радо	зустрічали	червоноармійські	підрозділи,	сподіваючись	
на	поліпшення	власної	долі	у	возз’єднаній	Україні	та	в	державі	робіт-
ників	і	селян.

Цей	обережний	оптимізм	відобразила	частина	західноукраїнських	
газет,	здебільшого	прокомуністичної	орієнтації.	Націоналістично	на-
лаштовані	видання	побачили	в	подіях,	що	розгорнулися,	нову	загрозу	
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звільненню	України.	Зрештою,	через	кілька	місяців	НКВС	почали	пе-
реслідування	і	тих,	і	інших.	Члени	компартії	Західної	України	швид-
ко	розібралися	в	ситуації	та	почали	приховувати	свою	приналежність	
до	КПЗУ	від	“братів	по	вірі”.	Вочевидь,	націоналістичні	кола	відразу	
стали	до	процесів	совєтизації	західних	областей	у	безумовну	опози-
цію.	Ці	процеси	передусім	охопили	створення	нових	органів	влади,	
переробки	навчальних	програм	у	школах,	а	поволі	почали	переходи-
ти	й	у	світ	преси.

Усьому	процесу	переведення	соціально-політичного	життя	краю	
на	радянсько-сталінський	спосіб	життя	потрібні	були	нові	відносини	
у	сфері	масової	інформації.	Усі	видання,	які	були	надбані	галицькою	
інтелігенцією	до	1939	р.,	виявилися	новій	владі	не	просто	непотріб-
ними,	але	вкрай	шкідливими.	Ні	співпрацювати	з	ними,	ні	навіть	тер-
піти	 їхнє	 існування	нова	влада	не	мала	наміру.	Замість	них	почали	
виходити	об’єднані	органи	обласних	та	міських	партійних	комітетів	
“Радянська	 Волинь”,	 львівська	 “Вільна	 Україна”,	 тернопільська	
“Вільне	 життя”,	 станіславська	 “Радянська	 Україна”,	 дрогобицька	
“Більшовицька	правда”.	Згодом,	після	перебрання	від	Румунії	Пів-
нічної	Буковини,	у	Чернівцях	почалося	видання	обласної	“Радянсь-
кої	Буковини”.	Дуже	швидко	розгорнулася	мережа	районних	газет	із	
дуже	претензійними	назвами,	механічно	перенесеними	зі	Східної	Ук-
раїни,	зміст	яких	був	чужим	і	незрозумілим	галичанам:	“Сталінська	
перемога”	(Рава-Руська),	“Червоний	прапор”	(Коломия)	тощо.

У	Львові,	Станіславі,	Дрогобичі,	інших	містах	розпочалися	перші	
арешти	української	інтеліґенції.

Початок	Великої	Вітчизняної	(або	ж	радянсько-германської)	вій-
ни	22	червня	1941	р.	перервав	розвиток	подій	за	сценарієм,	уже	відо-
мим	східним	українцям.

У	перші	дні	війни	редакції	перебудовували	роботу	на	новий	лад.	
“Все	для	фронту,	все	для	перемоги!”	—	це	гасло	визначило	життя	ра-
дянських	 людей	 на	 чотири	 довгих	 роки.	 Основними	 тематичними	
напрямами	місцевої	преси	стали	повідомлення	з	фронтів,	пропаган-
да	 справедливого	 характеру	 війни,	 розгортання	 мобілізаційних	 ре-
сурсів,	 переведення	промисловості	 на	 виробництво	 військової	 про-
дукції,	евакуаційні	проблеми.

У	діючій	армії	почали	розгортатися	фронтові,	армійські,	дивізійні	
газети,	штати	 яких	 комплектувалися	 з	 робітників	місцевих	 органів	
преси.	 Типові	 назви	 цих	 російськомовних	 газет	 —	 “За	 Родину!”,	
“В	бой”,	 “За	 победу!”.	 Кореспонденти	 низових	 військових	 газет	
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брали	матеріал	прямо	в	землянках	та	окопах,	на	вогневих	позиціях,	
на	бойових	кораблях.	Багато	з	них	загинули	смертю	хоробрих,	вико-
нуючи	редакційні	завдання.

Фронтовими	 кореспондентами	 центральних	 газет	 “Правда”,	
“Красная	 звезда”	 стали	 відомі	 радянські	 письменники	К.	Симонов,	
Б.	Полевой,	Є.	Петров,	А.	Гайдар	та	багато	інших.

Номери	армійських	газет	періоду	Великої	Вітчизняної	війни	—	це	
суміш	із	партійних	передовиць,	описання	боїв,	повідомлень	“Радін-
формбюро”	про	становище	на	фронтах,	інформація	про	життя	тилу,	
міжнародні	 події,	 наприклад,	 пов’язані	 з	 відкриттям	 союзниками	
“другого	фронту”.	З	текстів	обов’язково	вилучалися	цензурою	будь-
які	подробиці,	що	могли	б	розкрити	військові	таємниці.	Наприклад,	
бойові	частини	або	оборонні	підприємства	іменувалися	по	прізвищах	
їх	командирів	або	директорів:	“На	заводі,	де	директор	І.	П.	Сердюков,	
освоїли	новий	 вид	продукції	 для	фронту.	Відзначилися...”	—	 а	 далі	
перелічували	робітників,	інженерів,	керівників,	які	заслуговували	на	
подяки	від	парткомів.	

В	 умовах	 “дивізіонки”	 редакція	 та	 друкарня	 становили	 єдиний	
комплекс	і	пересувалися	разом	зі	штабами.	На	окрему	згадку	заслу-
говують	фронтові	фотокореспонденти	та	кінооператори,	які	не	могли	
описувати	події	зі	слів	учасників	або	очевидців,	а	мусили	самі	лізти	в	
пекло	бою	за	цінним	кадром.

Таким	чином,	нова	війна	породила	і	новий	тип	преси	—	компартій-
но-фронтовий.	Він	відрізнявся	від	“мирних”	типів	певною	романти-
кою	надзвичайних,	 історичних	подій,	газети	створювали	атмосферу	
ненависті	до	ворога,	волі	до	перемоги,	прагнення	військового	подви-
гу,	звитяги,	подолання	страшних	труднощів	і	принесення	жертв	задля	
захисту	Батьківщини	та	кінцевої	перемоги.

Це	певною	мірою	ріднить	такі	газети	з	пресою	Січових	Стрільців	
або	 з	 підпільними	 журналами,	 газетами	 й	 листівками	 Української	
повстанської	армії.	Але	абсолютно	протилежна	ідеологія	—	комуніс-
тична,	 інтернаціональна	 замість	демократичної,	національної	—	по-
роджує	особливості	теми,	проблем,	заголовків,	лексики	тощо.

Подібними	 були	 й	 організація	 та	 методи	 підпільної	 журналіст-
ської	роботи.	У	бойових	ланках	були	призначені	дописувачі	з	числа	
колишніх	вчителів,	активістів	тощо,	вони	конспіративно	передавали	
матеріали	до	редакцій,	які	мали	прямий	контакт	із	військовим	коман-
дуванням	та	політичним	центром.
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Порівнюючи	 організацію	 преси	 ОУН-УПА	 та	 червоних	 парти-
занів,	слід	мати	на	увазі,	що	перші	спиралися	на	підтримку	населення	
регіону	на	невеликій	території	—	за	другими	ж	була	величезна	краї-
на	з	потужною	економікою,	армією,	зв’язком	із	Великою	землею.	За	
документами,	партизанам	було	відправлено	літаками	84	похідні	дру-
карні	 з	 усім	 необхідним,	 з	 верстальниками	 й	 друкарями.	Кількість	
друкарень	УПА,	вірогідно,	сягала	10–20.

Для	ефективного	забезпечення	діяльності	цієї	преси	у	надзвичай-
них	умовах	фронту	й	тилу	ЦК	партії	було	вжито	низку	термінових	
заходів.

Було	 змінено	 структуру	 управління	 засобами	 масової	 інформа-
ції:	керівні	функції	були	передані	Управлінню	пропаганди	й	агітації	
ЦК	ВКП(б),	 яке	направляло	до	редакцій	численні	й	 дуже	детальні	
інструкції:	 про	що	писати,	 як	 саме	писати,	на	які	 особливості	 теми	
звертати	увагу.	У	них	часто	містився	й	аналіз	номерів	окремих	газет	
із	типовими	помилками.

Підтвердженням	 незмінно	 великої	 ролі	 преси	 як	 незамінного	
“гвинтика”	в	партійній	машині	навіть	у	таких	надзвичайних	умовах	
(а	може,	й	саме	в	них)	став	лист	Управління	пропаганди	й	агітації	від	
3	березня	1942	р.	“О	работе	районных	газет”.	Цікаво,	що	разом	із	тур-
ботами,	пов’язаними	з	воєнним	часом,	саме	тут,	уперше	за	місяці	вій-
ни,	наголошувалося	й	на	необхідності	для	загальнополітичних	видань	
приділяти	увагу	роботі	кооперації,	їдалень,	лікувальних	закладів.

Наступний	керівний	матеріал,	надісланий	до	редакцій	з	Управлін-
ня,	називався	“О	недостатках	газет	в	освещении	работы	промышлен-
ных	предприятий.	Письмо	Управления	пропаганды	и	агитации	ЦК	
ВКП(б)	всем	редакторам	городских,	областных,	краевых	и	республи-
канских	газет”.	Недоліки	виявилися	численними,	 їх	було	достемен-
но	проаналізовано	й	піддано	критиці.	Гідне	поваги	те,	що	у	важких	
умовах	від	місцевої	преси	вимагалося	не	послабляти	уваги	до	роботи	
крамниць,	їдалень,	міського	транспорту,	лікарень,	дитячих	закладів:

“Недооценка культурно-бытовых вопросов ведет к отрыву газет от трудя-
щихся, от их повседневных нужд и вопросов, снижает авторитет газеты и ос-
лабляет ее влияние и действенность борьбы за выполнение и перевыполнение 
производственных планов”.

Як	відомо,	у	перші	тижні	війни	гітлерівці	захопили	Західну	Ук-
раїну,	а	в	перші	її	місяці	зайняли	значну	її	Східну	частину.	Кілька	мі-
сяців	уся	територія	України	перебувала	під	німецько-фашистською	
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окупацією.	Випуск	партійно-радянських	газет	на	цей	час	на	теренах	
Східної	України	припинився	повністю,	за	винятком	листівок	підпіль-
ників	 і	 друкованих	 видань	 великих	партизанських	 з’єднань	під	 ко-
мандуванням	Ковпака,	Федорова	(“Партизанская	правда”	тощо).	Ці	
газети	виходили	в	лісових	друкарнях	на	обладнанні,	що	доставлялося	
з	Великої	землі	разом	зі	зброєю,	вибухівкою	та	пачками	“Радянської	
України”	 і	 центральних	 московських	 газет.	 У	формуванні	 бойових	
загонів	та	веденні	ними	воєнних	дій	вони	відіграли	надзвичайно	важ-
ливу	 роль.	 Ґрунтовне	 й	 цікаве	 дослідження	 короткої,	 але	 яскравої	
історії	 преси	партизанського	руху	 зробив	С.	 І.	 Горєвалов,	 студенти	
повинні	обов’язково	ознайомитися	з	його	монографією,	як	і	з	дослід-
женнями	Г.	П.	Кривошеї.

ЦК	КП(б)У	та	радянський	уряд	евакуювалися	на	Схід.	Радіостан-
ція	ім.	Т.Г.	Шевченка	вела	передачі	українською	мовою	із	Саратова,	
“Радянська	Україна”	—	із	Москви,	а	фронтова	радіостанція	“Дніп-
ро”	була	наближена	безпосередньо	до	місць	ведення	боїв.	Орган	ЦК	
КП(б)У	та	Верховної	Ради	УРСР	газета	“За	Радянську	Україну!”	
1942	р.	виходила	навіть	без	зазначення	місця	її	випуску.	

Вигнання	німецько-фашистських	окупантів	із	українських	земель	
почалося	з	Ворошиловградської	(нині	Луганської)	області,	невдовзі	
в	1943	р.	у	цьому	місті	почався	випуск	центральної	української	пар-
тійно-радянської	 газети	 “Советская	 Украина”,	 згодом	 її	 редакція	
перебралася	до	Харкова,	а	вже	звідти	повернулася	до	Києва	восени	
1943	р.

З	Луганщини	почалося	відновлення	й	низових	ланок	партійно-ра-
дянської	преси.	Уже	в	перші	тижні	після	відновлення	райкомів	партії	
почали	виходити	“Під	прапором	Леніна”	(Мілове),	“Ленінський	за-
клик”	(Рубіжне),	“Ленінська	перемога”	(Містки).	

Згодом,	 із	 просуванням	 лінії	 фронту	 на	 захід,	 почали	 виходити	
одна	за	одною	обласні	газети	в	тому	ж	партійно-радянському	варіан-
ті.	 Вони	 проіснували	 до	 кінця	 горбачовської	 перебудови,	 тобто	 до	
початку	 1990-х:	 “Соціалістичний	 Донбас”	 (Сталіно),	 “Соціаліс-
тична	Харківщина”,	“Зоря”	(Дніпропетровськ).	Перші	номери	від-
новлених	 газет	 з’являлися	 на	 другий-третій	 день	 після	 визволення	
обласних	центрів	від	німецько-фашистських	окупантів.	Видані	в	дві	
полоси,	на	напівпрозорому	чи,	навпаки,	дуже	цупкому	папері,	вони,	
тим	не	менше,	знаменували	початок	мирного	життя.	Так,	“Днепровс-
кая	правда”	(Дніпропетровськ)	у	перших	жовтневих	номерах	1943	р.	
друкувала	 розпорядження	 міськвиконкому,	 вісті	 з	 фронтів,	 міжна-
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родну	 інформацію.	 Інтерес	 викликає	 розпорядження	 про	 заборону	
населенню	випасати	худобу	в	скверах	у	центрі	міста.

“Ворошиловградская	правда”	повідомляє	про	стан	шахт	області	
та	перші	дії	з	відновлення	вуглевидобутку.

Натомість	у	великих	містах	окупаційні	влади	почали	випускати	
колабораціоністські	газети,	наприклад,	“Нове	життя”	у	Харкові.	За	
змістом	вони	являли	собою	суміш	офіційних	повідомлень	військових	
комендатур,	управ	бургомістрів	і	передруки	з	геббельсівських	видань	
у	Німеччині.

Дещо	по-іншому	складалася	доля	української	преси	в	західних	об-
ластях.

17	вересня	1939	р.	Червона	армія	розпочала	так	званий	визволь-
ний	похід	 згідно	 з	 пактом	Молотова	—	Ріббентропа,	 за	 яким	 тери-
торію	Польщі	було	поділено	між	Німеччиною	та	СРСР.	Результатом	
цього	походу	стало	приєднання	Галичини	до	Великої	України.	Вста-
новлюється	радянська	влада	на	Львівщині,	Івано-Франківщині,	Тер-
нопільщині,	Волині	тощо.	

Відразу	розпочинають	вихід	нові	обласні	газети,	органи	відповід-
них	 обкомів	 КПУ:	 “Вільна	 Україна”,	 “Львівська	 правда”,	 “При-
карпатська	правда”.	Майже	одночасно	починають	виходити	низові	
партійно-радянські	 газети	 —	 органи	 міських	 і	 районних	 комітетів	
комуністичної	партії	та	виконкомів	новостворених	рад.	У	створенні	
нових	видань	значну	роль	відіграли	журналісти,	відряджені	партією	
зі	східних	областей	УРСР.

До	 початку	 Великої	 Вітчизняної	 війни	 в	 Галичині	 розпочалося	
створення	колгоспів,	у	відповідь	на	репресії	НКВС	розгортається	рух	
національного	опору.	Відбувається	відтік	національно	мислячих	кад-
рів	у	підпілля	ОУН-УПА,	на	чолі	якого	стояв	Степан	Бандера.	

22	 червня	 1941	 р.	Друга	 світова	 війна	 перекидається	 на	 тери-
торію	Радянського	Союзу.	За	кілька	днів	було	припинено	видання	
партійно-радянських	газет	в	Галичині	внаслідок	поразки	Червоної	
армії	на	першому	етапі	війни.	До	кінця	1941	р.	майже	вся	Україна	
була	окупована.	Український	радянський	уряд	опинився	в	еваку-
ації.

30	 червня	 1941	 р.	 у	 Львові	 було	 проголошено	 відновлення	 ук-
раїнської	незалежності	у	вигляді	Української	Самостійної	держави.	
Її	очолив	Ярослав	Стецько.	Першою	ластівкою	відновленої	українсь-
кої	преси	можна	вважати	газету	“Самостійна	Україна”	(у	Станіславі	
вийшло	4	номери).	Крайові	управи	німецької	окупаційної	влади	по-
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чинають	видавати	офіційні	газети.	Разом	з	ними	деякий	час	існувала	
незалежна	українська	преса.	

Гітлер	швидко	скасував	самостійну	Україну,	створив	на	її	місці	ге-
нерал-губернаторство.	

Радянські	війська	так	швидко	залишали	галицькі	міста,	що	кида-
ли	готові	до	використання	друкарні,	запаси	паперу	тощо.	Цим	відразу	
скористалися	діячі	національного	відродження,	які	не	були	репресо-
вані	НКВС	і	щойно	вийшли	з	підпілля.	Невдовзі	після	заміни	влади	
тут	почали	одна	за	одною	виходити	незалежні	і	на	певний	час	навіть	
непідцензурні	новій	владі	українські	газети.

Від	червня	до	серпня	військову	владу	в	Галичині	утримувало	ко-
мандування	мадярських	(угорських)	військ,	їх	окупаційний	хортист-
ський	 режим	 був	 дещо	 м’якшим,	 аніж	 гітлерівський,	 що	 прийшов	
йому	на	заміну.	На	перебіг	подій	значний	вплив	мав	і	факт	проголо-
шення	та	існування	протягом	майже	двох	місяців	Українського	уряду	
на	чолі	з	Ярославом	Стецьком,	скасованого	згодом	за	наказом	із	Бер-
ліна.	Я.	Стецько	потрапив	до	концтабору.

З	 кінця	 липня,	 вказує	 дослідник	 зі	Львова	О.	Луцький	 у	 збірці	
“Українська	періодика:	 історія	і	сучасність”,	“практично	вся	газетна	
періодика	 Галичини	 виходила	 як	 пресові	 органи	 місцевої	 влади	—	
повітових	і	міських	управ”.	Прихильність	їх	до	Організації	українсь-
ких	 націоналістів	 спочатку	 виголошувалася	 відверто	 на	 сторінках	
газет,	але	потім,	з	огляду	на	вороже	ставлення	німецьких	нацистів	до	
ОУН,	вказівки	ці	щезли,	але	суті	це	не	змінило.	

Серед	цих	 видань	 слід	 особливо	відзначити	дрогобицьку	“Віль-
не	слово”,	“Золотий	тризуб”	(Калуш),	“Тризуб”	(Чортків),	“Воля”	
(Копичинці).

На	початку	серпня	1941	р.	владу	на	Галичині	перейняли	в	угорців	
німці.	Відразу	почалися	жорсткіші	порядки,	зокрема,	деякі	незалеж-
ні	низові	газети	були	закриті.	Те	саме	сталося	і	з	“Самостійною	Ук-
раїною”.	Через	день	замість	неї	почала	виходити	газета	“Українське	
слово”,	видання	в	українському	національному	дусі.	Але	її	редакція	
мусила	швидко	перейти	до	згоди	та	співпраці	з	окупантами,	зокрема	
щодо	висвітлення	подій	на	східному	фронті,	забезпечення	поставок	
продовольства	й	фуражу	для	німецької	армії.	Про	це	свідчать	назви	
окремих	статей:	 “Обов’язок	села	в	воєнний	час”,	 “Мобілізуйтеся	на	
господарський	фронт”.	

Провідною	 темою	 цієї	 газети,	 як	 і	 решти	 інших,	 стає	 антибіль-
шовизм.	Висвітлюючи	розвиток	українського	життя,	газета	віддзер-
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калювала	 роздробленість	 руху	 за	 незалежність	 України.	 Провину	
за	чергову	невдачу	у	визвольних	змаганнях	українського	народу	за	
власну	державність	одні	покладали	на	його	вождів,	інші	—	власне	на	
народ,	який	не	зміг	об’єднати	власні	сили	на	черговому	історичному	
переломі.

Водночас	газетярі	друкували	історичні	розвідки,	літературні	тво-
ри,	критичні	статті	щодо	творчості	Лесі	Українки,	Богдана	Лепкого,	
Миколи	Хвильового.	Інколи	редакція	дозволяла	собі	поодинокі	анти-
гітлерівські	нотки.	Так,	7	серпня	1942	р.,	до	річниці	з	дня	народження	
М.	Міхновського,	цитували	його	“Самостійну	Україну”:	 “Доки	хоч	
один	ворог-чужинець	лишиться	на	нашій	землі,	ми	не	маємо	права	
скласти	зброю”.

Німці	 поставилися	 до	 справи	 створення	 нової	 мережі	 засобів	
масової	 інформації	 на	 підкорених	 землях	 дуже	 серйозно.	 Зокрема,	
вони	передбачили	постачання	 свіжої	 інформації	 до	Львова	 спочат-
ку	поїздом	із	Берліна	та	Відня,	а	потім	телеграфом.	Тим	самим	було	
розв’язано	питання	 забезпечення	 всіх	 часописів	 однаковою	офіцій-
ною	інформацією	щодо	подій	у	Німеччині,	у	світі,	на	фронтах	тощо.	

Для	 керування	цією	 справою	 створили	прес-службу	 генерал-гу-
бернаторства	 і,	 зокрема,	 “дистрикту	Галичина”.	Шеф	преси	виголо-
сив,	що	 державна	мова	 на	 території	 Галичини	—	німецька.	Окремо	
дозволявся	вихід	офіційної	преси	українською	й	польською	мовами.	
Нова	влада	перейняла	до	своїх	рук	і	забезпечення	газет	необхідними	
матеріалами	і	папером.	Прес-служба	в	Галичині	тепер	видавала	доз-
віл	на	придбання	паперу	кожній	редакції	окремо.	Друкарні	теж	могли	
видавати	тиражі	тільки	з	дозволу	влади,	а	експедіювати	(розповсюд-
жувати)	можна	було	тільки	дозволені	владою	видання.

Так	протягом	короткого	часу	було	уніфіковано	інформаційне	жит-
тя	в	пресі.	Окупаційна	влада	вела	політику	зменшення	кількості	ук-
раїнських	видань,	 тому	протягом	перших	місяців	8	 газет	перестали	
виходити.	Деякі	редакції	прагнули	пристосуватися	до	нових	умов	 і	
вижити,	зберегти	свою	корисність	і	новій	владі,	і	читачам,	наприклад,	
друкували	“Самоучку	німецької	мови”,	що	теж	може	бути	розцінено	
як	поступка	в	національній	справі	та	колабораціонізм	із	нацистами.	

Під	 командою	шефа	 прес-служби	Лемана	 було	 створено	 інфор-
маційне	агентство	“Телепрес”.	Місцева	інформація	теж	почала	“філь-
труватися”	через	гітлерівську	цензуру.	А	з	1	грудня	1941	р.	було	за-
боронено	 вміщувати	 у	 львівських	 виданнях	 будь-які	 матеріали	 без	
попереднього	перегляду	особисто	Леманом.
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Усі	газети	в	обов’язковому	порядку	друкували	офіційні	матеріали,	
інформацію	про	стан	на	фронтах,	які	створювалися	безпосередньо	в	
геббельсівському	міністерстві	інформації	в	Берліні.	

Найважливішим	у	справі	підкорення	преси	Галичини	новій	владі	
виявилося	те,	що	кадри	в	редакції	та	інформагентства	теж	признача-
лися	за	узгодженням	із	Леманом.	Зауважимо,	що,	на	якісну	відміну	
від	попереднього	етапу,	на	роботу	в	редакції	не	залучали	журналістів	
та	редакторів	із	Німеччини	або	Східної	України.

Місцеві	 газети	 виходили	 з	 дозволу	 окупантів	 за	 умови	 повної	
підтримки	нової	влади	і	всіх	без	винятку	її	рішень	і	дій,	наприклад,	
“У	бій”	(Косів)	і	“Воля	Покутя”	(Коломия),	“Рогатинське	слово”.	
Серед	українського	населення	ці	видання	ставали	все	менш	автори-
тетними,	бо	співпрацювали	з	німцями.

У	Станіславі	існувала	обласна	газета	“Вісник	Станіславської	об-
ласної	 управи”,	 у	Львові	—	“Щоденні	 вісти”,	 у	 більшості	 своїй	 ці	
газети	поліграфічно	злиденні,	на	їхніх	сторінках	мало	помітно	твор-
чості.	Співробітники	цих	газет	утекли	до	Німеччини	після	приходу	
радянської	армії,	побоюючись	звинувачень	у	колабораціонізмі	та	на-
ціоналізмі.

У	1941–1943	рр.	починає	знову	виходити	українська	преса	в	діас-
порі.	У	Бухаресті	Дмитро	Донцов	видавав	журнал	“Батава”,	у	Бер-
ліні	—	“Український	вісник”.

Найактуальніша	 публіцистика	 Степана	 Бандери	 і	 її	 тема	 —	 бо-
ротьба	з	більшовизмом.	Бандера	сидів	в	німецькій	тюрмі	і	звідти	пи-
сав:	“Ворогом	нації	є	не	режим,	царський	або	більшовицький,	а	сама	
московська	нація”.

Дмитро	Донцов	—	дуже	емоційний	публіцист,	який	виступав	із	
крайніх	націоналістичних	позицій	(стаття	“Atrophia	cerebre”,	у	ній	
стверджував,	що	Україна	 терпить	 утиски	 через	 те,	що	 в	 її	 лідерів	
“атрофія	 мозку”).	 Він	 негативно	 ставився	 до	 місцевої	 української	
преси	за	її	інертність,	невміння	пропагувати	національну	українсь-
ку	ідею.

Натомість	стрімко	зростає	популярність	підпільної	преси	ОУН-
УПА.	 Її	 листівки,	 прокламації	 друкувались	 на	 машинці,	 перепису-
вались	від	руки.	Вони	містили	заклик	до	боротьби	і	проти	Сталина,	
і	проти	Гітлера,	за	відродження	національно	 і	державно	незалежної	
України.	Ця	преса	проіснувала	до	приходу	на	Галичину	Червоної	ар-
мії,	продовжувала	працювати	й	пізніше,	 знову	в	підпіллі,	 виходячи	
у	схронах-бункерах	серед	лісів	або	поблизу	сіл.	Яскрава	історія	цієї	
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преси	міститься	в	розвідках	С.	Горєвалова,	І.	Крупського,	Г.	Криво-
шеї,	з	якими	обов’язково	мусять	ознайомитися	студенти.

Прогітлерівська	 тенденційність	 відштовхнула	 від	 колабора-
ціоністських	 видань	широкий	 читацький	 загал.	 А	 підпільна	 преса	
ОУН-УПА	в	період	від	1942	до	початку	1950	рр.	набувала	великого	
впливу	та	авторитету,	хоч	і	не	мала	ані	серйозної	друкарської	бази,	ні	
фахівців.	Саме	тому	поруч	із	часописами	“За	самостійну	Україну”,	
“До	зброї”,	“Самостійник”	та	ін.	видаються	неперіодичні	“Чорний	
ліс”	(місце	розташування	однієї	з	великих	баз	повстанців),	“Маків-
ка”	(місце	перемоги	УСС	над	російськими	військами	під	час	Першої	
світової	 війни).	Найцікавіше,	що	 в	 підпіллі	 випускались	 офіційні	
видання	“Вістник	УГВР”,	“Бюро	 інформації	УГВР”,	“Самостій-
ність”.	Серед	провідних	публіцистів	слід,	на	думку	львівського	вче-
ного	С.	Костя,	назвати	П.	Полтаву,	О.	Горнового,	П.	Думу,	Л.	Кужіля	
та	ін.

Історичний	 досвід	 виходу	 української	 періодики	 в	 Галичині	 під	
час	гітлерівської	окупації	дозволяє	зробити	кілька	висновків:

•	 	за	будь-якої	найменшої	можливості,	зміни	історичних	обста-
вин	українська	інтелігенція,	населення	відновляли	вихід	неза-
лежних	друкованих	видань	національно-патріотичного,	само-
стійницького	характеру;

•	 	до	кінця	1930-х	років	українська	преса	опинилася	під	значним	
впливом	і	відверто	співпрацювала	з	ОУН,	а	потім	і	з	УПА,	от-
римуючи	від	них	підтримку	та	вбачаючи	в	них	реальну	силу,	
що	може	відстояти	українську	ідею	та	захистити	інтереси	міс-
цевого	населення.	Наступні	події	показали,	що	в	той	час	такої	
сили	забракло;

•	 	окупаційний	німецько-фашистський	режим	установив	струк-
туру	керування	пресою,	що	мало	чим	відрізнялася	від	“партій-
ного	керівництва”	нею	під	час	встановлення	радянської	влади:	
механізми	 розподілу	 кадрів,	 цензурування,	 забезпечення	 па-
пером	і	друкарськими	послугами	і	навіть	експедіювання	були	
дзеркально	схожі	між	собою.	Різниця	полягала	лише	тому,	що	
компартійна	пропаганда	видавала	свої	дії	як	заходи	боротьби	
з	 буржуазно-націоналістичним	 рухом	 на	 користь	 трудящих	
Галичини,	простих	українців,	 і	 тому	мала	певну	підтримку,	а	
гітлерівська	окупаційна	влада	все	робила	задля	Фатерлянду,	не	
прикриваючи	своїх	намірів	надто	складними	пропагандистсь-
кими	вигадками;



•	 прислужництво	гітлерівському	окупаційному	режиму	привело	
окремі	друковані	часописи	до	найстрашнішого:	втрати	народ-
ної	довіри,	тобто	до	самознищення.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 У	чому	полягали	докорінні	зміни	в	діяльності	преси	різних	ре-
гіонів	і	різних	політичних	спрямувань	України	з	початком	Дру-
гої	світової	війни?

	 2.	 Як	 вплинув	 на	 діяльність	 редакцій	 українських	 ЗМІ	 початок	
воєнних	 дій,	 зокрема,	 на	 організацію	 їх	 роботи,	 теми,	 автуру	
тощо?

	 3.	 Які	основні	висновки	можна	зробити	з	досвіду	діяльності	ЗМІ	
України	у	воєнний	час?
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Розділ 9 

ПАрТІЙно-рАдЯнсЬКА  ПресА  
У ПовоєннИЙ  ЧАс

Черговий	етап	цього	історичного	періоду	після	низки	поразок	
і	відступів	—	це	час	визволення	й	відродження,	 і	для	власне	

України	він	почався	не	в	день	Перемоги	9	травня	1945	р.,	а	з	1943	р.,	з	
тих	днів,	коли	Червона	армія	(тоді	вже	Радянська)	почала	визволяти	
українські	міста	і	села,	зруйновані	під	час	війни	з	німецько-фашист-
ськими	окупантами.

Ця	дія	керувалася	спільною	постановою	Ради	народних	комісарів	
та	ЦК	ВКП(б)	від	21	серпня	1943	р.	“О	неотложных	мерах	по	восста-
новлению	хозяйства	в	районах,	освобожденных	от	немецкой	оккупа-
ции”.

Партійна	 преса	 взяла	 до	 виконання	 цю	 постанову.	Відновлених	
газет	в	Україні	ще	не	було,	процитуємо	“Правду”,	яка	повідомляє,	у	
стилістиці	 довоєнного	життя,	 у	 звичній	манері	 соціалістичного	 оп-
тимізму:

“С большой радостью встретили колхозники постановление... Колхозное 
собрание разработало план подробного строительства. <...> В артели име-
ни Ленина строительство уже закончено. Теперь все колхозники имеют свои 
дома” (1943 р., 19 вересня). 

“Народ берется за работу с боевым пылом. <...> Они хотят работать на 
себя, на свой город, на свою родину... Как много может быть сделано мест-
ными силами, как помогают выходить из такого затруднительного положения 
проявления энергии, изобретательности, сметливости. <...> Задача комму-
нистов — организовать советских людей, собрать воедино творческую энер-
гию, служить примером самоотверженности” (там само, 25 жовтня).

Наведені	 цитати	ще	 раз	 підтверджують	 незмінність	 ознак	 пре-
си	 тоталітарного	 типу:	 навіть	 винахідливість	 і	 кмітливість	 людей,	
які	відновлювали	розвалені	війною	власні	оселі,	тут	дозволяють	та	
схвалюють	зверху,	їх	обов’язково	треба	пропагувати,	ніби	без	цього	
справа	не	зрушиться	з	місця	 і	всі	чекатимуть	партійного	рішення.	
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Зауважимо,	що	комуністів	закликають	саме	до	управлінської	робо-
ти.	По-друге,	як	стає	очевидним	із	тексту,	найбільшу	надію	в	таку	
скрутну	годину	вище	керівництво	партії	й	країни	покладало	не	на	
мудру	й	керівну	силу	партії,	а	саме	на	кмітливість	народу,	на	те,	що	
вкотре	і	не	востаннє	народ	все	зуміє,	зробить,	відновить	та	обладнає,	
як	до	війни.

Чим	далі,	тим	більше	матеріалів	на	ці	теми	друкує	“Правда”.	Ось	
яскравий	приклад,	взятий	кореспондентом	газети	з	донецьких	шахт	
(номер	за	14	грудня	1943	р.):

“Когда-то у Енакиевского рудника было богатейшее подсобное хозяйст-
во, дававшее хлеб, мясо, овощи, фрукты и даже мед. 

— Все восстановим, все будет так, как было до немца, — утверждает 
тов. Сиренко”.

Врешті,	у	пересічних	номерах	газет	тих	часів	при	зображенні	ре-
альних	 подій	 незмінно	 наявне	 прикрашання,	 лакування	 дійсності,	
виставляння	реального	життя	не	таким,	яким	воно	є,	а	таким,	яким	
його	 бачать	 із	 номенклатурних	 кабінетів,	 правильніше,	 яким	 його	
хотіли	б	бачити	партійні	бюрократи.	Навіть	війна	й	страшна	скрута,	
за	які	вище	партійне	керівництво	несе	пряму	відповідальність	перед	
власним	народом,	не	змогли	притишити	цього	прагнення:	видавати	
бажане	за	дійсне.	

Саме	це	прагнення	врешті	й	згубило	всю	партійно-номенклатурну	
та	командно-адміністративну	систему.

Місцеві	газети	радянської	України	понесли	значні	збитки	внаслі-
док	 окупації,	 майже	 “з	 нуля”	 відновлювали	 роботу.	 У	 перші	 ж	 дні	
після	взяття	великих	населених	пунктів	починали	виходити	місцеві	
газети	 —	 на	 поганому	 папері,	 з	 використанням	 техніки	 друкарень	
військових	 газет,	 у	 двополосному	 варіанті.	 Кілька	 перших	 номерів	
“Днепровской	 правды”	 восени	 1943	 р.	 вийшли	 на	 напівпрозорому	
папері,	 у	 них	 сповіщалося	 про	 перші	 рішення	 відновлених	 органів	
радянської	влади.	Бракувало	всього,	а	найбільше	—	журналістських	
кадрів,	частина	з	яких	загинула	на	фронтах,	решта	продовжувала	во-
ювати	в	діючій	армії.	

А	 отже,	 перший	 час	 місцевій	 пресі	 було	 дуже	 важко	 ефективно	
вести	роботу	на	звільнених	від	окупації	територіях.	Натомість	цент-
ральна	преса	в	Москві	системно	й	широко	показує	досвід	ведення	цих	
робіт	як	у	глибокому	тилу,	так	і	в	місцевостях,	недавно	вивільнених	
від	тимчасової	окупації.	
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Хоча	колгоспи	ще	не	були	відбудовані	та	й	навряд	чи	колгоспники	
були	ознайомлені	з	цією	постановою,	кореспондент	не	хоче	ставити	
незручні	запитання	ні	людям,	ні	собі.	Він	рапортує	про	те,	чого	від	
нього	чекають	у	редакції:	

“Колхозное собрание разработало подробный план дальнейшего стро-
ительства...”

У	цій	фразі	—	не	стільки	констатація	факту,	скільки	надання	зраз-
ку	того,	як	треба	було	діяти	на	місцях.	Такою	була	характерна	ознака	
партійної	 преси.	Це	 називалося	 “показать	 людям,	 как	 нужно	 рабо-
тать”.	Натомість	зображення	життя	таким,	як	воно	є,	не	було	прий-
нятним:	редактори	вбачали	в	цьому	непотрібний	натуралізм,	соціаль-
ний	песимізм.	А	вони,	за	партійною	догмою,	були	чужі	радянському	
народові.	Так	на	зміну	хай	і	заангажованій,	але	більше	правдивій	пресі	
років	громадянської	війни	прийшло	за	подібних	післявоєнних	часів	
цинічне	підфарбовування	життя.	

Ось	ще	 яскравий	 приклад.	Менше	 року	 минуло	 від	 визволення	
району	від	окупантів,	а	газета	бадьоро	повідомляє:	

“...В артели имени Ленина строительство уже закончено... Теперь все кол-
хозные семьи имеют свои дома...”

Красномовні	назви	газетних	статей	того	часу:	“Возрождаются	ос-
вобожденные	районы	области”,	 “Народ	берется	 за	 работу	 с	 боевым	
пылом”,	 “Задача	 коммунистов	 —	 организовать	 советских	 людей”,	
“Настоящие	хозяева	Сталинской	области”.

Характерна	 прикмета	 того	 часу	 —	 партія	 затверджувала	 народ-
ногосподарські	 плани	 щодо	 видобутку	 вугілля,	 вирощення	 зерна,	
виплавки	сталі.	Вона	ж	вирішувала,	яким	бути	газетним	шпальтам.	
Тоді	це	вважалося	нормою.

Так,	 великого	 значення	 надавали	 газети	 післявоєнної	 доби	 ви-
світленню	виконання	“Закону	про	п’ятирічний	план	відбудови	і	даль-
шого	 розвитку	 народного	 господарства	УРСР	на	 1946–1950	 роки”.	
Насправді	це	була	програма	дій	для	кожної	редакції	—	в	плані	було	
перелічено	 головні	 напрями	 роботи,	 форми	 й	 методи,	 кінцеві	 цілі	
тощо.	Крім	того,	вказаний	закон	у	кожній	області	було	конкретизо-
вано,	 у	 кожному	 районі	 чи	місті	 складено	 подібні	 плани	—	 а	 отже,	
власну	програму	мала	кожна	ланка	ЗМІ	країни,	від	всеукраїнських	
до	низових.

У	післявоєнний	 час	 партійне	 керівництво	 пресою	не	 змінилося,	
навіть	стало	більш	вимогливим.	Не	змінився	політичний	режим,	це	
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був	той	самий	культ	тієї	самої	особи	з	притаманними	йому	ознаками	
жорсткого,	непримиренного,	невпинного	керівництва.

Кращим	доказом	того,	що	після	війни	суспільство	почало	повер-
татися	волею	Сталіна	до	практики	репресій	та	боротьби	з	“ворогами	
народу”,	стало	прийняття	постанови	ЦК	ВКП(б)	“О	мерах	по	улуч-
шению	областных	газет	“Молот”	(Ростов-на-Дону),	“Волжская	ком-
муна”	(г.	Куйбышев)	и	“Курская	правда”.

Тогочасне	Управління	агітації	та	пропаганди	ЦК	ВКП(б)	переста-
ло	існувати.	Усі	нормативні	документи,	що	встановлювали	правила	
поведінки	 газет	 за	 будь-яких	 обставин,	 знов	 почав	 випускати	 ЦК	
ВКП(б).	

По	суті	це	була	розгромна	постанова,	що	нагадує	дві	інші	широко	
відомі	й	прийняті	майже	одночасно	в	1848	р.	постанови	—	з	літератури	
й	оперного	мистецтва.	Насправді	це	був	цикл	постанов,	споріднених	
за	метою,	котрий	означав	закінчення	періоду	вимушеної	демократи-
зації	партійного	життя	в	екстремальних	умовах	війни	та	наступного	
відновлення	мирного	життя	 й	 повернення	 до	 тоталітарних	методів	
керівництва	країною	й	пресою.	

Не	можна	було	виграти	війну,	не	демократизувавши	суспільство.	
Люди	повинні	були	виявляти	зразки	масового	героїзму	не	з-під	пал-
ки,	а	за	велінням	душі,	як	у	тилу,	так	і,	особливо,	на	фронті.	

Та	 ось	 настала	 нова	—	 післявоєнна	—	 епоха.	 Війна	 виграна,	 ей-
форія	від	перемоги	минула.	Переможці,	побачивши	Європу,	поверта-
лися	додому.	Партійній	номенклатурі	треба	було	повертати	країну	до	
старих	порядків.	Художня	література,	театр	 і	місцева	журналістика	
були	обрані	для	цього	з	точним	і	влучним	розрахунком.

Але	 ними	 не	 обмежилися	 вищі	 партійні	 органи.	 Дістали	 своє	 й	
учені,	зокрема	в	рамках	відомої	боротьби	з	вейсманістами-морганіс-
тами.	 Кібернетика	 була	 визнана	 “служанкою	 буржуазної	 науки”.	
Партія	оголошувала	цілі	напрями	в	науці	шкідливими,	 а	потім,	 ба-
гато	років	потому,	виявлялося,	що	це	були	генетика,	кібернетика,	із	
котрих	проростають	численні	нинішні	досягнення	світової	науки.	

По-перше,	 цією	 постановою	 зняли	 з	 роботи	 редакторів,	 по-дру-
ге,	розкритикували	те,	чим	газети	жили	й	працювали	в	перші	після-
воєнні	роки.	Але	ці	заходи	дозволили	переглянути	редакційну	прак-
тику,	кадрову	підготовку	журналістів,	водночас	вони	приводили	до	
централізації	 управління,	 зміцнення	 зв’язків	 парткомів	 і	 редакцій,	
створення	певного	моноліту	компартійної	бюрократії	та	партійно-ра-
дянської	преси,	зміцнення	авторитарних	спрямувань.
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На	прикладі	обласної	газети	“Ворошиловградская	правда”	можна	
простежити,	як	виконувалася	ця	постанова.	Вона	пожвавила	й	тема-
тичне	 розмаїття,	 і	 жанрову	 палітру,	 були	 запроваджені	 деякі	 нова-
торські	підходи	до	тем,	“масштабні	акції	в	газеті”.	Наведемо	приклад	
вдалої,	у	цілому,	кампанії	—	двомісячника	з	будівництва	й	ремонту	
житла.

Ось	цитата	з	“Ворошиловградской	правды”,	у	якій	узагальнено	ін-
формацію	про	наслідки	війни	для	області,	дано	широкому	читацько-
му	загалу	матеріал	для	подальшого	аналізу,	більш	глибокого	інфор-
мування:	

“Немецко-фашистские захватчики <...> в нашей области сожгли и уничто-
жили более 151 тысячи квадратных метров жилья, лишив крова десятки тысяч 
трудящихся” (1949 р., 29 червня).

Вона	нібито	розпочинає	масштабну	газетну	акцію.
Далі	газета	сповіщає	про	початок	двомісячника	і	подає	досвід	ус-

пішного	розв’язання	проблем	у	таких	складних	жанрах,	як	проблем-
ний	 нарис,	 чого	 раніше,	 у	 воєнний	 час,	 майже	 не	 було.	Приклад	—	
публікація	“Новое	в	Красном	Луче”	(7	серпня	1948	р.).	Наявна	навіть	
вимоглива,	 емоційно	 забарвлена	 критика	 на	 адресу	 керівника	 ра-
дянської	установи,	

“...по чьей вине Герой Советского Союза, студент учительского института 
тов. Деревянко второй год тщетно пытается получить квартиру. Невероятные 
мытарства пришлось испытать вдове погибшего фронтовика. Председателю 
горсовета не до них, он занят личными мероприятиями” (1948 р., 10 июля). 

Зрозуміло,	об’єктом	для	критики	голову	міськради	було	обрано	за	
узгодженням	з	найвищою	в	області	інстанцією	—	обласним	комітетом	
партії.

Газета	“Ворошиловградская	правда”	друкує	й	теоретичні	матеріа-
ли,	 тобто	 продовжує	 нарощування	 власного	 творчого	 потенціалу.	
Наприклад,	пропагандистська	стаття	“Подъем	материального	и	куль-
турного	положения	трудящихся”	(12	серпня	1948	р.)	інформує	чита-
чів	про	успіхи	у	відновленні	зруйнованого	війною:

“Объем капитальных работ по жилищному строительству в истекшем 
квартале составил 142 процента к соответствующему периоду прошлого 
года”.

Ця	ж	обласна	 газета	підтримує	 звернення	 трудящих	Ленінграда	
з	відновлення,	будівництва	і	введення	в	експлуатацію	житлових	бу-
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динків	 (29	 червня),	 проводить	 рейд-перевірку	 силами	 робкорів	 на	
будмайданчиках	(6	липня),	готує	оглядову	статтю,	у	якій	поглибле-
ний	аналіз	побаченого,	зроблений	завідувачем	вугільного	відділу	об-
кому	партії,	дає	авторові	підстави	для	критики	на	адресу	керівників	
вугільних	 підприємств	 за	 неувагу	 до	 житлово-культурних	 об’єктів	
(26	вересня).

Редакція	широко	друкувала	листи	шахтарів	зі	скаргами	й	пропо-
зиціями,	причому	житлова	тема	в	листах	органічно	перепліталася	з	
іншими	—	забезпеченням	трудящих	овочами,	картоплею,	паливом	на	
зиму	(див.	номери	за	17,	18,	19,	21,	26	вересня	і	далі),	подавала	влас-
ні	коментарі	(10	липня),	наполягала	на	необхідності	спиратися	при	
розв’язанні	цих	питань	на	депутатів,	жіночі	ради	(19	вересня),	пода-
вала	відповідь	на	критику	(7	серпня)	та	фейлетон	(21	червня).

Таким	чином,	газета	відновлює	досвід	поєднання	творчих	власних	
редакційних	і	робсількорівських	сил,	набутий	у	1920–1930-х	роках.	
Внаслідок	 проведення	 двомісячника	 перед	 аудиторією	 викладено	
широку	панораму	житлового	будівництва	та	навіть	подається	крити-
ка	на	адресу	керівників	вугільних	підприємств	за	неувагу	до	піднятих	
проблем.	Можна	не	сумніватися	в	тому,	що	матеріали	для	критичних	
виступів	або	прямо	давалися	відповідним	відділом	обкому	партії,	або,	
знайдені	кореспондентами	або	робкорами,	узгоджувалися	там	само.	
Тим	вища	в	області	партійна	інстанція	давала	санкцію	на	те,	щоб	вин-
них	керівників,	а	вони	обов’язково	були	членами	партії,	виставити	на	
загальний	осуд	у	пресі.

Включена	жорстко	в	систему	монопартійного	соціального	управ-
ління,	газета	приносила	дуже	високий	соціальний	ефект	саме	через	
здатність	акумулювати	зусилля	на	чомусь	конкретному	та	координу-
вати	власні	дії	з	керівним	центром.	Але	в	цьому	ж	полягала	й	її	слаб-
кість:	преса	не	давала	можливості	для	боротьби	ідей,	вільного	обігу	
різних	думок,	пропозицій	тощо.	

У	теорії	компартійного	будівництва	все	було	чудово:	на	стадії	роз-
глядання	проблеми	мав	бути	дозволений	вільний	обіг	думок.	Та	після	
прийняття	рішення	треба	було	виконувати	демократично	(більшістю	
голосів).	На	ділі	всі	рішення	приймалися	кулуарно,	виносилися	че-
рез	пресу	в	готовому	вигляді	й	виконувалися	через	систему	партій-
ної	дисципліни.	Преса	так	само	лишалася	тільки	“гвинтиком”	однієї	
дуже	великої	машини,	добре	відлагодженої	та	майже	безвідмовної.	

Ось	оцінка	волинської	преси,	дана	дослідницею	з	Луцька	А.	Борт-
ніковою	 у	 збірці	 “Українська	 періодика:	 історія	 і	 сучасність”:	 “Ма-
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теріали	“Радянської	Волині”	повоєнного	періоду	свідчать,	що	газета	
зробила	свій	посильний	внесок	у	відтворення	історії	рідного	краю...	
Найбільшу	 увагу	 редакція	 газети	 зосередила	 на	 публікаціях	 ма-
теріалів,	присвячених	відбудові	народного	 господарства.	Найповні-
ше	висвітлювалися	справи	у	галузі	промисловості”.

Але	це	не	вся	правда,	а	лише	 її	частина,	так	би	мовити,	лицьова	
сторона.	Іншу,	більш	драматичну,	подає	публіцист	О.	Горновий	у	стат-
ті	“Про	свободу	преси	в	СРСР”,	надрукованій	в	діаспорі	в	1947	р.:

“Що в СРСР преса стоїть лише на самих послугах большевицької партії, 
це прекрасно видно з характеру і змісту цих газет. Усі вони, як краплі води, 
подібні одна до одної. Кожна стаття у них, від найбільшої до найменшої, кож-
на дрібна замітка, кожний рядок відображають тільки інтереси партії і ціл-
ковито просякнуті цими інтересами. Большевицькі газети стандартизовані не 
тільки щодо їх змісту, а також і щодо їх форми... Життя в СРСР не вкладається 
в рамки большевицької преси. Воно не знаходить на її сторінках свого скіль-
ки-небудь вірного і повного відбиття. Навпаки, його змальовує преса цілком 
перекручено”.

Так,	участь	преси	у	спільній	роботі	з	відновлення	й	зведення	жит-
ла	 теж	 допомагала	 справі	 розбудови	 країни.	 Однак	 за	 застарілою	
звичкою	не	все	друкувати,	чи	за	браком	професійних	навичок	різні	
узагальнювальні	статистичні	дані	подавалися	часто	в	незрозумілому	
вигляді.	Було	проведено	величезну	роботу,	 а	 в	результаті	 в	1956	р.	
у	партійних	документах,	 розтиражованих	пресою,	 відзначалося,	що	
загальний	житловий	фонд	в	містах	і	селищах	міського	типу	за	роки	
радянської	влади	збільшився	в	3,7	раза.	Чому	дані	співвідносилися	з	
1920	роком,	а	не	з	1940-м	або	1945-м	—	невідомо	і	незрозуміло.	Нерід-
ко	дані	співвідносили	з	1913-м	роком,	тоді	аргументація	на	користь	
радянської	влади	виглядала	ще	більш	вражаючою.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Охарактеризуйте	 зміни	 в	 організації	 роботи	 компартійної	 пре-
си	у	роки	Великої	Вітчизняної	війни	порівняно	з	роками	культу	
особи.

	 2.	 Як	було	змінено	зміст	радянської	преси	з	початком	війни?
	 3.	 Яку	роль	відіграла	компартійна	преса	в	радянському	суспільстві	

у	роки	війни?
	 4.	 Як	було	реорганізовано	роботу	преси	радянської	України	у	пер-

ші	повоєнні	роки?	
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Розділ 10 

ПлЮсИ  Й  МІнУсИ  
“ХрУЩовсЬКоЇ  вІдлИГИ”

З	цього	ж	1956	р.	починається	новий	етап	 історії	СРСР.	Після	
смерті	Й.	Сталіна	та	кількох	невеличких	кремлівських	“пере-

воротів”	до	партійної,	 тобто	до	 абсолютної	 влади	в	країні	прийшов	
М.	Хрущов,	 з	 ім’ям	якого	пов’язують	цілий	 історичний	етап,	назва-
ний	 порівняно	 з	 епохою	 відвертого	 тоталітаризму	 “відлигою”	 саме	
через	спробу	відкинути	практику	культу	особи.

Яскрава	сторінка	цього	періоду	—	прискорення	темпів	житлового	
будівництва	в	СРСР,	що	принесло	і	нові	повороти	газетярських	тем	—	
реконструкція	 будіндустрії,	 розширення	 бази	 фінансування	 галузі,	
зведення	цілих	мікрорайонів	дешевих	 і	незручних	п’ятиповерхових	
будинків,	що	в	народі	отримали	назву	“хрущовки”	або	навіть	“хрущо-
би”.	Було	поставлено	завдання	—	у	найближчі	10–12	років	покінчити	
з	житловою	проблемою	в	країні.	На	цій	конкретній	ділянці	суспіль-
ного	життя	видно,	чому	не	були	виконані	ці,	як	і	 інші,	набагато	ам-
біційніші	плани.

Роздивимося	 механізм	 їхніх	 зривів	 на	 прикладі	 центральної	
“Правды”	і	 її	“меншої	сестри”,	обласної	газети	“Ворошиловградская	
правда”.	 (Протягом	 усієї	 історії	 партійно-радянської	 журналісти-
ки	газети,	у	назвах	яких	було	присутнє	слово	“правда”,	належали	до	
своєрідної	гвардії	ЗМІ.	У	редакціях	багатьох	таких	газет	випускалися	
стіннівки	з	назвою	“Правдист”.)

Отже,	 після	 прийняття	 31	 липня	 1956	 р.	 спільної	 постанови	ЦК	
КПРС	та	Ради	Міністрів	СРСР	“О	развитии	жилищного	строительст-
ва	в	СССР”,	де	було	зазначено,	що	“проблема	жилья	все	еще	продол-
жает	оставаться	одной	из	самых	острых”,	—	газети	спочатку	активно	й	
дисципліновано	включились	у	виконання	настанов.	Але	швидко	актив-
ність	редакцій	почала	вщухати.	Уже	у	вересні	—	грудні	1957	р.	робота	
в	цьому	напрямі	ввійшла	в	рутинний	частотний	ритм:	одна	публікація	
на	місяць,	присвячена	одному	з	аспектів	будівництва	житла.	
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Порівняймо:	“Правда”	в	жовтні	1956	р.	надрукувала	2	публікації,	
у	листопаді	—	2,	у	грудні	—	вийшла	серія	глибоких	проблемних	ста-
тей,	інтерв’ю,	листів	14–17,	19–21,	24,	31	грудня.	“Луганская	правда”:	
24	вересня,	5	жовтня,	2,	19,	26	листопада,	14	грудня.	А	вже	в	квітні	
наступного	року	увага	“Правды”	до	теми	помітно	послабшала.	За	ви-
нятком	 фотознімків	 із	 будмайданчиків	 та	 незначної	 інформації	 на	
зразок	“Студенты	на	стройках	столицы”	тут	з’явився	лише	один,	та	й	
то	нежурналістський	матеріал:	звернення	робітників	промисловості	
будматеріалів	 до	 всіх	 будівельників	 Радянського	Союзу	 “За	 новые	
успехи	в	строительстве”	(3	квітня).	У	наступному	місяці	—	теж	лише	
один	виступ:	“Рабочие	строят	жилые	дома.	Опыт	народной	стройки”	
(25	травня),	який	при	уважному	читанні	викликає	сумнів	щодо	до-
цільності	підміни	будівельників	на	новобудовах	робітниками	інших,	
заводських	професій.	

Слідом	за	центральним	органом	втратила	зацікавленість	до	цьо-
го	тематичного	напряму	й	обласна	преса.	За	друге	півріччя	1957	р.	в	
“Луганской	правде”	з’явився	лише	один	критичний	матеріал	—	лист	
“Строят	медленно	и	плохо”,	а	повідомлення	про	вжиті	після	критики	
заходи	взагалі	 зникли	 з	 її	шпальт.	На	ХХІІІ	 з’їзді	КПРС	знову	до-
велося	 визнавати:	 “Жилищный	 вопрос	 остается	 наиболее	 острым”.	
Знову	були	визначені	програми,	і	все	пішло	по	наїждженій	колії.

На	 цьому	 тлі	 виглядає	 нібито	 незрозумілим,	 чому	 чотири	 деся-
тиліття	преса,	як	центральна,	так	і	місцева,	виявляла	майже	цілкови-
ту	байдужість	до	сільського	житлового	будівництва.	Мільйони	селян	
самотужки	будували	собі	хати,	згодом	будинки,	а	преса	ніяк	не	реагу-
вала	на	такий	потужний	суспільний	рух.	У	чому	тут	річ?	

По-перше,	партія	ставилася	до	селянського	самобудівництва	ней-
трально:	не	заперечувала,	але	й	не	допомагала:	у	першу	чергу	буду-
валися	заводи,	а	отже	пріоритет	був	у	міського	будівництва.	На	селі	
цей	процес	 ішов	ніби	поза	межами	діяльності	структур	соціального	
управління.	Таким	чином,	прямих	вказівок	преса	не	мала,	а	без	них	
зрушити	справу	головні	редактори	не	вважали	за	доцільне.	

По-друге,	газети,	незалежно	від	їхнього	рангу,	як	правило,	були	за-
гальнополітичні,	чотириполосні,	три-п’ятиразові,	і	їм	ледве	вистача-
ло	обсягів	на	висвітлення	чергових	настанов	ЦК.	Тому	все,	що	не	вхо-
дило	текстуально	до	прямих	вказівок	пресі,	лишалося	і	з	об’єктивних,	
і	з	суб’єктивних	причин	поза	увагою	ЗМІ.

Наведений	 приклад	 показує	 механізм	 зриву	 виконання	 рішень	
центру	в	суспільстві,	де	кожна	виконавча	ланка	(зокрема	й	преса)	че-
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кає	вказівки	центру.	А	“історичні	рішення”	насуваються	хвилеподіб-
но:	не	встигли	виконати	одну	постанову	—	а	вже	прийнято	іншу.	Після	
будівництва	—	бібліотечна	справа,	за	нею	—	виплавка	чавуну,	згодом	
підготовка	кадрів	для	медицини,	діяльність	морфлоту	або	невідклад-
ні	міжнародні	проблеми.	За	рік	набігало	більше	двох	десятків	термі-
нових	і	справді	важливих	постанов,	матеріалів	пленумів	або	й	рішень	
з’їздів.	Щоразу	доводилося	забувати	вчорашнє,	кидати	сьогоднішнє	
й	хапатися	за	чергове.	А	там	—	нові	постанови,	нові	перегляди	планів,	
які	також	носитимуть	тимчасовий	і	нібито	необов’язковий	характер.	
У	 такий	 спосіб	 за	метушнею	 губилася	 робота,	 за	 тактикою	—	 стра-
тегія.

Неспроможність	такої	системи	досягти	кінцевої	мети	в	конкрет-
ній	 справі	 врешті-решт	 зросла	 до	 неможливості	 досягти	 і	 кінцевої	
цілі	—	побудови	комунізму.	У	той	момент	у	післясталінські	часи,	коли	
це	 стало	 зрозумілим,	 саме	 преса	мала	 за	 власним	покликанням,	 як	
“watch	dogs”,	“вартові	пси”,	підняти	тривогу.	Але	давнє	“табу”	—	пар-
тійна	дисципліна,	органічна	неможливість	виступити	проти	лінії	пар-
тії	без	її	дозволу	—	не	давало	змоги	критикувати	партію,	її	ЦК,	їхню	
політичну	лінію.	

Таким	 чином,	 один	 із	 висновків,	 до	 яких	 підводить	 нас	 історія	
партійно-радянської	преси	України	післясталінського	часу,	полягає	
в	тому,	що	компартійна	преса,	точніше,	жорстке	керування	нею	стали	
важливим	чинником	загибелі	всієї	партії,	повалення	соціалістичного	
ладу	в	СРСР,	розвалу	величезної	світової	імперії,	самоспростування	
великої	ідеї	поєднання	рівності	та	свободи.

Між	 тим	 керівництво	 партією	 намагалося	 розв’язати	 в	 ті	 роки	
саме	 стратегічні	 питання	 розвитку	 країни	 та	 й	 усього	 так	 званого	
табору	соціалізму.	ХХІ,	а	за	ним	ХХІІ	з’їзди	КПРС,	названі	з’їздами	
будівників	комунізму,	поставили	на	порядок	денний	питання	прак-
тичної	 побудови	 комуністичного	 суспільства.	 Замість	 п’ятирічного	
був	 прийнятий	 семирічній	 план	 розвитку	 країни,	 і	 семирічка	 мала	
просунути	СРСР	“семимильними	кроками”	по	цьому	шляху.	Партія	
урочисто	проголосила,	що	вже	нинішнє	покоління	радянських	людей	
житиме	 при	 комунізмі,	 визначила	 дату	 настання	 “світлого	 майбут-
тя”	—	1980	р.	

Великий	ентузіазм	в	суспільстві	викликало	обговорення	й	прий-
няття	нової	програми	партії	—	програми	побудови	комунізму.	Пов-
сюдно	в	 газетах,	на	радіо	висвітлювали	й	вивчали	визначний	доку-
мент	 епохи	 —	 “Моральний	 кодекс	 будівника	 комунізму”.	 Велику	
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хвилю	 послідовників	 мало	 заснування	 бригад	 комуністичної	 пра-
ці	—	спадкоємиць	стахановського	руху.	Усе	це	накладалося	на	реальні	
досягнення	радянської	науки	і	техніки	в	підкоренні	космосу,	освоєн-
ні	цілинних	і	перелогових	земель	та	успіхи	на	численних	гігантських	
новобудовах	Сибіру	тощо.

Очевидно,	що	преса	брала	якнайактивнішу	участь	у	кожній	з	цих	
політичних	кампаній.	Створення	в	суспільстві	атмосфери	соціально-
го	оптимізму,	впевненості	у	справедливості	й	непереможності	справи	
побудови	комунізму	—	один	з	яскравих	прикладів	високої	ефектив-
ності	партійно-радянської	преси.	Замість	застарілих	назв	низових	га-
зет	 “Більшовицький	штурм”,	 “Сталінська	перемога”	 тощо	прийшли	
нові:	 “Комуністичний	 шлях”,	 “Шлях	 до	 комунізму”,	 “Будівник	 ко-
мунізму”	та	подібні.	Як	і	газетярі	часів	громадянської	або	Великої	Віт-
чизняної	воєн,	журналісти	часів	“відлиги”	в	масі	своїй	щиро	вірили	в	
те,	що	писали,	справді	прагнули	додати	й	свою	дещицю	до	історичних	
звершень	свого	народу.	Газетні	сторінки	були	сповнені	оптимістични-
ми	заголовками:	“Наші	цілі	ясні,	завдання	вирішені	—	до	роботи,	то-
вариші!”,	“Партія	вирішила	—	народ	виконає!”,	“Новий	блюмінг	пра-
цює	на	комунізм!”	Усміхнені,	щасливі	обличчя	“маяків	виробництва”	
обов’язково	прикрашали	перші	полоси	газет	та	обкладинки	журналів.	
Жодного	матеріалу	щодо	труднощів	із	постачанням	хліба	в	магазини,	
нічних	черг	за	продовольством	годі	й	шукати	на	газетних	шпальтах	
того	часу:	їх	там	немає.

Однак	 саме	 під	 час	 “хрущовської	 відлиги”	 (приблизно	 1956–
1964	рр.)	 зцементована	 волею	 Сталіна	 партійно-державна	 машина,	
заснована	на	енергії	масового	насильства	та	підкорення,	почала	буксу-
вати,	що	й	зафіксувало	проведене	нами	дослідження	щодо	періодич-
ності	висвітлення	будівництва	житла.	Невиконання	настанов	партії	
при	Хрущові	вже	не	тягло	за	собою	покарання:	арешту,	тюрми	або	й	
розстрілу.	Те,	що	трималося	на	страхові,	не	було	ефективно	заміне-
но	на	інші	соціальні	мотивації.	Саме	тому	невдовзі	на	зміну	“відлизі”	
прийшов	неосталінізм	брежнєвського	типу,	або,	як	сумно	жартували	
тоді	дисиденти,	час	“культу	особи	без	особи”.

Відмова	від	жахливої	спадщини	тоталітарного	суспільства	не	була	
належно	підготовленою	ні	партією,	ні	пресою,	ні	особисто	М.	Хрущо-
вим.	Його	розвінчувальна	доповідь	на	ХХ	з’їзді	КПРС	була	несподі-
ваною	навіть	для	членів	ЦК.	Наступна	політика	волюнтаристського,	
тобто	насправді	тоталітарного	керування	країною	і	партією	(розподіл	
обкомів	 партії	 на	 промислові	 й	 сільськогосподарські,	 нав’язування	
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хімізації	та	вирощування	кукурудзи	тощо)	не	були	зрозумілі	й	під-
тримані	суспільством.	

Преса,	 особливо	 місцева,	 так	 само	 бездумно	 “била	 в	 барабани”	
на	 теми	 хімізації	 промисловості,	 витіснення	 інших	 сільськогоспо-
дарських	 культур	 “королевою	 полів”	 кукурудзою.	 Далася	 взнаки	
негативна	 реакція	 всередині	 партії	 на	 надто	 сміливі	 розвінчування	
її	“славного	минулого”.	Не	лишилися	без	наслідків	і	конфлікти	з	ін-
телігенцією,	у	яких	перший	секретар	ЦК	зазнав	очевидної	політичної	
поразки.	Преса	взяла	активну	участь	у	розкручуванні	пропагандист-
ської	 кампанії	 надзвичайних	 розмірів	—	 але	 це	 проходило	 на	 фоні	
дедалі	 важчих	 продовольчих	 проблем,	 розладу	 й	 погіршення	 рів-
ня	життя.	Пропаганда	відірвалася	від	суспільного	життя,	 історична	
мрія	—	від	економічного	інтересу.	А	це,	за	Марксом,	неодмінно	мало	
привести	до	“посоромлення	ідеї”.

І	все	ж	шістдесяті	роки,	поза	сумнівом,	похитнули	сталінську	мо-
нолітність	компартійної	влади.	Саме	в	цей	час	було	закладено	в	ґрунт	
зерна,	які	проросли	наприкінці	1980-х.	Перебудову	розпочинали	саме	
“шістдесятники”,	розбуджені	першою	нестійкою	хвилею	демократи-
зації	радянського	суспільства.

Преса	 тих	 часів	 спочатку	 показує	 певну	 розгубленість	 на	 фоні	
звичної	 рутинної	 роботи	 та	 емоційно	 піднесених	 матеріалів	 щодо	
швидкого	настання	комунізму.	(Подібна	реакція	повториться	на	по-
чатку	“перебудови”.)	Журналісти	в	масі	своїй	раптом	починають	ро-
зуміти,	що	писати	так,	як	вони	це	робили	ще	вчора,	сьогодні	вже	не	
обов’язково.	А	як	слід	це	робити	по-новому	—	ніхто	команди	не	давав.	
У	 деяких	редакціях	 розпочинається	 складний,	 драматичний	пошук	
шляхів	пристосування	життя	ЗМІ	до	нового,	несподіваного	ступеня	
свободи.	Настанов	 із	 цих	проблем	не	 було,	 а	йти	 власним	шляхом,	
як	правило,	не	наважувалися:	це	могло	бути	розцінене	“вгорі”	як	рух	
проти	лінії	партії,	з	усіма	можливими	висновками.	Так	складалась	об-
становка	непевності,	з	якої	дуже	багато	партійних	журналістів	бачи-
ли	вихід	назад,	у	лоно	партійного	консерватизму	та	творчого	застою.

Отже,	особливість	 і	 головна	суперечність	“хрущовської	відлиги”	
полягає	 насамперед	 у	 тому,	 що	 не	 було	 правильно	 знайдено	 межу	
між	необхідним	ступенем	керованості	суспільства	і	партії,	що	звикли	
бути	керованими	—	і	новими	рівнями	свободи,	без	якої	став	немож-
ливим	подальший	поступ	суспільства.	По-друге,	творчі	сили	суспіль-
ства,	зокрема	в	журналістиці,	не	були	насправді	пробуджені	до	життя	
й	боротьби.	Схоже	було	на	те,	що	комуністичну	свободу	реформатори	



133

проголосили	—	але	не	дозволили.	У	цьому	велика	провина	компар-
тійного	апарату,	який	не	сприйняв	і	навіть	не	захотів	зрозуміти	ре-
форм.	А	відтак	є	в	історичній	поразці	“відлиги”	доля	відповідальності	
й	преси,	яка	в	своїй	масі	залишилася	на	боці	консервативних	сил	як	
слухняний	“гвинтик”	у	цьому	самому	апараті.

“Відлига”	кінця	1950-х	—	початку	1960-х	років	може	бути	оціне-
на	як	генеральна	репетиція	перебудови	1980-х.	Найдраматичнішим	є	
те,	що	історія	її	безславного	провалу	нічому	не	навчила	її	політичних	
спадкоємців,	 хоч	 вони	 вже	 були	 тоді	 комсомольськими	 секретаря-
ми.	Останнє	політбюро	ЦК	на	чолі	з	М.	Горбачовим	також	не	змогло	
знайти	ту	саму	межу	між	керованістю	і	свободою,	і	його	історичний	
експеримент	 на	 сумісність	 соціалізму	 і	 демократії	 теж	 закінчився	
провалом	—	однак	преса	в	тих	подіях,	як	буде	показано	далі,	відіграла	
цілком	іншу	роль,	аніж	у	хрущовські	часи.

(Історія	СРСР	знає	чотири	таких	експерименти:	від	жовтня	1917	
до	квітня	1918	р.	—	перші	кроки	радянської	влади,	але	цей	період	не	
зачепив	України;	1923–1927	рр.	—	неп,	за	ними	“відлига”	та	“перебу-
дова”	—	як	бачимо,	перші	три	закінчувалися	відновленням	диктату-
ри,	аж	поки	не	було	повалено	саму	тоталітарну	систему,	і	зроблено	це	
було	в	1989–1991	рр.	саме	з	активною,	енергійною,	можливо,	навіть	
вирішальною	участю	преси).

Головним	для	розуміння	динаміки	ролі	й	значення	партійно-ра-
дянської	преси	в	1956–1964	рр.	є	те,	що	вся	система	управління	пре-
сою	залишилась	незмінною.	Не	можна	було	засновувати	позапартій-
ні	часописи,	не	кажучи	вже	про	некомуністичні	видання.	Зв’язаними	
партійною	волею	лишалися	поліграфічні	потужності,	запаси	паперу.	
Тодішня	свобода,	якщо	про	неї	можна	говорити	в	тому	контексті,	не	
вирвалася	 з-під	 партійного	 контролю,	 вона	 ретельно	 дозувалась	 у	
кожному	конкретному	випадку,	а	отже,	постійно	опинялась	у	конф-
лікті	з	власне	свободою.	Тому	у	світі	преси	“відлига”	більше	зачепила	
центральні,	тобто	московські	видання,	передусім	такі,	як	“Известия”,	
“Комсомольскую	правду”,	“Литературную	газету”,	журнали	“Новый	
мир”,	 “Москва”,	 “Нева”,	 “Наш	 современник”,	 “Юность”	 тощо.	Саме	
там	першими	журналісти	зрозуміли,	що	писати	можна	не	тільки	пар-
тійним	жаргоном,	що	в	них	тепер	є	право	на	вільне	слово	—	і	навіть	
на	вільну	думку	(в	межах	комуністичної	ідеї,	певна	річ),	на	влучний	
епітет,	на	нетривіальний	сюжетний	хід.	

На	зміну	переможному	барабанному	бою	на	сторінки	деяких	цен-
тральних	 газет	прийшла	жива	особистість	 із	роздумами.	Колись	це	
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було	крамольним:	які	потрібні	роздуми,	адже	вождь	і	ЦК	все	вже	об-
думали	 і	вирішили,	а	справа	маси	—	виконати	намічене!	Крім	того,	
позитивний	 герой,	 виявляється,	 був	 із	 сумнівами	 (ще	крамольніша	
річ!),	 із	правом	на	власну	точку	зору,	відмінну	від	точки	зору	біль-
шості.	Усе	це	було	навіть	неможливо	уявити	собі	в	сталінські	часи,	ні	
до	війни,	ні	після	неї.

Місцевій	пресі	ця	практика	давалася	надзвичайно	важко:	“відли-
га”	не	зачепила	низові	ланки	партійного	контролю	над	пресою.

Згодом,	 на	 початку	 1960-х,	 суперечності	 в	 партії	 й	 суспільстві	
почали	набувати	дедалі	гостріших	форм.	Чим	більше	свободи	давав	
суспільству	Хрущов,	тим	довшими	ставали	черги	за	хлібом	у	магази-
нах.	Дуже	негативне	враження	на	суспільство	справив	“м’який”	голод	
1961	р.	Усе	більше	виявлялося	ознак	того,	що	нова	політика	не	була	
органічно	 притаманною	 соціалістичному	 суспільству.	 Жорсткість,	
острах,	масове	насильство	були	усунуті,	нарівні	з	елементами	свобо-
ди	 з’явилися	 й	 відчутні	 елементи	 розхлябаності,	 безгосподарності,	
безвідповідальності.	Створення	територіальних	раднаргоспів	замість	
звичних	обласних	влад	ще	більше	децентралізувало	управління	сус-
пільством,	 і	 це	не	пішло	на	 користь	 і	 навіть	не	 було	 зрозумілим	ні	
суспільством,	ні	партією.	Преса,	 затиснута	в	лещата	звичного	суво-
рого	контролю,	з	цих	процесів	взагалі	була	вилучена.	Режим	роботи	
редакцій	лишався	старим,	по	суті,	модель	преси	лишалася	тоталітар-
ною.	Власне,	до	реформ	у	світі	ЗМІ	ніхто	під	час	“відлиги”	і	не	при-
ступав	—	а	після	двох	конфліктних	зустрічей	М.	Хрущова	з	представ-
никами	художньої	інтелігенції	це	стало	неможливим.

Тогочасний	стиль	роботи	редакцій	добре	видно	на	прикладі	“горь-
ківського”	досвіду	спорудження	житла.	Зміст	його	в	тому,	що	за	міс-
цем	роботи	створювався	певний	колектив	забудовників,	 і	вони	самі	
зводили	для	себе	5-поверхові	житлові	будинки.	При	цьому	міськви-
конком	і	підприємства,	де	ці	люди	працювали,	допомагали	їм	позика-
ми,	технікою,	матеріалами,	пільгами.	Однак,	хоч	люди	будували	собі	
житло	самі	й	на	власні	кошти,	воно	в	їхню	власність	не	переходило.	

Газета	“Луганская	правда”	береться	за	його	висвітлення,	оскільки	
цей	досвід	було	ухвалено	вищими	партійними	інстанціями.	І	робить	
це	 почасти	 активно	 (особливо	 спочатку),	 а	 почасти	 непослідовно.	
Включились	у	роботу	з	реалізації	цієї	постанови	й	інші	місцеві	газети,	
але	їхня	активність	через	два-три	місяці	почала	різко	зменшуватися.	
Це	—	приклад	 так	 званої	 кампанійщини	—	коли	 два-три	 тижні	 або	
місяці	всі	газети	пишуть	щономера	про	“горьківський	метод”,	а	потім	
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виходить	нова	постанова	ЦК	КПРС	щодо	іншого	методу,	про	нього	
пишуть	газети	наступні	два	місяці,	“горьківський”	починає	забувати-
ся.	Кампанія	скінчилася,	хоча	сам	метод	справді	був	перспективним	і	
вимагав	багатолітньої	роботи	з	його	реалізації.

Показово,	що	зі	сторінок	місцевих	газет	під	час	“хрущовської	від-
лиги”	майже	повністю	зникли	публікації	про	заходи,	вжиті	після	кри-
тичних	виступів	преси.

Кінець	 невдалої	 демократизації	 був	 зовсім	 недемократичним.	
Унаслідок	 таємної	 змови	 партійної	 верхівки	 в	 центрі	 й	 на	 місцях	
М.	Хрущов	був	усунутий	з	поста	першого	секретаря	ЦК	КПРС	та	ін-
ших	вищих	постів.	

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Назвіть	характерні	ознаки	відходу	від	практики	керування	сус-
пільством	і	пресою	періоду	культу	особи	й	переходу	до	людяні-
ших	суспільних	відносин.

	 2.	 Які	 нові	 особливості	 проявилися	 у	 повсякденній	 роботі	 жур-
налістів	у	центрі	й	на	місцях?

	 3.	 Назвіть	 характерні	 теми	 центральної	 й	 місцевої	 преси	 періоду	
хрущовської	“відлиги”.

	 4.	 У	чому	проявилася	непослідовність	реформ	у	радянському	сус-
пільстві	й	у	пресі	періоду	хрущовської	“відлиги”?
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Розділ 11 

ПресА  ПерІодУ  ЗАсТоЮ

Партію	й	країну	очолив	Л.	І.	Брежнєв.	Він	відновив	посаду	ге-
нерального	секретаря	ЦК	КПРС	та	скасував	прийняту	Хру-

щовим	заборону	на	суміщення	її	з	посадою	Голови	Верховної	Ради.	
Було	відмінено	низку	особливо	непопулярних	рішень	попереднього	
керівництва.

Газети	майже	ніяк	не	відреагували	на	зміну	керівництва:	надруку-
вали	портрети	й	біографію	нового	вождя,	обійшлися	кількома	пуб-
лікаціями	щодо	шкідливості	 волюнтаризму	в	партії	—	та	й	поготів.	
Люди	якось	уже	звикли	і	до	змін,	і	до	розвінчань	попередньо	непог-
рішимих.	 За	 два	 роки	 перед	 викриттям	 культу	 особи	 Сталіна	 роз-
громили	“антипартійну	групу	Малюнкова	—	Булганіна”,	ще	раніше	
заарештували,	 судили	й	 розстріляли	 всемогутнього	Л.	Берія,	 тепер	
прийшов	 час	 чергової	 жертви.	Щоразу	 це	 подавалося	 як	 перемога	
здорових	сил	у	партії,	як	доказ	її	могутності	та	життєздатності.	Народ	
мовчав:	так	—	то	й	так.

Перші	 роки	 так	 званої	 епохи	 застою	 були	 визначені	 досить	 ди-
намічними	реформами	 в	 економіці.	Прийняті	 в	 1965–1967	 рр.	 пос-
танови	ЦК	КПРС,	уряду	мали	на	меті	впорядкувати	хід	розпочатих	
перемін,	посилити	госпрозрахункові	засади	виробництва,	включити	
механізми	 економічного	 інтересу.	 Здавалося,	 ніби	 реформи,	 розпо-
чаті	наприкінці	1950-х,	а	потім	загальмовані,	знову	відновилися.	На	
сторінки	 газет	 повернувся	 певний	 оптимізм.	 Здавалося,	 відновлю-
ється	нормальне	життя	і	партії,	і	суспільства.

Партія	пожвавила	роботу	з	керівництва	пресою.	У	постановах	ЦК,	
що	приймалися	раз	на	два	роки,	піднято	фундаментальні	проблеми	
розвитку	ЗМІ:	 “О	повышении	роли	районных	 газет	 в	коммунисти-
ческом	воспитании	трудящихся”	(1968	р.),	“Об	освещении	вопросов	
социалистического	соревнования	в	печати	Литовской	ССР”	(1973	р.),	
“О	мерах	 по	 улучшению	 подготовки	 и	 переподготовки	журналист-
ских	 кадров”	 (1975	 р.),	 “О	 руководстве	 Томского	 обкома	 КПСС	
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средствами	массовой	информации	и	пропаганды”	(1977	р.),	а	також	
важлива	постанова	“О	дальнейшем	улучшении	идеологической,	по-
литико-воспитательной	работы”	(1979	р.)	та	інші.

Щоразу	після	виходу	постанови	в	Москві	республіканський	ЦК	
ухвалював	власну	постанову	з	цього	ж	питання,	 за	ним	—	обкоми	 і	
далі	вниз	по	сходах	партійної	ієрархії,	аж	до	первинних	парторгані-
зацій	редакцій	ЗМІ.	Проводилися	збори,	ухвалювалися	рішення,	ко-
ригувалися	плани,	у	перші	два-три	місяці	вживалися	відчутні	захо-
ди	—	але	потім	все	поверталося	до	рутини,	і	так	до	нової	постанови.	
Чим	вищим	був	рівень	видання	або	телерадіоорганізації,	тим	кращим	
був	склад	професіоналів	у	редакції	і	під	пильнішим	контролем	пар-
тійних	комітетів,	Головліту	він	перебував,	і	тим	відчутнішими	були	
зміни	після	кожної	постанови.	У	“районках”	їх	відбували	за	три-чо-
тири	номери	та	поверталися	до	надоїв,	сівби,	зимівлі	худоби	тощо.

Організаційно	 світ	 партійно-радянської	 преси	України	 лишався	
незмінним	у	тому	вигляді,	як	його	було	створено	в	1923–1930	рр.	та	
відновлено	в	1943-му:	згідно	з	принципом	“один	партком	—	одна	газе-
та”	переважною	більшістю	видань	лишалися	загальнополітичні	газе-
ти,	які	відрізнялися	тільки	особливостями	територій,	що	були	ними	
охоплені.	Зрідка,	під	час	поділу	областей	 або	районів,	 автоматично	
з’являлися	нові	видання,	як	скажімо,	у	Попасній	Луганської	облас-
ті	 або	 в	 Алушті	 в	 Криму.	Подекуди	 було	 засновано	 нові	 багатоти-
ражні	заводські,	будівельні,	колгоспні	або	газети	вищих	навчальних		
закладів.

Але	приблизно	з	1970–1972	рр.	почався	зворотний	хід	соціального	
життя.

Зовні	це	мало	такий	вигляд:	з	газет	зникли	“живі”	матеріали	про	
живих	людей,	замість	них	з’явилися	“парадні	портрети”	передовиків	
виробництва	з	рішучими	обличчями.	Нариси	ставили	як	найпершу	
особистісну	 якість	 ставлення	 героїв	 до	 соціалістичного	 змагання,	
перевиконання	планів	на	певну	кількість	відсотків	тощо.	Політичне	
життя	театралізувалося,	партійні	збори,	пленуми	й	з’їзди	розписува-
лися,	як	спектаклі,	до	окремого	слова,	де	в	кожного	делегата	була	своя	
роль.	Це	не	могло	позначитись	і	на	пресі:	вона	не	повинна	була	пока-
зувати	життя	таким,	яким	воно	є,	а	їй	треба	було	відображати	його	та-
ким,	яким	воно	мало	бути,	або	яким	його	бачили	партійні	керівники.	

Уже	 досить	 розвинені	 того	 часу	 українські	 телебачення	 й	 радіо	
опинилися	набагато	більше,	ніж	газети,	затиснутими	в	лещатах	ком-
партійного	керівництва.	Після	закінчення	першого	етапу	створення	
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обласних	 телерадіостудій	 у	Дніпропетровську,	Луганську	 та	 інших	
обласних	центрах	України,	у	1957–1958	рр.	відбувається	реорганіза-
ція	мовлення	в	цілому	в	СРСР.	Об’єктивно	вона	відіграла	негативну	
роль:	в	обласних	станцій	забрали	для	центральних	програм	ефірний	
час,	залишивши	їм	невеликі	“вікна”,	що	загальмувало	і	творчий,	і	ма-
теріально-технічний	розвиток	українського	телебачення,	зате	полег-
шило	керування	всією	телемережею	величезної	країни.

Оскільки	в	житті	парадні	заходи	поволі	витісняли	вдумливу	ро-
боту,	це	знаходить	відображення	в	публікаціях	преси.	Журналістика	
ніби	завмирає	у	завданих	і	звичних	ідеях,	формах.	Усяка	новизна	не	
схвалюється	—	а	без	цього	творчість	припиняється,	уся	справа	почи-
нає	вироджуватися.	Настає	епоха	“застою”.	Робота	не	для	результату,	
а	для	рапортування	начальству	заформалізовує	всілякі	соціальні	від-
носини.	Численні	зони,	вільні	від	критики,	розростаються:	під	забо-
роною	завжди	були	критичні	виступи	на	адресу	армії,	КДБ,	міліції,	
тепер	заборонялося	критикувати	проведення	звичайних	політзанять.	
Ціла	війна	в	Афганістані	була	замовчана,	лише	після	1986	року	доз-
волили,	за	особливим	дозволом	військової	цензури,	висвітлювати	в	
місцевій	пресі	бойові	дії	в	масштабі	не	більше	відділення	без	зазна-
чення	місця,	часу	тощо.

Розвинена	 структура	 Головліту	 (так	 закодовано	 називалося	 Го-
ловне	управління	СРСР	з	охорони	державних	таємниць)	мала	свої	
управління	в	кожній	області,	а	уповноважених	—	майже	в	кожному	
місті	 та	 районі.	 Кожен	 редактор	 мав	 знати	 напам’ять	 товстий	 “Пе-
речень	сведений,	запрещенных	к	упоминанию	в	открытой	печати”	з	
численними	 додатками,	 у	 яких,	 окрім	 справжніх	 таємниць,	 були	 й	
такі	вимоги,	як	заборона	негативних	характеристик	військовослуж-
бовців.	Порушення	ретельно	нотувалися,	 винних	попереджали,	 по-
грожували	звільненням	з	роботи.	Одним	з	найпоширеніших	“гріхів”	
було	неточне	називання	постанов	ЦК	КПРС.

Слабшають,	зникають	традиції	таких	видатних	українських	пуб-
ліцистів,	як	Ярослав	Галан;	професія	журналіста	перетворюється	на	
службу,	потроху	послаблюється	мужність	репортажів	М.	Кольцова,	
політична	 загостреність	памфлетів	 І.	Еренбурга,	щирий	патріотизм	
нарисів	К.	Симонова.	Творчі	рубежі	прагнули	утримати	Анатолій	та	
Валерій	 Аграновські,	 плеяда	 публіцистів	 “Литературной	 газеты”	—	
нарисовці	О.	Чайковська,	А.	Ваксберг,	М.	Щекочихін.

На	українському	небосхилі	в	ці	часи	світили	видатні	публіцисти	
Дмитро	Прилюк,	Сергій	Плачинда,	Анатолій	Москаленко,	Микола	
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Подолян	та	інші.	У	межах	партійної	ідеології	вони	відстоювали	пріо-
ритети	 загальнолюдських	 цінностей,	 людської	 гідності,	 здорового	
глузду,	відповідальності	за	долю	країни	тощо.

Дуже	важке	враження	справило	на	світ	преси	звільнення	О.	Твар-
довського	 з	 посади	 головного	 редактора	 надзвичайно	 популярного	
“товстого”	журналу	“Новый	мир”.	Вигнання	за	кордон	письменника	
і	публіциста	О.	Солженіцина	та	цькування	його	в	усіх	газетах,	навіть	
в	 “Литературке”,	 довершило	 справу.	Преса	 працювала	 на	 холостих	
обертах.

Дослідження,	проведені	за	підшивкою	обласної	газети	“Вороши-
ловградская	правда”	за	1981	рік,	показують,	що,	залежно	від	критеріїв	
оцінки,	від	55	до	65	відсотків	її	площі	були	зайняті	висвітленням	еко-
номічних	тем,	прямо	або	побічно	спрямовані	на	виконання	суто	ви-
робничих	завдань.	Решту	слід	поділити	між	оголошеннями	та	іншим	
довідковим	матеріалом	і	невиправдано	оптимістичними	публікація-
ми	з	соціальної	проблематики,	у	яких	недостатньо	глибоко	аналізу-
ються	реальна	обстановка	та	тенденції	її	розвитку.

Те	саме	стосується	публікацій	на	так	звані	партійні	теми,	висвітлю-
вати	які	в	усі	часи	компартійної	журналістики	вважалося	завданням	
№	1.	Відповідно	відділи	партійного	життя	були	чільними	творчими	
ланками	редакційних	структур.	Діяльність	парторганізацій	нижчого	
рівня	оцінювалася	з	вищих	щаблів	ієрархії,	а	отже	і	пресою,	за	одним	
головним	критерієм:	на	скільки	відсотків	очолюваний	нею	трудовий	
колектив	виконує	план.

Характерно,	що	в	газетах	майже	перестають	друкувати	фейлетони,	
які	ще	зустрічалися	в	хрущовські	часи:	фейлетоністи	вважали	за	кра-
ще	перекваліфікуватися	на	більш	безпечні	 ділянки	редакційної	 ро-
боти.	Найталановитіші	московські	публіцисти	перебираються	в	між-
народну	журналістику:	там,	у	численних	лещатах	великої	політики,	
дипломатичних	тонкощів,	лишається	невеличке	поле	для	творчості.	
Певну	свободу	з	огляду	на	потреби	інтелігентської	аудиторії	зуміла	
залишити	за	собою	московська	“Литературная	газета”.

Для	 українських	 авторів	 і	 такої	 можливості	 не	 було.	 Такі	 рес-
публіканські	 газети,	 як	 “Правда	 України”,	 “Радянська	 Україна”,	
“Робітнича	газета”	та	“Сільські	вісті”,	хоч	і	містили	у	своїх	струк-
турах	відділи	міжнародного	життя,	проте	не	мали	власкорів	за	кор-
доном	 і	майже	не	випускали	своїх	працівників	 за	рубіж.	Натомість	
на	газетних	шпальтах	дедалі	гостріше	розпалювалася	ідеологічна	бо-
ротьба	 і	 контрпропаганда,	 переважно	навколо	 радянського	 способу	
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життя,	прав	людини,	а	пізніше	міжнародного	тероризму,	у	підтримці	
якого	ворожо	налаштовані	журналісти	західних	газет	звинувачували	
СРСР.	

Зацікавленість	 місцевої	 преси	 в	 міжнародних	 подіях,	 захоплен-
ня	 ідеологічною	 боротьбою	 та	 контрпропагандою	 були	 проявами	
своєрідного	журналістського	ескапізму,	втечі	від	нагальних	проблем	
навколишньої	реальності,	які	в	межах	партійної	ідеології	не	знаходи-
ли	свого	розв’язання.	Цей	ескапізм	був	для	багатьох	 і	способом	ре-
алізації	власного	творчого	потенціалу	на	інших	проблемно-тематич-
них	теренах,	що	було	неможливо	на	ґрунті	вітчизняних	проблем	саме	
через	 вкрай	 обмежені	 можливості	 аналізу,	 узагальнень	 і	 висновків	
місцевого	рівня.	У	критиці	“сучасного	 імперіалізму”	самореалізація	
журналістських	здібностей	здавалася	незрівнянно	легшою.

Зовні,	як	і	в	попередній	історичний	відтинок,	у	партійно-радянсь-
кій	пресі	України	все	лишалося	без	змін.	Складена	ще	в	1930	роки	
система	“один	партком	—	одна	газета”	лишалася	незмінною	і	працю-
вала	без	зривів.	Навіть	у	галузевих	виданнях	поліграфічний	бік	спра-
ви	 забезпечувало	 керівництво	 відповідного	 міністерства,	 залізниці	
або	профспілки,	а	політичний	бік	лишався	за	парткомом	відповідного	
відомства.	Подекуди	відкривалися	нові	багатотиражні	газети	на	за-
водах,	у	колгоспах,	у	вищих	навчальних	закладах,	або	з	організацією	
нових	районів	і,	відповідно,	райкомів	партії	автоматично	організову-
валися	нові	газети	та	редакції	районного	радіомовлення,	скажімо,	у	
Попасній	(Луганська	область).	Це	не	змінювало	діяльності	всієї	сис-
теми,	лише	розвивало	її	та	посилювало	організаційно.

Від	хрущовських	часів	СРСР	вважалася	і	справді	була	країною	з	
найбільш	 “читаючою”	 публікою.	У	 1970–1980	 рр.	 кожна	 радянська	
родина	виписувала	від	5	до	10	 і	більше	газет,	журналів.	Зумовлено	
це	було,	по-перше,	дуже	низькою	ціною	на	передплату.	По-друге,	ве-
ликою	довірою	в	 суспільстві	 до	радянських	журналістів,	 взагалі	 до	
друкованого	 слова,	 яка	 дивним	чином	поєднувалася	 з	 цікавістю	до	
заборонених	 “ворожих	 радіостанцій”	 “Голос	 Америки”,	 “Німецька	
хвиля”,	 “Бі-Бі-Сі”.	Важливим	є	й	 те,	що	парткоми	організовували	 і	
жорстко	контролювали	передплату,	нав’язували	трудящим	офіційні	
пропагандистські	 видання	 (скажімо,	 “Комуніст	України”	 або	 “Три-
буна	лектора”),	як	додаток	до	популярних	журналів	або	дефіцитних	
книжкових	серій.

Варто	зазначити,	що	власне	українська	преса,	тобто	така,	що	вида-
валася	рідною	мовою	на	рідній	землі,	була	кількісно	в	меншості	та	не-
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сла	на	собі	помітну	печатку	меншовартості.	Якщо	в	області	виходили	
дві	обласні	газети,	то	головна	серед	них	—	обов’язково	російськомов-
на.	Так	було	у	Дніпропетровську	(“Днепровская	правда”	та	“Зоря”)	
або	у	Ворошиловграді	(“Ворошиловградская	правда”	та	“Прапор	пе-
ремоги”).	Це	спричинювалося	тим,	що	неофіційно,	 але	реально	мо-
вою	партії	була	саме	російська.	Районні	 газети	були	переважно	ук-
раїномовними,	 а	 видання	 великих	 промислових	 центрів	 виходили	
російською.	

Але	 найголовніше	 те,	 що	 на	 теренах	 України	 центральні	 всесо-
юзні	 газети	мали	 тиражі	 набагато	 більші,	 аніж	 власне	місцеві.	 Так,	
“Правда”	або	“Комсомольская	правда”	мали	понад	три	мільйони	пе-
редплатників,	 не	 враховуючи	 продажу	 вроздріб,	 а	 найпопулярніша	
тоді	“Сільські	вісті”	—	лише	близько	двох	мільйонів,	інші	ж	республі-
канські	газети	—	близько	півмільйона	кожна.	

Причини	цього	полягали,	по-перше,	у	певній	провінційності	міс-
цевої	преси:	центр	влади	зосереджувався	у	Москві,	найважливіші	рі-
шення	приймалися	там,	отже,	першочергову	увагу	читацький	загал	
приділяв	 саме	 союзній	 пресі.	 По-друге,	 вона	 мала	 набагато	 більшу	
“географію”	 пошуку	 тем,	 у	 ній	 було	 більше	 цікавих	 матеріалів	 зві-
дусіль.	 По-третє,	 центральна	 преса	 акумулювала	 у	 своїх	 редакціях	
кращі	творчі	сили	з	усіх	республік.	Запрошення	на	роботу	в	Моск-
ву	було	надзвичайно	престижним,	сприймалося	як	свого	роду	вище	
творче	визнання	—	і	зрештою,	це	відбивалося	на	різниці	рівнів	роботи	
журналістів	московських	та	київських.

Партія	завжди	надавала	величезного	значення	власним	кадрам,	і	
журналісти	були	в	числі	тих,	на	кого	зверталася	пильна	увага.	Так,	у	
вищих	партійних	школах	були	відкриті	відділення	журналістики,	де	
кращі	професори	готували	разом	із	майбутніми	секретарями	партко-
мів	і	керівні	кадри	редакцій.	Численні	конкурси	Спілки	журналістів	
СРСР	мали	на	меті	стимулювати	творче	ставлення	підручних	партії	
до	дорученої	справи	та	водночас	задовольнити	амбіції	тих,	хто	цього	
потребував.	Найпрестижнішою	була	премія	імені	М.	Ульянової	—	сес-
три	В.	Леніна,	яка	певний	час	була	відповідальним	секретарем	газети	
“Правда”.	

Одним	 з	 головних	 “правил	 гри”	 була	 обов’язкова	належність	 до	
КПРС.	Якщо	 працівник	 редакції	 будь-якої	 ланки,	 навіть	 районної,	
не	 був	 членом	партії,	 йому	не	 слід	 було	 розраховувати	 на	 успішну	
кар’єру	в	журналістиці.	Навіть	завідувачем	відділу	листів	“районки”	
мав	бути	комуніст.	За	станом	на	1987	р.	у	Львівській	області	96	від-
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сотків	працівників	обласних	ЗМІ	були	членами	або	принаймні	кан-
дидатами	в	члени	КПРС,	у	низовій	ланці	—	125	 з	 211	осіб.	Майже	
всі	редактори	газет	області	закінчили	вищі	партійні	школи	або	навіть	
Академію	 суспільних	 наук	 при	ЦК	КПРС.	Керувати	 ними	 в	 таких	
умовах	було	надзвичайно	легко:	як	члени	партії,	вони	мусили	вико-
нувати	всі	вказівки	секретарів	—	або	ж	їх	виключали	з	партії	і	тут	же	
знімали	з	роботи.

З’їзди	партії	регулярно,	раз	у	п’ять	років,	розглядали	стан	справ	у	
країні	й	у	світі,	приймали	масштабні	програми	розвитку,	наприклад	—	
“П’ятирічка	 ефективності	 та	 якості”.	 Але	 насправді	 в	 житті	 людей	
мало	що	 змінювалося	 на	 краще.	 Відрив	 слова	 від	 діла,	 який	 давно	
став	помітним	як	відмінна	риса	партійного	керівництва,	на	початок	
1980-х	років	набув	помітних	розмірів,	охопив	майже	всі	сторони	жит-
тя.	На	словах,	у	резолюціях	проголошувалися	правильні	й	необхідні	
рішення	—	але	на	практиці	все	робилося	для	того,	щоб	нічого	не	мі-
нялося.	Виходили	розумні	й	виважені,	ідеологічно	бездоганні	поста-
нови	щодо	керування	пресою,	де	вказувалося	на	необхідність	“покра-
щення”,	“поглиблення”	та	“вдосконалення”	різних	боків	її	діяльності.	
Але	насправді	в	редакційних	колективах	відчували,	що	реальні	зміни	
нікому	не	були	потрібні	—	ані	“кремльовським	старцям”,	ані	їхнім	на-
місникам	у	республіканському	ЦК,	обкомах	та	райкомах.	

Журналісти,	які	не	мирилися	з	обстановкою	застою,	вступали	в	
неминучий	конфлікт	із	владою	—	партійними	інстанціями,	місцеви-
ми	органами	КДБ	тощо.	Кінець	цих	конфліктів	міг	бути	різним:	або	
винний	каявся	та	приймав	“правила	гри”	і	вже	ніколи	їх	не	порушу-
вав	—	або	лишався	без	роботи,	а	в	разі	продовження	активного	опо-
ру	опинявся	серед	так	званих	дисидентів	або	інакомислячих	і	мусив	
емігрувати	з	СРСР	або	стати	в’язнем	тюрем	або	сибірських	таборів.	
Неосталінізм	 був	 гуманнішим	 від	 старого	 культу	 особи:	 масових	
репресій,	розстрілів	не	було,	але	атмосфера	остраху	щодо	“зайвого	
слова”	лишалася.	Сумне	прочитання	відомого	російського	прислів’я	
“Слово	не	воробей,	вылетит	—	не	поймаешь”	на	новий	кшталт	“Сло-
во	не	воробей:	поймают	—	вылетишь”	народилося	в	редакціях	саме	
в	ці	роки.

Застиглість	 суспільства	породжувала	негативні	 глибинні	проце-
си:	непогрішимість	партійного	керівництва,	неможливість	притягти	
партноменклатурників	до	відповідальності	породжувала	безкарність	
і	підпільну	злочинність	у	вищих	керівних	структурах	і	на	місцях.	Ха-
барництво,	кумівство,	протекціонізм	набули	таких	розмірів	та	стали	
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настільки	очевидними,	що	ЦК	партії	доводилося	“про	людське	око”	
вести	з	ними	(тобто	із	собою)	“рішучу	боротьбу”.	

Розбещеність	партійних	кадрів	за	Брежнєва	набула	надзвичайно	
небезпечних	для	 соціалізму	форм	 і	 у	 1989–1990	рр.	 стала	 зрештою	
одним	із	найпотужніших	чинників	розпаду	КПРС	і	розвалу	Радянсь-
кого	Союзу	й	усього	“соціалістичного	табору”.	Зрозуміло,	усі	ці	теми	
були	абсолютно	заборонені	для	центральної	і	місцевої	преси.

Відрив	слова	від	діла,	який	зародився	ще	в	ленінські	часи,	набув	за	
Брежнєва	надзвичайної	 гостроти.	 І	 преса,	 покірна	 волі	 партії,	 своєю	
активною	 бездіяльністю	 наближала	 крах	 системи.	 Нічого	 не	 міня-
ли	на	 краще	й	періодичні	 ритуальні	 “заслуховування”	на	 засіданнях	
парткомів,	на	пленумах,	секретаріатах	або	бюро	звітів	редакцій	в	особі	
їхніх	керівників.	Ніщо	не	мало	вийти	за	межі	 заздалегідь	написаних	
сценаріїв,	а	настійливі	вимоги	“поліпшити	роботу”,	“поглибити	зміст	
публікацій”	та	їм	подібні	нічого	насправді	не	покращували	і	не	поглиб-
лювали,	бо	писані	були	зовсім	не	для	того,	щоб	зрушити	справу,	а	для	
успішного	проходження	наступних	перевірок	вищого	начальства.	

Ось	приклади	безвідповідального	мовчання	масової	преси	в	роки	
застою.	Планове	господарство,	перевагами	якого	так	пишалися	пар-
тійні	 пропагандисти,	 насправді	 існувало	 у	 перекрученому	 вигляді,	
ставало	на	заваді	розвиткові	суспільства.	Непрофесіоналізм,	неопе-
ративність,	 корумпованість	 планових	 органів	 були	 сюжетами	 бага-
тьох	анекдотів,	на	які	був	багатий	цей	період.	Публіцистичний	виступ	
“журналіста	№	1”	1970-х	років	Анатолія	Аграновського	з	цього	при-
воду	(див.	збірки	нарисів	“А	лес	растет...”,	“Своего	дела	мастер”)	не	
привів	ні	до	яких	результатів.	

Ось	ще	один	приклад	неглибокої	розробки	журналістами	суспіль-
них	проблем.	Надзвичайно	занижена	ще	при	Сталіні	ставка	аморти-
заційних	 відрахувань	 буквально	 тягла	назад	 усю	 економіку	країни,	
прирікаючи	її	на	вічне	відставання	від	світового	рівня.	Але	преса	за-
мість	того,	щоб	бити	на	сполох,	домагалася	з	номера	в	номер	від	робіт-
ників,	інженерів	перевиконання	необґрунтованих	планів	і	“підвище-
них	соціалістичних	зобов’язань”.	

Коли	ж	передовик-новатор	справді	винаходив	щось,	що	дозволяло	
йому	і	товаришам	стійко	перевиконувати	плани	—	то	замість	підви-
щення	заробітної	платні	їм	підвищували	норми	виробітку,	а	зарплату	
лишали	низькою.	А	преса	закривала	на	це	очі	та	продовжувала	писа-
ти	про	подальше	зростання	виробництва	та	поліпшення	якості	про-
дукції.
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Ті	 самі	 причини	 гальмували	 сільське	 господарство,	 але	 преса	 в	
масі	своїй	інформувала	й	коментувала	або	про	надумані	успіхи,	або	
про	“об’єктивні	труднощі”.	Поодинокі	виступи	публіциста	В.	Черед-
ниченка	(зведені	врешті	в	збірку	нарисів	“Председательский	корпус”)	
не	в	змозі	були	змінити	що-небудь.	Найбільше,	що	вони	могли	зроби-
ти	—	не	дати	загинути	зернам	сумніву,	які	потім	так	стрімко	пророс-
ли	в	“золоту	добу”	радянської	журналістики	в	розпал	перебудови,	у	
1988–1991	рр.	—	але	вже	на	антикомуністичному	ґрунті.

Відрив	 соціалістичної	 ідеї	 від	 економічного	 інтересу	 виробни-
ка	буквально	трощив	саму	цю	ідею.	Тогочасні	комуністи	виявилися	
вкрай	поганими	марксистами,	і	про	це	преса	теж	мовчала.

Неприродність,	 безперспективність	 такого	 стану	 суспільства	 де-
далі	 краще	 розуміли	 всі	 трудящі	 верстви	 населення.	Усі	 чекали	на	
зміни,	бажали	свіжого	повітря	в	атмосфері	задухи,	слова	щирої	прав-
ди	серед	океану	напівбрехні.	І	лише	дехто	з	журналістів	наближав	ці	
переміни.

Оскільки	 у	 середині	 1960-х	 років	 почався	 новий	 відтинок	 часу	
історії	 української	 журналістики,	 період	 стагнації,	 застою,	 постіль-
ки	реакцією	політичної,	національно	свідомої	опозиції	в	Україні	був	
перехід	до	створення	власних	газет.	Але	насправді	ситуація	в	країні	
була	 такою,	 що	 видавати	щось	 легально,	 або	 навіть	 напівлегально,	
не	було	ніякої	можливості.	І	друкувати	в	партійно-радянській	пресі	
статті	на	підтримку	національної	ідеї	теж	було	нереально.	Вважалося	
того	часу,	що	Україна	є	самостійною	державою	у	складі	СРСР,	як	і	
інші	союзні	республіки.	Вона	була	членом	ООН,	мала	власний	пар-
ламент,	уряд,	навіть	міністерство	іноземних	справ.	Єдине,	чого	в	неї	
не	було	—	власного	міністерства	оборони.	Мала	всі	ознаки	держави	—	
гімн,	герб,	прапор.	Ті,	хто	думав	інакше,	тобто	дисиденти,	майже	не	
мали	можливостей	для	оприлюднення	своїх	думок	—	і	тому	мусили	
висловлюватися	або	в	пресі	діаспори,	яка	не	потрапляла	на	територію	
України,	або	зверталися	до	української	редакції	радіо	“Свобода”.

Найрішучіші	 та	 найпослідовніші	 прибічники	 національної	 ук-
раїнської	 ідеї	 вдалися	 до	 відчайдушних	 спроб	 видавати	 за	 бреж-
нєвських	часів	підпільну	пресу,	і	найяскравішим	явищем	цієї	історії	
було	видання	у	1972	р.	позацензурного	(нелегального)	журналу	“Ук-
раїнський	вісник”.	Він	став	своєрідною	реакцією	на	першу	хвилю	за-
лякувань	і	арештів,	які	прийшлися	на	українську	національну	інтелі-
генцію	на	1965	р.	 (нагадаємо:	1964	р.	—	прихід	Брежнєва	до	влади,	
поступове	відновлення	тоталітарних	методів	управління	державою).	
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Взагалі	в	партійного	керівництва	стосунки	з	інтелігенцією	якось	не	
складалися.	Можна	згадати,	як	відвідання	у	грудні	1962	р.	Хрущовим	
виставки	художників-авангардистів	у	московському	Манежі	закінчи-
лося	величезним	скандалом	і	означало	остаточний	розрив	партійної	
верхівки	не	тільки	з	митцями-реформаторами,	(скульптор	Ернст	Не-
ізвестний,	популярні	поети	А.	Вознесенський,	Р.	Рождественський,	
Є.	Євтушенко),	а	й	взагалі	з	творчою	інтелігенцією.	За	умов	повної	
підкореності	преси	партійній	волі	публіцистична	загостреність	того-
часного	мистецтва,	 і	найбільше	поезії,	перебирала	на	себе	 завдання	
духовного	 оновлення	 суспільства.	 Навіть	 реформаторська	 частина	
партійної	верхівки	злякалася	того,	що	розпочаті	нею	процеси	можуть	
вийти	з-під	її	контролю.	У	цьому	був	сенс	того	конфлікту	і	наступно-
го	розриву.	У	цьому	полягала	й	приреченість	розпочатих	Хрущовим	
реформ.

А	відколи	прийшов	до	влади	новий	генсек,	гоніння	на	інтеліген-
цію,	особливо	творчу,	як	на	самостійно	мислячий	прошарок	суспільс-
тва	не	тільки	не	послабли,	а	й	посилилися.

Природною	 реакцією	 митців	 на	 негативне	 ставлення	 партії	 до	
них	 стало	 відповідне	 ставлення	 їх	 до	 такої	 партії.	В	Україні	 ця	 ре-
акція	 відразу	 набула	 національно-визвольного	 забарвлення.	 Отже,	
буде	справедливо	стверджувати,	що	спровокувала	нову	хвилю	руху	
інтелігенції	саме	недолуга	внутрішня	політика	нової	генерації	партій-
них	бюрократів.	Саме	вони	виявилися	нездатними	дати	 задовільну	
відповідь	на	виклик	часу	та	використати	в	справі	дедальшого	розкві-
ту	України	й	усього	СРСР	суспільну	енергію	національно	мислячої	
інтелігенції.	

Власне,	цієї	ж	помилки	припустився	й	останній	генсек	М.	Горба-
чов	та	його	оточення,	які	недооцінили	енергію	центробіжного	руху	
народів	Прибалтики,	Закавказзя,	Середньої	Азії.	Україна	разом	із	Бі-
лоруссю	зіграла	в	подіях	дезінтеграції	Радянського	Союзу	1991	р.	ви-
рішальну	роль.	Одним	із	кроків	до	цього	було	виникнення	й	розгром	
позацензурної	української	преси	1970-х	років.

Українська	 позацензурна,	 або	 самвидавна,	 підпільна	 преса	 ста-
ла	тоненькою	ниточкою,	що	пов’язала	 історичні	пласти	вітчизняної	
журналістики	різних	епох.	Вона	не	з’явилася	на	світ	на	пустому	міс-
ці.	За	нею	були	і	часописи	Центральної	Ради,	УСС	та	УГА,	постаті	
М.	Грушевського,	В.	Винниченка,	М.	Тиктора,	інших	велетів	і	сотень	
дописувачів,	чиї	імена	лише	один	раз	з’явилися	в	цих	виданнях,	щоб	
назавжди	лишитися	на	пожовклих	сторінках.	За	нею	було	й	несприй-
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няття	українською	інтелігенцією	брежнєвського	“застою”,	ставлення	
до	нього	як	до	нового	лиха,	що	насунулося	на	рідну	землю.

Ця	героїчна	спроба	знову	заявити	про	себе,	безперечно,	була	при-
речена	на	розгром	—	але	й	на	 те,	щоб	 залишитися	в	 історії	 рідного	
народу	яскравим	прикладом	нескореності	духу.

Отже,	перша	хвиля	репресій	проти	національно	мислячої	інтелі-
генції	 прийшлася	 на	 1965	 р.	Вона,	 незважаючи	на	 арешти	й	 судові	
процеси,	не	досягла	мети,	про	що	свідчить	робота	з’їзду	письменників	
України	в	1966	р.	—	одного	з	найдемократичніших	за	всі	роки	існу-
вання	Спілки	українських	радянських	письменників.	На	ньому	із	си-
лою	прозвучав	протест	проти	русифікації	суспільного	життя	Украї-
ни.	Одним	із	наслідків	цього	з’їзду	стало	поширення	позацензурної	
поезії,	 яку	 розповсюджували	 в	машинописних	 копіях	 та	 читали	 на	
молодіжних	вечірках.	

Кульмінацією	подій	став	вихід	позацензурної	книжки	публіцисти-
ки	В.	Чорновола	“Лихо	з	розуму”,	яку	він	уклав	і	написав	до	неї	перед-
мову.	Книжка	мала	певне	поширення	в	Україні,	1968	р.	її	було	видано	
у	Франції.	Один	примірник	укладач	переслав	 тодішньому	керівни-
кові	України,	першому	секретареві	ЦК	КПУ	В.	Щербицькому.	

Такою	була	передісторія	появи	власне	підпільної	преси	цього	пе-
ріоду.	Дослідники,	зокрема	львів’янин	М.	Осадчий,	відрізняють	два	
періоди	власне	її	історії.	Перший	—	1970–1972	рр.,	коли	було	здій-
снено	шість	 випусків	 позацензурного	журналу	 “Український	 віс-
ник”,	редактором	якого	став	Вячеслав	Чорновіл.	Разом	з	ним	пра-
цювала	над	випусками	Л.	Шереметьєва.	Змістом	їх	було	викриття	
“імперської	політики	Москви”,	денаціоналізація	або	злиття	націй	у	
єдиний	радянський	народ	на	основі	русифікації	корінного	населен-
ня	союзних	республік.	Проблеми	екології	рідного	краю,	ставлення	
до	певних	подій	історії	свого	народу	—	усе	це	поєднувало	підпільних	
публіцистів	 із	 самвидавними	 поетами	В.	Симоненком,	В.	Стусом,	
М.	Холодним,	І.	Калинцем,	С.	Тельнюком,	В.	Голобородьком	та	ін-
шими.

Нова	 хвиля	 неосталіністських	 репресій	 була	 спровокована	 саме	
виготовленням,	зберіганням	або	розповсюдженням	підпільної	преси	
та	літератури.

Репресії	 мали	 наслідком	 припинення	 виходу	 журналу.	 Але	 в	
1974	р.	новий	етап	історії	самвидавної	преси	починається	відновлен-
ням	виходу	“Українського	вісника”	та	випуском	його	7–8	чисел.	Під-
писані	вони	були	псевдонімом	“Максим	Гайдамака”,	а	крився	під	ним,	
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як	припускають	дослідники	цих	подій,	відомий	нині	політичний	діяч	
Степан	Хмара.	Зміст	нових	номерів	журналу	відрізнявся	від	змісту	
перших:	дався	взнаки	досвід	чергової	хвилі	репресій.	Додалося	гірко-
ти	розчарувань	—	але	й	зміцніло	прагнення	перемоги.	Саме	на	пресу	
покладали	автори	відновленого	часопису	головні	надії:

“Успіх нашої боротьби залежить від масового розповсюдження вільної 
преси”.

Чергові	арешти	знову	припинили	вихід	у	світ	“Українського	віс-
ника”.

Приблизно	в	 ті	 часи	в	Західній	Україні	почали	виходити	також	
нелегально	“Воля	і	Батьківщина”	Зеновія	Красивського,	“Поступ”	
Зоряна	Попадюка	(тут	часто	друкувалася	позацензурна	публіцистич-
на	поезія	Симоненка,	Стуса),	“Скриня”	Григорія	Чубая.

Від	1974	до	1987	р.,	коли	в	Україні	настав	пік	застою,	видання	по-
зацензурної	преси	припинилося.

Великим	орієнтиром	на	цьому	шляху	є	створення	української	гру-
пи	сприяння	Гельсінкським	угодам	(1976	р.).	Заключний	документ	
цієї	 угоди	 передбачав,	 що	 всі	 держави,	 які	 підписалися	 під	 ним,	 а	
отже	й	СРСР,	надають	своїм	громадянам	рівні	права	й	свободи.	За	
цією	угодою	громадяни	України	мали	такі	самі	права,	як	і	громадя-
ни	Франції	 або	Великої	Британії.	Насправді	 цього	не	 було.	Лідери	
й	активісти	Української	гельсінкської	групи	почали	боротися	за	те,	
щоби	 формально	 проголошений	 документ	 почав	 діяти.	 Українська	
гельсінкська	група	не	створила	власної	преси,	але	певна	кількість	ві-
дозв,	звернень,	протестів	та	інша	інформація	йшли	через	радіо	“Сво-
бода”	—	це	був	єдиний	і	досить	надійний	канал.

Водночас	 в	 українській	 радянській	 пресі	 розгорнулася	 бороть-
ба	проти	порушень	прав	людини	в	Америці,	 у	Західній	Європі.	Ця	
пропагандистська	кампанія	тривала	десять	років.	Боротьба	за	права	
людини	 стала	 полем	 міжнародної	 ідеологічної	 боротьби	 протягом	
1976–1986	рр.	Це	була	постійна	тема	й	українських	радянських	газет,	
і	преси	української	діаспори,	і	передач	радіо	“Свобода”.	

При	цьому	позиція	партійного	керівництва	і	партійних	радянсь-
ких	журналістів	полягала	в	 тому,	що	права	людини	в	Радянському	
Союзі	забезпечені	абсолютно	повністю,	а	порушуються	вони	саме	в	
США	та	інших	імперіалістичних	державах,	де	існує	безробіття,	поділ	
на	багатих	і	бідних.	Слід	відзначити	високу	ефективність	такої	про-
паганди	на	маси	людей,	які	ніколи	не	виїжджали	за	кордон	у	розви-
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нені	країни	і	були	змушені	вірити	талановито	написаним	матеріалам	
публіцистів,	які	також	не	виїжджали	ніколи	в	ці	країни,	а	брали	ма-
теріали	з	дозованих	радянських	джерел.

Від	1987	до	1990	р.	починається	новий	етап	випуску	“Українсь-
кого	вісника”	та	 інших	видань.	Але	це	вже	була	не	позацензурна,	а	
напівлегальна	преса.	Це	був	короткий,	 але	дуже	яскравий	відтинок	
часу.	Журнал	знову	очолив	Вячеслав	Чорновіл,	до	редакції	увійшли	
відомі	політичні	 діячі	 “першої	 хвилі	перебудови”	Михайло	Горинь,	
Іван	Гель,	а	також	Павло	Скочок,	Михайло	Осадчий.	

Річ	у	тім,	що	квітневий	пленум	ЦК	КПРС	(1985	р.),	який	привів	
до	 влади	реформаторське	крило	 (так	 званих	прагматиків)	 верхівки	
партії	на	чолі	з	Михайлом	Горбачовим,	які	справді	розпочали	реальні	
зміни	в	суспільстві.	Оголошена	ними	політика	перебудови	і	гласності	
означала,	що	оновлюються	партія,	держава,	ідеологія.	Було	проголо-
шено	право	на	власну	думку,	на	слово,	право	на	вільне	обговорення	
назрілих	питань.	Але	рішення	партійних	з’їздів	не	давали	ще	права	
видавати	позапартійні	 газети.	 І	 тому	певний	час	 такі	 видання	були	
напівлегальними,	тому	що	за	їх	випуск	уже	не	заарештовували,	але	й	
права	виходити	на	законних	підставах	ще	не	давали.

Згодом	М.	 Осадчий	 почав	 видавати	 журнал	 “Кафедра”	 як	 ор-
ган	 української	 асоціації	 незалежної	 творчої	 інтелігенції	 (грудень	
1987	р.).

Нарешті	 1989	р.	 було	 засновано	Всеукраїнський	народний	Рух	
за	перебудову.	На	наступному	з’їзді	Руху	було	змінено	назву,	із	неї	
було	вилучено	згадку	про	перебудову:	цим	було	уточнено	політичні	
орієнтири,	 компартійне	 маскування	 скинуто,	 і	 виявилося,	 що	 на-
справді	це	від	самого	початку	був	рух	за	політичну	незалежність	 і	
державну	самостійність	України	—	народний	Рух.	Почалася	відкри-
та	політична	боротьба	за	незалежність	України,	до	неї	включились	
київська	рухівська	“Народная	газета”,	Львівське	видання	крайової	
організації	Руху	“Віче”.	Рух	почав	створювати	низові	ланки	власної	
преси.

Цікавий	досвід:	у	1987	р.,	ще	до	створення	Руху,	було	організова-
но	групу	“Євшан-зілля”,	від	якої	вийшла	на	зразок	альманаху	газе-
та	“Євшан-Зілля”	з	культурно-просвітницьким	та	 історикознавчим	
ухилом.	Створена	вона	була	Іриною	та	Ігорем	Калинцями	і	теж	зали-
шила	певний	слід	в	історії	позацензурної	української	преси.	



Запитання для самоконтролю

	 1.	 Назвіть	 глибинні	 причини	 відходу	 радянського	 суспільства	 й	
преси	від	реформ	періоду	хрущовської	“реформи”.

	 2.	 Як	консервативні	тенденції	у	суспільстві	позначилися	на	діяль-
ності	ЗМІ?

	 3.	 Якою	буда	реакція	різних	прошарків	радянського	суспільства	на	
тенденції	повернення	до	тоталітаризму	в	СРСР	та	в	Україні?

	 4.	 Якими	є	підсумки	діяльності	української	преси	в	умовах	“м’якого”	
тоталітаризму?

	 5.	 Що	з	досвіду	української	преси	цього	періоду	можна	вважати	по-
зитивним,	а	що	негативним?
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Розділ 12 

ПереБУдовА  в  КрАЇнІ  Й  ПресІ

У	1982	р.	 пішов	 із	життя	Л.	І.	Брежнєв,	 людина,	 яка	уособлю-
вала	собою	неосталінізм.	Протягом	п’ятнадцяти	років	майже	

все	лишалося	так,	як	було	при	Сталіні,	за	винятком	розстрілів	і	масо-
вих	тортур.	За	неповні	два	десятиліття	в	країні	відновили	й	зміцнили	
командно-адміністративну	систему	управління	всіма	сторонами	сус-
пільного	життя.	Вона	не	передбачала	ні	в	економіці,	ні	в	культурі,	ні,	
тим	більше,	у	пресі	ніяких	дій,	які	не	були	би	узгоджені	з	керівниц-
твом.	Ініціатива	дозволялася	лише	в	межах	того,	як	краще	виконати	
вказівки	партії.

Преса	являла	собою	повністю	підпорядкований	партійним	комі-
тетам	інструмент	виконання	партійних	рішень.	Наслідком	цього	ста-
ло	припинення	зростання	продуктивності	праці.	В	економіці,	у	полі-
тичному	житті	все	більше	наростали	кризові	явища,	спричинені	саме	
відсутністю	свободи	й	ініціативи.

Новий	 генеральний	 секретар	Ю.	 В.	 Андропов	 прагнув	 “затягти	
гайки”	послабленого	механізму	партійного	керівництва	країною.	Ко-
лишній	голова	комітету	держбезпеки,	він	узявся	не	до	демократизації	
життя,	а	до	впорядкування	насильства,	яке	мало	покласти	край	розпа-
ду	соціалістичного	суспільства.	Серед	заходів,	до	яких	вдалося	керів-
ництво	країни,	були	й	дуже	непопулярні,	наприклад:	людей	зупиняли	
на	вулицях	і	в	кінотеатрах	за	те,	що	вони	в	робочий	час	перебували	не	
на	роботі.	Журналісти,	які	також	гостро	реагували	на	зростаючий	вал	
прикладів	 недисциплінованості,	 безгосподарності,	 стали	 (за	 коман-
дою	парткомів,	але	і	за	власним	бажанням)	на	бік	андроповських	ре-
форм,	почали	активно	викривати	негативні	явища	в	повсякденному	
житті,	визнаючи	їх	як	відступ	від	ленінського	стилю	роботи,	від	ідей	
соціалізму.	Потім,	у	роки	перебудови,	це	прагнення	журналістського	
“розгрібання	бруду”	набуло	надзвичайних	розмірів	і	форм,	буквально	
охопило	всю	пресу	від	центральної	до	низової.	

Наступний	генеральний	секретар	ЦК	КПРС,	К.	У.	Черненко,	по-
вернув	країну	назад,	на	рейки	застою,	до	брежнєвських	часів.	Знову	і	
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партію,	і	пресу	охопила	апатія,	а	економіка	й	соціальна	сфера	продов-
жували	втягуватися	в	повномасштабну	кризу.	

Чому	партійно-радянська	преса,	ніби	голка	за	ниткою,	слухняно	
слідувала	 за	 всіма	 вигинами	 політичного	 життя	 величезної	 держа-
ви?	Чому	не	мала	власного	голосу	(хоч	і	охоплювала	впливом	сотні	
мільйонів	людей)	під	час	визначення	долі	країни	та	й	власної	теж?	
Відповідь	міститься	в	ленінській	настанові:	“Партийная	пресса	не	мо-
жет	не	быть	частью	общепартийного	дела”.	Отже,	ще	великий	вождь	
мимохіть	заклав	у	партійний	апарат	механізм	його	самознищення,	і	
преса	стала	одним	з	визначальних	“гвинтиків”	власного	руйнування.	

Історична	трагедія	всієї	преси	цього	типу	полягає	в	тому,	що,	чим	
краще	 вона	 виконувала	 свої	 завдання,	 чим	 бездоганніше	 слугувала	
хибній	політиці,	тим	швидше	наближала	власну	загибель.	Воістину	
велич	піднесення	визначає	глибину	падіння!

Врешті	 у	 квітні	 1985	 р.	 до	 найвищої	 партійної	 влади	 в	 СРСР	
прийшов	 новий	 генеральний	 секретар	 ЦК	 КПРС	 М.	С.	 Горбачов.	
Квітневий	пленум	знаменував	собою	докорінний	поворот	в	 історії	 і	
компартії,	 і	Радянського	Союзу,	й	України,	й	української	преси,	 і	в	
цілому	всього	світу.	На	квітневому	пленумі	так	звані	реформаційні	
сили	партії	провели	в	генсеки	свою	кандидатуру	першого	секретаря	
Ставропольського	обкому,	реформатора,	який	уже	мав	певний	авто-
ритет	за	кордоном.	Іще	як	політик	нижчого	рівня,	як	член	політбюро	
ЦК	КПРС,	він	побував	в	Англії,	і	тодішній	прем’єр-міністр	Великої	
Британії	М.	Тетчер	дала	йому	дуже	високу	оцінку	як	гнучкому	полі-
тичному	і	державному	діячеві.

У	 лютому	—	 березні	 1986	 р.	 відбувся	ХХVII	 з’їзд	КПРС.	Упер-
ше,	на	відміну	від	попередніх	з’їздів,	на	ньому	заслухано	не	звітну,	а	
політичну	доповідь,	 в	 якій	поставлено	діагноз	нашому	суспільству:	
його	державна	й	політична	система	застаріла,	не	відповідає	вимогам	
сучасності.	Зокрема,	наголошено	на	проблемі	“відірваності	слова	від	
справи”.	

На	цьому	з’їзді	було	визнано,	що	газети	відстали	від	життя,	ско-
тилися	 до	 “політичного	 базікання”.	 Зокрема,	 критика	 їх	 роботи	 в	
попередньому	періоді	полягала	в	тому,	що	редакції	віддавали	понад	
половину	газетної	площі	матеріалам	на	економічні,	партійні	теми,	а	
повсякденні	потреби	трудящих	відійшли	на	задній	план.	Було	втра-
чено	ставлення	до	людини	як	до	найвищої	цінності	цивілізації,	і	на-
віть	у	постановці	проблеми	людину	називали	“человеческий	фактор”	
підвищення	продуктивності	праці.	
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XXVII	з’їзд	КПРС	зробив	спробу	повернути	партію	обличчям	до	
людини.	По	суті,	було	поставлено	історичний	експеримент	на	суміс-
ність	соціалізму	та	демократії.	І	експеримент,	на	подив	його	організа-
торів,	дав	негативну	відповідь:	командно-адміністративний	соціалізм,	
збудований	в	СРСР,	протилежний	демократії,	несумісний	з	нею,	і	та-
ким	чином	довів	перевагу	демократії.

Почалися	процеси,	які	спочатку	мали	на	меті	пристосувати	пар-
тію	до	нових	умов,	позбутися	застійних	явищ,	оживити,	прискорити,	
активізувати	партійну	роботу	і	відтак	перевести	економіку	на	режим	
оздоровлення.

Стратегічний	курс	на	перебудову	соціальних	відносин	було	виз-
начено	на	кількох	наступних	пленумах	і	затверджено	в	новій	редакції	
програми	партії	(програми	побудови	комунізму,	прийнятої	ще	в	хру-
щовські	часи	і	так	і	не	виконаної).	Це	сталося	на	ХХVІІ	з’їзді	КПРС,	
а	згодом	було	підтверджено	та	поглиблено	на	ХІХ	Всесоюзній	пар-
тійній	конференції.

Метою	бурхливих	перемін	у	соціально-економічній	 і	політичній	
сферах	життя	визнано	розв’язання	назрілих	соціальних	проблем	на	
основі	розвитку	планово-ринкового	господарства,	повністю	звільне-
ного	від	бюрократичних	пут.

В	економіці	було	проголошено	(і	поширено	пресою)	відмову	від	
командно-адміністративної	системи	управління	й	проголошено	пере-
важно	економічні	методи	управління	господарством	—	а	згодом	навіть	
визнано	необхідність	переходу	до	соціально	орієнтованих	ринкових	
відносин,	що,	по	суті,	уже	означало	скасування	планового	принципу	
розвитку	промисловості	й	сільського	господарства.

У	соціальній	сфері	проголошено	відмову	від	так	званого	залишко-
вого	принципу,	за	яким	на	освіту,	культуру,	медицину,	екологію	тощо	
витрачається	 те,	що	 лишається	 після	 пріоритетних	 напрямів,	 пере-
дусім	“оборонки”.	Проголошено	було	повернення	до	усвідомлення	їх	
першочергового	значення,	до	практичного	переорієнтування	еконо-
міки	на	розв’язання	її	потреб.

У	політиці	—	взято	курс	на	пробудження	від	апатії	та	байдужості,	
на	 різку	 політизацію	народних	мас,	 на	 розділення	функцій	 партії	 і		
держави,	перехід	від	монополії	КПРС	у	сфері	ідеології,	зокрема	ЗМІ,	
до	 плюралізму,	 становлення	 багатопартійності.	 Певне	 здивування	
при	цьому	викликало	те,	як	старі,	ще	сталінського	гарту	газети	пи-
шалися	тим,	що	саме	партія	проголосила	курс	на	оновлення	життя	в	
країні,	та	ставали	на	чолі	цього	дозволеного	та	узгодженого	прогресу.	
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Чим	далі	просувалася	перебудова,	тим	менше	редакції	оглядалися	
на	чиїсь	дозволи	та	узгодження.

Оскільки	преса	(і	радянської	України	також)	спочатку	лишалася	
за	ідеологічною	орієнтацією	та	за	формою	власності	суто	партійною,	
то	гаслом	“нових	вітрів”	у	партії,	у	суспільстві	стали	слова	“гласність”	
і	“плюралізм”.	Згідно	з	ними	зверху	дозволялося	мати	і	навіть	опри-
люднювати	власну	думку,	 яка	могла	навіть	 відрізнятися	від	думок,	
дозволених	партією.	

Спочатку,	як	і	в	старі	часи,	преса	передруковувала	“декрети”	нової	
доби.	Потім	розпочалася	робота	з	їх	роз’яснення.

Наскільки	 ситуація	 нагадувала	 часи	 ленінського	 непу,	 дозволяє	
зрозуміти	порівняння	публікацій	з	 газет	різних	епох.	Ось	 “Правда”	
за	 16	 березня	1921	р.	 із	 доповіддю	В.	Леніна	на	Х	 з’їзді	РКП(б)	 та	
із	передовицею	про	натуральний	податок.	Викладено	історичне	зна-
чення	непу	для	виконання	першочергових	завдань	країни,	серед	яких	
головна	—	підвищення	добробуту	трудящих	міста	і	села.	

А	 в	 “Правде”	 за	 25	 травня	1990	р.	 видруковано	доповідь	 голови	
Ради	міністрів	СРСР	М.	Рижкова	на	ІІІ	сесії	Верховної	ради	СРСР	
“Об	экономическом	положении	страны	и	концепции	перехода	к	ре-
гулируемой	рыночной	экономике”.	Аналогії	настільки	очевидні,	що	
мимоволі	здається,	ніби	все,	що	було	між	цими	епохами,	—	низка	тра-
гічних	помилок	і	хибних	рішень	і	дій.	

Наскільки	 серйозно	 поставилися	 “прагматики”	 до	 справи,	 свід-
чить	гасло,	яке	28	травня	1990	р.	М.	Горбачов	виголосив	в	“Правде”:	

“Речь идет о повороте, сравнимом с Октябрьской революцией”.

Відтак	 настала	 “золота	 доба”	 преси.	 Представники	 реформа-
торського	крила	партії	побачили	в	пресі	той	інструмент,	який	може	
змінити	масову	 свідомість,	 а	 за	нею	й	реальну	обстановку	в	 країні.	
Одна	за	другою	були	прийняті	постанови	ЦК	КПРС:	

“О	фактах	грубого	администрирования	и	зажима	критики	в	отно-
шении	редакций	газет	“Воздушный	транспорт”	и	“Водный	транспорт”	
(1986	р.);	

“О	статье	“Волокита	в	разрезе”(“Правда”	за	29	липня	1986	р.);
“О	статье	“Сколько	брать	на	себя?”	(травень	1986	р.);
“О	журнале	“Коммунист”	(серпень	1986	р.);
“О	некоторых	вопросах	перестройки	центральной	партийной	пе-

чати”;
“О	газете	“Правда”	(квітень	1990	р.).



154

В	них	підтверджувалася	активна	роль,	яку	мають	відігравати	ЗМІ	
в	реалізації	курсу	партії	на	оновлення	радянського	суспільства,	відоб-
ражено	досвід	участі	преси	в	перебудові,	в	утвердженні	гласності,	від-
вертості,	правдивості,	розвитку	критики	й	самокритики.	Кілька	разів	
за	ті	роки	М.	Горбачов	проводив	дискусійні	 зустрічі	 з	керівниками	
центральних	ЗМІ,	на	яких	намагався	обґрунтувати	нову	роль	преси	
в	оновлюваному	суспільстві:	проводити	рішення	й	ідеї	не	тільки	від	
керівництва	до	мас,	а	й	у	зворотному	напрямі.

Таким	чином,	над	пресою	партія	востаннє	розкрила	захисну	“пара-
сольку”.	Водночас	редакції	партійних	газет	залишилися	в	зоні,	віль-
ній	від	критики,	у	тому	розумінні,	що	ніхто,	крім	партії,	усе	ще	не	міг	
їх	критикувати.	Так	було	заведено	ще	в	сталінські	часи.	

Саме	цей	“парниковий	ефект”	надав	вихованим	у	покорі	й	партій-
ній	дисципліні	журналістам	і	редакторам	такої	небаченої	сміливості,	
енергії	й	наснаги,	що	й	зробило	пресу	одним	із	найголовніших,	най-
ефективніших	засобів	руйнування	старого	ладу,	а	значить	і	партії	—	
тобто	й	себе	самої	як	партійної	преси.

В	цьому	механізмі	руйнування	була	й	ще	одна	рушійна	сила	—	су-
перечність	 між	 проголошенням	 соціалізму	 вищою	 формою	 цивілі-
зації,	 найсправедливішим,	найгуманнішим	державним	устроєм	усіх	
часів	—	і	брутальним	обмеженням	основних	свобод	на	практиці.	Пар-
тійні	 журналісти	 дуже	 довго	 сприймали	 відхилення	 реального	 со-
ціалізму	від	 ідеї,	від	 ідеалу	як	шкідливе,	але	тимчасове	порушення,	
і	щиро	прагнули	відчистити	цей	лад	від	нанесеного	бруду,	створити	
врешті-решт	“соціалізм	із	людським	обличчям”.	Але	вийшло,	що	ра-
зом	 із	 брудом	вони	нищили	й	 сам	соціалізм,	навіть	якщо	прагнули	
робити	це	для	його	врятування.	А	викинувши	соціалізм,	вони	невдов-
зі	опинилися	в	капіталізмі	ранньої	стадії	первинного	накопичення	та	
безжалісної	конкуренції.

Таким	 чином,	 “золота	 доба”	 журналістики	 містила	 в	 собі	 зерно	
власного	закінчення.	Розвалилася	КПРС,	зникла	її	“парасолька”	над	
пресою,	і	всі	без	винятку	редакції	залишились	один	на	один	із	власни-
ми	проблемами.

Найцікавіше,	що	такої	небезпеки	не	передбачали,	про	неї	не	попе-
реджували	ні	документи	ЦК,	ні	прогнози	вчених.

Усім	так	хотілося	рішучих,	кардинальних	змін,	усі	вірили,	що	це	
обов’язково	будуть	зміни	на	краще.

У	партійних	рішеннях	тих	часів	зазначалося,	що	ЗМІ	потребують	
удосконалення	й	перебудови.	Вони	відстають	від	життя,	не	позбави-
лися	елементів	догматичного	мислення,	стереотипів	і	казенщини.
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Редакціям	 доводилося	 займатися	 терміновою	 їх	 реалізацією	 та	
водночас	висвітленням	низки	пленумів	ЦК	партії,	які	спускали	звер-
ху	сценарії	звільнення	суспільства:	

січневий	(1987	р.)	пленум	визначив	нові	підходи	до	кадрової	полі-
тики;	

червневий	(1987	р.)	—	соціальну	спрямованість	управління;	
лютневий	(1988	р.)	розглянув	причини	“гальмування”	соціальних	

перетворень;	
лютневий	(1990	р.)	із	визначенням	проекту	платформи	ЦК	“К	гу-

манному,	демократическому	социализму”.	Але	події	вже	виходили	за	
рамки	виконання	рішень	партійних	пленумів,	що	й	засвідчив	перший	
з’їзд	народних	депутатів	СРСР.

Виявилося,	 по-перше,	 що	 настрої	 неприйняття	 комуністичної	
ідеології	в	суспільстві	значно	більші,	ніж	розраховували	в	кабінетах	
ЦК.	По-друге,	виявилося,	що	недооцінені	були	настрої	націоналізму	
на	так	званих	околицях	країни.	По-третє,	було	недооцінено	партійни-
ми	низами	волю	верхівки	партії	повернути	країну	від	соціалістично-
го	до	капіталистичного	ладу.	По-четверте,	затаврований	відрив	слова	
від	діла	продовжував	роз’їдати,	як	іржа,	будь-які	процеси,	що	їх	роз-
починала	й	вела	партія:	

“Повсюду разрабатываются неплохие программы, но далеко не везде их 
реализация подкрепляется нужной организаторской, хозяйственной рабо-
той” (Коммунист. — 1988. — № 4. — С. 22).

Помітною	є	роль	в	 історії	української	преси	визначних	подій	на	
низах	 (у	місцевих,	 республіканських,	 обласних	партійних	 організа-
ціях),	де	теж	розгорталися	неоднозначні	події.	Однак	епіцентр	пере-
будови	все	ж	містився	в	Москві.

Ось	як	сам	М.	Горбачов	cформулював	завдання	преси	під	час	пе-
ребудови	(в	газеті	“Правда”	в	святковому	номері	на	день	радянської	
преси	5	травня	1990	року):	

“Главная тема газеты сегодня — обновление Коммунистической партии 
и общества, консолидация всех здоровых сил в стране ради торжества идей 
перестройки, принципов гуманного, демократического социализма... Долг 
печати, партийных журналистов — решительнее отказываться от стереоти-
пов, вести открытый, честный диалог с людьми, откликаться на их житейские 
нужды и радости”.

ХІХ	Всесоюзна	партійна	конференція	визначила	історичний	ви-
рок	руками	самої	партії	в	документі	“Про	розділення	партійної	і	дер-
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жавної	влади”.	До	цього	призвів	розкол	КПРС,	який	намітився	між	
старими	консервативними	силами	і	так	званою	демократичною	плат-
формою	КПРС.	Шосту	статтю	Конституції	СРСР,	яка	визнавала	пар-
тію	політичним	ядром	радянського	суспільства,	на	ІІІ	з’їзді	народних	
депутатів	було	скасовано.	

КПРС	 уперше	 після	 1917	 р.	 лишилася	 монополії	 на	 державну		
владу.

Прийнятий	у	ті	ж	часи	Закон	СРСР	“Про	засоби	масової	інформа-
ції	(пресу)”	встановив	порядок,	за	яким	не	тільки	парткоми,	а	й	ради	
депутатів	могли	відкривати	друковані	органи.	Політична	опозиція	в	
Україні	відразу	скористалася	такою	унікальною	можливістю.

З	травня	1990	р.	події	почали	розвиватися	в	якісно	протилежному	
напрямі:	не	на	підтримку	й	оновлення	КПРС,	а	на	її	усунення	та	замі-
ну	всього	політичного	устрою	України.	Особливо	яскраво	це	вияви-
лося	в	західних	областях.	

Ради	народних	депутатів	тут	почали	вимагати	створення	власних	
газет.	Районні,	міські	комітети	партії	чинили	шалений	опір.	Справа	
не	раз	доходила	до	відкритих	гострих	конфліктів.	Обидві	сторони	ро-
зуміли:	хто	володітиме	пресою,	той	і	переможе.

25	травня	1990	р.	обласна	львівська	партійна	газета	“Вільна	Ук-
раїна”	виступила	зі	статтею	“Узурпатори	і	узурповані”,	яка	відбивала	
звинувачення	в	нібито	небажанні	КПУ	поділитися	пресою,	полігра-
фічними	потужностями	тощо	 з	політичною	опозицією.	У	відповідь	
27	травня	у	Львові	на	сесії	нової	обласної	ради	було	розглянуто	пи-
тання	“Про	узурпацію	районної,	міської	 і	міськрайонної	преси	пар-
тійними	 комітетами	 Львівської	 області”.	 Розпочався	 процес	 розді-
лення	газет.	Спираючись	на	право	приймати	такі	рішення,	численні	
райради	пішли	на	створення	альтернативних	ЗМІ.	Справжня	бороть-
ба	 розгорнулася	 навколо	 кожної	 багатотиражки:	 як	 тільки	 якийсь	
партком	—	 заводський	 або	вищого	навчального	 закладу	випускав	 з	
рук	контроль	над	ними,	їх	відразу	перетворювали	на	органи	“Руху”.	
Усе	це	відбувалося	в	контексті	гострої	міжконфесійної	боротьби	між	
православними	та	греко-католиками	за	повернення	останнім	храмів,	
відібраних	у	них	у	1946	р.	Протистояння	проходило	й	по	інших	чис-
ленних	проблемах	і	незагоєних	ранах,	що	їх	чимало	залишилось	піс-
ля	періоду	 комунізації	 на	 західноукраїнських	 землях:	 ставлення	 до	
вояків	ОУН-УПА,	“дивізійників”,	тобто	ветеранів	дивізії	“Галичина”,	
до	масової	депортації	галичан	до	Сибіру,	операції	 “Вісла”	з	насиль-
ницького	переселення	лемків	до	СРСР,	повернення	земель,	підпри-
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ємств	і	житла	тим,	хто	постраждав	у	1939	р.	від	більшовиків	(на	зра-
зок	дій	прибалтів	у	цьому	напрямі)	тощо.	Боротьба	за	пресу	була	в	
цьому	контексті	серед	вирішальних.

Один	 з	 керівників	 національно-демократичних	 сил	 письменник	
В.	Яворівський	підкреслював	конфліктність	ситуації,	виступаючи	у	
всесоюзному	дискусійному	часописі	“Собеседник”	(1990.	—	№	21):

“Возможно, в западных областях удастся без скандала разделить фонды 
на бумагу и типографские мощности между КПУ и Советами”.

Як	наслідок	такої	політики,	у	Стрию,	де	раніше	існувала	одна	га-
зета	з	красномовною	назвою	“Строитель	коммунизма”,	тепер	поча-
ли	виходити	дві,	абсолютно	несумісні	за	політичними	орієнтаціями,	
ціннісними	пріоритетами	тощо:	компартійна	“Голос	Стрийщины”	та	
україномовна,	 підконтрольна	 ДБУ	 (Демократичний	 блок	 України,	
виборча	платформа	“Руху”)	з	полемічною	назвою	“Голос	свободи”.	
У	Бусці	райком	партії	взагалі	втратив	на	час	контроль	над	районною	
газетою,	яка	була	певний	час	органом	тільки	райради,	де	більшість	
уже	мали	“рухівці”.

Невдовзі	 почався	 процес	 розділення	 та	 видання	 нових	 газет	 на	
обласному	рівні.	У	Львові	паралельно	газеті	“Вільна	Україна”	поча-
ла	виходити	цілком	опозиційно	налаштована	“За	 вільну	 Україну”,	
в	Івано-Франківську	почала	виходити	“Галичина”	як	орган	облради	
одночасно	з	комуністичною	“Прикарпатською	правдою”.

Ситуація	подекуди	складалася	надзвичайна,	із	втручанням	міліції,	
прокуратури.	Тверезі	політики	не	завжди	брали	верх	над	вибухами	
емоцій.	Тому,	наприклад,	редактор	дрогобицької	міськрайонної	газе-
ти	І.	Тихий	підкреслював:	

“Я за то, чтобы в данной ситуации “Радянське слово” стала независимым 
изданием, чтобы не растаскивать ее по политическим сусекам” (див. “Эконо-
мика и жизнь”. — 1990. — № 19. — С. 21).

Уже	після	ХХVIII	 (останнього)	 з’їзду	КПРС	співробітники	цієї	
редакції	припинили	своє	членство	в	партії.	Так	само	вчинили	майже	
всі	працівники	ЗМІ	Львівщини,	Тернопільщини,	Івано-Франківщи-
ни,	Волині,	 і	 це	 переконливо	 доводить	 справжню	ціну	 як	 їхніх	 ко-
муністичних	переконань,	так	і	“мудрість”	кадрової	політики	та	“непо-
рушність”	ідейних	і	організаційних	засад	КПРС.

На	Правобережній	Україні	всі	ці	процеси	проходили	не	так	емо-
ційно	й	драматично,	більш	впорядковано,	але	в	тому	ж	напрямі:	вплив	
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партійних	 комітетів	 слабшав,	 ради	 поволі	 перебирали	 контроль	
над	ЗМІ	 від	 парткомів.	Прискорювачем	подій	 тут	 ставали	 страйки	
робітників,	особливо	шахтарів,	які	вимагали	і	добивалися	виведення	
парткомів	із	шахт	або	їх	повної	ліквідації.	Перша	хвиля	цих	страйків	
припала	на	літо	1989	р.,	 і	 парткоми,	 і	 преса	розгубилися	 за	 браком	
досвіду:	майже	70	років	у	СРСР	не	знали,	що	це	таке,	і	як	себе	поводи-
ти	за	таких	надзвичайних	обставин.	Подекуди	газети	підтримували	
страйкарів,	як	це	було	в	 їх	“столиці”	Горлівці	Донецької	області,	та	
визнавали	справедливість	їхніх	вимог,	а	подекуди,	навпаки,	ставали	
на	бік	парткомів	і	засуджували	руйнівні	дії	робітників.	Хвиля	страй-
ків	прокотилася	й	у	Краснограді	та	інших	містах	Львівсько-Волинсь-
кого	вугільного	басейну,	і	там	преса	теж	розділилася	у	своєму	став-
ленні	до	подій.

Причини	втрат	позицій	партією	та	її	пресою	в	широких	читацьких	
масах	сучасники	визначали	так:

“Сыграли оппоненты на том, что устал народ ждать каких-то положитель-
ных изменений в лучшую сторону (? — Авт.) в вопросах обеспечения това-
рами народного потребления и продовольствием” (“Экономика и жизнь”. — 
1990. — № 19. — С. 21).

Цим	 уміло	 користалися	 лідери	 демократичних	 сил,	 які	 в	 Росії	
очолив	 колишній	 перший	 секретар	 Свердловського	 обкому	 партії,	
член	політбюро	ЦК	КПРС,	перший	секретар	Московського	міськко-
му	партії,	знятий	з	усіх	посад	та	призначений	заступником	міністра	
будівництва,	 Б.	Єльцин.	 Їхні	 дії	 спочатку	 були	 спрямовані	 на	 очи-
щення	партійних	рядів,	 і	преса	радо	й	щиро	надавала	сторінки	для	
таких	 викривальних	 публікацій.	 Але	 потім	 орієнтації	 змінилися,	 і	
демократи	як	у	партії,	так	і	в	опозиції	взяли	курс	на	остаточне	пова-
лення	влади	КПРС.	М.	Горбачов,	який	тоді	вже	змушений	був	очоли-
ти	консервативне	крило	в	партії	та	радий	був	завершити	розпочату	
ним	перебудову,	протистояв	цілому	блокові	сил	оновлення,	у	якому	
дивним	чином	об’єдналися	відроджені	соціалісти,	соціал-демократи,	
кадети,	монархісти	й	анархісти	і	навіть	“чорна	сотня”.	Як	із	подивом	
писали	західні	політологи,	центр	міжнародного	антикомунізму	пере-
містився	до	СРСР.	

Ця	межа	перетнула	і	світ	преси.	Пушкінська	площа	в	центрі	Мос-
кви	нагадувала	собою	від	літа	1990	до	літа	1991	р.	газетний	базар,	де	
за	цінами,	у	30–50	разів	вищими	від	нормальних	цін	на	тодішні	га-
зети,	 з-під	поли,	 але	на	 очах	 у	 байдужої	міліції	 продавали	видання	
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антибільшовицького	 Демократичного	 союзу	 В.	 Новодворської,	 Де-
мократичної	платформи	КПРС	В.	Шостаковського,	 десятків	 інших	
політичних	організацій.

Натомість	стара	компартія	почала	створювати	повсюдно,	зокрема	
й	в	Україні,	клуби	друзів	газети	“Правда”,	у	які	не	дуже	поспішали	
пересічні	 громадяни,	 проводила	 гучні	фестивалі	 цієї	 газети.	Однак	
тиражі	 цих	 видань	 стрімко	 падали.	Консервативні	 ідеї	 не	малі	 під-
тримки	в	громадській	думці,	натомість	суспільство	бажало	оновлен-
ня	після	стільких	років	застою,	волюнтаризму,	всевладдя	одних	і	тих	
самих	сил	і	персон.

Усе	це	відбивалося	й	на	ситуації	в	Україні,	однак	на	Лівобережжі	
події	 неодмінно	 набували	 відтінку	 національно-визвольної	 бороть-
би,	а	на	Правобережжі	—	класової	боротьби	між	партбюрократами	і	
робітниками.

Слід	 зазначити,	 що	 з	 електронних	 ЗМІ	 на	 бік	 “Руху”	 та	 ДБУ	
скоріше	й	відвертіше	стало	українське	радіомовлення.	Телебачення,	
як	більш	підконтрольне	та	опікуване	ЦК,	ще	й	після	24	серпня	про-
довжувало	прокомуністичну	лінію,	і	цю	інерцію	вдалося	зломити	ще	
кількома	місяцями	пізніше,	коли	було	замінено	консервативне	керів-
ництво	Держтелерадіо	України.

Влітку	 1991	 р.	 протистояння	 партійних	 та	 антикомуністичних	
(так	званих	демократичних)	сил	набуло	непримиренного	характеру.	
Постало	питання:	 або	повертати	до	 старого,	 або	рушити	вперед,	 до	
ринкової	економіки,	багатопартійності	тощо.

19	серпня	1991	р.	консервативні	сили	зробили	відчайдушну	спро-
бу	повернути	назад	перебіг	подій.	У	Москві,	скориставшись	відсут-
ністю	М.	Горбачова	(як	і	в	історії	із	зміщенням	М.	Хрущова),	група	
високопоставлених	 чиновників	 створила	 так	 званий	 ГКЧП,	 тобто	
державний	 комітет	 із	 надзвичайного	 становища,	 неконституційно	
оголосила	себе	верховною	владою	в	країні,	посилаючись	на	хворобу	
генсека,	 і	намагалася	заборонити	всяку	діяльність,	що	мала	антико-
муністичний	характер.

Два	дні	 існувала	 влада	ГКЧП	в	Москві.	Спроби	поширити	 її	 на	
Україну	наштовхнулися	на	опір	тогочасного	Голови	Верховної	Ради	
УРСР,	згодом	першого	президента	України	Л.	Кравчука,	і	була	лікві-
дована.	 Проте	 частина	 періодичних	 видань	 стала	 на	 бік	 путчистів,	
публікувала	їхні	відозви	та	матеріали	підтримки.

Однак	кволість	дій	членів	хунти	та,	навпаки,	рішучі	дії	опозиції	
дозволили	вже	на	22	серпня	ліквідувати	московський	заколот.	Його	



керівників	заарештували.	Було	заборонено	КПРС,	а	за	нею	КП	Ук-
раїни.	Кілька	газет,	що	відверто	стали	на	бік	ГКЧП,	і	серед	них	газета	
“Правда”,	були	тимчасово	закриті.	Подібне	сталося	й	у	Києві,	де	се-
ред	заборонених	була,	скажімо,	газета	“Радянська	Україна”,	що	зго-
дом	 почала	 виходити	 під	 назвою	“Демократична	 Україна”,	 поволі	
змінивши	при	цьому	свою	політичну	орієнтацію	відповідно	до	нової	
назви.

Запитання для самоконтролю

	 1.	 Якими	 були	 причини	 відходу	 радянського	 керівництва	 від	 то-
талітарних	методів	керівництва	суспільством	і	пресою?

	 2.	 Як	розвивалися	події	у	світі	ЗМІ	в	роки	перебудови?
	 3.	 Як	змінився	світ	ЗМІ	у	різних	регіонах	України?	
	 4.	 Які	висновки	варто	зробити	стосовно	ролі	преси	в	житті	суспіль-

ства	за	результатами	перебудови	й	розвалу	СРСР?
	 5.	 Що	з	часів	перебудови	й	гласності	збереглося,	а	що	було	втраче-

не	в	журналістиці	сучасної	України?
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наслідки	цих	подій,	які	дотепні	журналісти	назвали	великою	
серпневою	капіталістичною	революцією	(за	 аналогією	з	ве-

ликою	жовтневою	соціалістичною	революцією	7	листопада	1917	р.)	
мали	всесвітньо-історичне	значення.	

Завершився	 розпад	 так	 званого	 соціалістичного	 табору.	 Із	 зони	
радянського	 впливу	 вийшла	 Німецька	 Демократична	 Республіка,	
яка	 приєдналася	 до	Федеративної	 Республіки	 Німеччина,	 а	 також	
Польща,	Угорщина,	Румунія,	Чехословаччина	(тут	утворилися	окре-
мо	Чехія	і	Словаччина)	і	навіть	Болгарія,	яка	до	того	вважалася	най-	
ближчим	 другом	 СРСР	 і	 неофіційно	 звалася	 його	 шістнадцятою	
союзною	 республікою.	 Розвалилася	 на	 окремі	 держави	 колишня	
СФРЮ	—	Соціалістична	Федеративна	Республіка	Югославія.	

Паралельно	з	крахом	“соціалістичного	табору”	почався	стрімкий	
розпад	і	його	ядра,	Союзу	Радянських	Соціалістичних	Республік.	

24	серпня	Україна	рішенням	Верховної	Ради	проголосила	повну	
державну	незалежність,	було	створено	нову	незалежну	державу	—	Ук-
раїну.	Згодом,	унаслідок	прийняття	подібних	рішень	іншими	респуб-
ліками,	підписання	лідерами	Росії,	Білорусі	й	України	Біловезького	
договору	федеративний	Радянський	Союз	було	замінено	на	конфеде-
ративну	Співдружність	Незалежних	Держав.

Це	означало	й	кінець	вагань	і	боротьби	у	світі	преси.	Усі	партійні	
ЗМІ	України	в	один	день	втратили	свого	засновника.	Відтак	довелося	
шукати	виходу	і	в	організаційному,	і	в	ідейно-тематичному	аспектах.	
Багато	з	них	виголосили	себе	виданнями	трудових	колективів	редак-
цій,	серед	них	і	“Луганская	правда”,	інші	визначилися	як	газети	від-
повідних	органів	місцевої	влади.	Однак	це	не	означало	кінця	тяжких	
випробувань	для	української	преси	—	утім,	як	і	російської.

Серпневий	путч	1991	р.,	яким	закінчився	короткий,	але	надзвичай-
но	драматичний	період	“горбачовської	перебудови”,	був	відчайдушною	
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спробою	повернути	від	шляху	до	демократії	назад,	до	казарменого,	ко-
мандно-адміністративного,	 бюрократичного	 сталінсько-брежнєвсько-
го	соціалізму,	до	диктатури	партноменклатури.	У	цьому	протистоян-
ні	перемогла	демократія.	Преса	 зіграла	надзвичайно	важливу	роль	у	
звільненні	громадської	думки,	поверненні	її	до	стану	самовизначення,	
у	підготовці	масової	свідомості	до	зречення	застарілих	догм	і	сприй-
нятті	нових	цінностей,	загальновизнаних	у	цивілізованому	світі.

Зрештою,	перемога	сил	демократії	не	означала	настання	царства	
добра	й	справедливості.	Радше	навпаки:	Україну,	а	з	нею	й	пресу	нової	
держави,	чекали	нові	важкі	випробування.

І	перше	з	них	було	покликане	саме	спільною	перемогою.	Скасу-
вання	жорсткого	й	економічно	неефективного	планування	і	надання	
так	 довго	 очікуваної	 економічної	 свободи	 означало	 водночас	 і	 ска-
сування	 стабільних	 цін	 на	 папір,	 послуги	 поліграфістів,	 зв’язківців	
тощо.	Ринок	реклами	в	перші	роки	стрімко	розвивався	й	давав	певні	
можливості	для	забезпечення	прибутків	редакцій.	Але	з	поглиблен-
ням	економічної	кризи	в	масштабах	усього	народного	господарства	
країни	 це	 джерело	 дедалі	 менше	 задовольняло	 потреби	 ЗМІ.	 Крах	
ринку	реклами	в	серпні	—	вересні	1998	р.	значно	погіршив	ситуацію	
як	із	друкованими,	так	і	з	електронними	ЗМІ.	Втрата	тиражів,	неста-
ча	 грошей	навіть	на	найперші	потреби	поставили	сотні	редакцій	 за	
межу	виживання.	

Останнім	“товаром”,	який	вони	ще	могли	продати,	була	їхня	сво-
бода,	гарантована	Конституцією,	але	не	забезпечена	економічно,	фі-
нансово.	 З	 кожною	 тисячею	 “умовних	 одиниць”	 (так	 сором’язливо	
почали	називати	цього	часу	долари	США),	одержаних	редакціями	у	
вигляді	“рятівних	заходів”	від	бюджетів	органів	влад	або	від	фінан-
сово-промислових	угруповань,	реальна	свобода	прийняття	рішень	у	
них	почала	стрімко	котитися	вниз,	до	нуля.	А	з	нею	туди	ж	прямувала	
й	функція	“четвертої	влади”	як	одного	з	найважливіших	 і	найдієві-
ших	гарантів	демократичного	поступу	українського	суспільства.

Політичні	 проблеми	 у	 тому	 вигляді,	 у	 якому	 вони	 склалися	 до	
середини	1991	р.,	 були	протягом	наступного	року	розв’язані.	Вели-
ка	країна,	велика	партія,	велика	ідея	зазнали	повного	краху.	Разом	із	
ними	зазнала	історичної	поразки	й	велика	преса,	яка	їх	обслуговува-
ла.	“Дайте	нам	общерусскую	политическую	газету,	и	мы	перевернем	
Россию”,	—	сказав	В.	Ленін	на	початку	століття,	задумуючи	“Іскру”.	
Намріяне	збулося.	Та	тепер	Росія,	а	з	нею	ще	15	нових	незалежних	
держав,	не	без	допомоги	преси,	перевернулися	ще	раз.
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Такий	 стан	 “подвійної	 перевернутості”	 замість	 стабілізації	 (яка	
сталася,	на	відміну	від	України	й	Росії,	в	Угорщині,	Чехії,	Польщі)	
болюче	позначився	на	нашому	світові	масової	комунікації.	За	шек-
спірівським	висловом,	 “перервався	плин	часу”:	 кинуте	на	півдорозі	
будування	комунізму	не	було	однозначно	замінено	на	щось	рівноцін-
не.	“Про	що	тепер	писати?”	—	це	болюче	запитання	поставало	щодня	
в	редакційних	кабінетах,	де	звикли	десятиліттями	славити	мудрість	
КПРС	і	висвітлювати	соціалістичне	змагання.	“Про	що	тепер	писа-
ти?”	—	не	менш	драматичне	запитання	ставили	собі	у	1991	р.	демок-
рати,	 “рухівці”,	які	навчилися	за	роки	перебудови	руйнувати	старе,	
але	не	вміли	будувати	нове,	і	тому	захлинались	у	бурхливому	потоці	
подій,	проблем,	взаємовиключних	ідей,	проектів,	пропозицій	тощо.

У	радянській	Україні	існувала	струнка	система	ЗМІ,	яка	віддзер-
калювала	 ієрархічну	 піраміду	 тоталітарного	 суспільства.	 У	1970	р.	
у	 республіці	 виходили	 1068	 газет	 із	 разовим	 тиражем	 майже		
20	 млн	 примірників,	 поміж	 них	 14	 республіканських,	 60	 обласних,	
77	міських	та	об’єднаних,	430	районних,	474	низові.	Незалежній	Ук-
раїні	дістався	спадок	у	2609	газет	і	журналів	(за	даними	на	початок	
1992	р.).	

На	1	травня	1995	р.	їх	було	вже	4229	і	близько	500	телерадіоком-
паній.	Кількісне	зростання	супроводжувалося	різким	падінням	тира-
жів	—	і	не	тільки	окремих	видань,	а	й	сумарно	по	країні.	Майже	всі	
видання	були	у	важкому	економічному	стані.	Так,	за	даними	1996	р.	
лише	 чотири	 з	 кожних	 30	 редакцій	 місцевого	 рівня	 забезпечували	
себе	та	існували	без	дотацій	з	міського	або	районного	бюджетів.	Реш-
та	дотації	отримувала,	і	притому	в	значних	обсягах,	що	сягали	суми,	
еквівалентної	10	тис.	доларів	США	для	газети	з	разовим	тиражем	в	
10	тис.	примірників.	Перехід	від	повного	забезпечення	редакцій	усім	
необхідним,	що	існувало	при	КПРС,	до	ринкових	відносин	із	друкар-
нями,	телерадіоцентрами,	зв’язком,	постачальниками	паперу	робили	
їх	нерентабельними.	Процеси,	розпочаті	тоді,	тривали	багато	років	по	
тому.	На	початок	2005	р.	в	Україні	було	зареєстровано	понад	21	тис.	
друкованих	періодичних	видань	(хоч	багато	з	них	і	не	виходили)	та	
понад	1200	телерадіокомпаній.

Невміння	 керівних	 кадрів	 старих	 компартійних,	 та	 й	 нових	 де-
мократичних	 газет	оперувати	в	ринкових	умовах	прирікали	всі	 ви-
дання.	Неприбутковість	газет	і	телерадіокомпаній	(ТРК)	змушувало	
їх	ставити	на	порядок	денний	питання	про	державну	фінансову	під-
тримку	української	преси.	Це	було	робити	вкрай	необхідно,	щоб	 їх	
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врятувати,	—	і	водночас	цього	не	можна	було	робити	ні	за	яких	умов	
задля	збереження	незалежності	преси	України,	її	відстороненості	від		
влади.

Сподіване	й	очікуване	процвітання	на	західний	кшталт	не	відбуло-
ся	швидко.	Причиною	стала	жорстока	економічна	криза,	що	вразила	
Україну,	як	тільки	було	скасовано	всі	ґрунтовні	засади	планово	регу-
льованої	економіки	та	відпущено	ціни.	Крах	ринку	реклами	—	дріб-
ний	епізод	цієї	всеохоплюючої	кризи,	але	саме	він	прирік	українську	
пресу	на	жалюгідне	жебрацтво	та	неприпустиму	залежність	від	влади	
й	грошей.	

Здавалося,	 нічого	 гірше	 бізгрошів’я	 для	 головного	 редактора	
бути	не	може.	Але	виявилося,	що	може	бути	й	гірше.	Після	беріївсь-
ких	катівень	 і	брежнєвських	психушок	для	непокірних	редакторів	 і	
журналістів	передбачена	ще	й	критика	кілерів.	Кілька	трагічних	ви-
падків	—	 із	редактором	“Вечірньої	Одеси”	В.	Дерев’янком	або	з	лу-
ганським	 власкором	 “Киевских	 ведомостей”	 П.	Шевченком,	 аж	 до	
вбивства	Ґ.	Ґонґадзе	—	показали,	що	ця	прикра	реалія	теж	прижилася	
в	“арсеналі”	сучасних	методів	керування	пресою	в	Україні.

Вочевидь,	замовники	вбивств	доводили	кожним	трагічним	фіна-
лом	не	стільки	власну	силу,	скільки	власне	безсилля	і	неможливість	
переконати	журналістів,	купити	їх	або	залякати.

Ідейна	 криза	 1991	 р.	 теж	 виявилася	 важким	 випробуванням	 не	
тільки	для	колишніх	комуністів,	чия	ідеологія	зазнала	такого	нищів-
ного	удару,	а	й	для	їхніх	головних	опонентів	—	націонал-демократів.	
Здобута	влада	зобов’язувала	брати	на	себе	й	відповідальність	за	хід	
історії,	 а	 це	 передбачало	 нагальну	 необхідність	 консолідувати	 сус-
пільство	на	кількох	головних	напрямах.	Масова	свідомість,	звикла	до	
існування	в	межах	однієї	ідеології	та	до	вживання	згори	спущених	го-
тових	істин,	відвикла	випрацьовувати	їх	самотужки,	вимагала	силою	
власної	інерції	чогось	такого	ж	масштабного	й	зрозумілого	на	кшталт	
будівництва	комунізму.	

Але	такої	єдиної	ідеї	в	обстановці	розвалу	й	розбрату	суспільству	
запропоновано	не	було.

Правобережна	Україна,	і	особливо	західні	області,	швидко	й	май-
же	одностайно	змінили	полярність	і	почали	активно	розробляти	тему	
національного	відродження,	уславляючи	 імена	Бандери,	Мельника,	
Коновальця	тощо.	У	цьому	сказався	історичний	досвід	регіону	остан-
ніх	століть,	переважно	аграрна	економіка,	яка	передбачала	певну	еко-
номічну	незалежність	від	колишніх	радянських	республік.
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Натомість	лівобережна	Україна,	 і	передусім	Донбас,	 історично	і,	
головне,	 економічно	 тяжіли	 до	 Росії.	 Великі	 підприємства	 індуст-
ріальних	центрів,	важка	промисловість	вимагали	для	свого	існування	
підтримки	мільйонів	зв’язків	із	суміжниками,	постачальниками,	си-
ровинними	базами	в	усіх	колишніх	радянських	республіках.	Історія	
створення	промосковської	Донецько-Криворізької	республіки	майже	
одночасно	з	ЗУНР	у	Галичині	ясно	показувала,	що	ці	регіони	здавна	
стояли	спиною	одне	до	одного.	В	умовах	комуністичного	приневолен-
ня	думок	і	діянь	ця	суперечність	була	загнана	вглиб,	забрана	з	активу	
масової	 свідомості	 обох	регіонів.	Можливість	вільно	висловлювати	
думки	раптово	показала,	що	прагнення	індустріалізованого	Сходу	та	
переважно	сільськогосподарського	Заходу	драматично	не	збігаються.	
Преса	за	новою	звичкою	насамперед	висвітлювати	болючі	проблеми	
суспільства	насправді	роз’ятрювала	цю	проблему.

Після	того	як	до	початку	1993	р.	проявилися	перші	наслідки	 іс-
торичного	 повороту	 1991	 р.,	 реалії	 виявилися	 такими,	 що	 країною	
правили,	за	дотепним	визначенням	преси,	“старі	партбюрократи,	нові	
фінансові	угруповання	та	племінні	карпатські	вожді”.	Це	підкріплю-
вало	розділеність,	дезінтегрованість	і	політичного	життя,	і	світу	ЗМІ,	
і,	відповідно,	масової	думки.

В	обстановці	ідейної	невизначеності,	викликаної	крахом	комуніс-
тичної	ідеології,	плюралізмом	думок,	відсутністю	єдиної	інтегруючої	
ідеї	для	всіх	територій	і	верств	населення	частина	преси	почала	інс-
тинктивно	тулитися	до	владних	структур,	друга	свідомо	від	них	від-
далятися.

Однак	обидві	лишались	у	вкрай	скрутному	економічному	стано-
вищі:	дедалі	порожніли	місцеві	бюджети,	на	які	розраховували	перші,	
і	все	більше	занепадав	ринок	реклами,	на	який	покладали	свої	надії	
другі.

Вибухоподібне	 зростання	 кількості	 осередків	 преси	 вкрай	 заго-
стрило	проблему	кадрів.	Ті	люди,	які,	скориставшись	наданим	за	за-
коном	правом,	заснували	власні	видання	або	ТРК,	у	більшості	своїй	
не	мали	ані	спеціальної	освіти,	ані	досвіду	творчої	роботи	в	редакціях	
або	керування	ними.	Колишні	вчителі,	клубні	працівники,	у	кращому	
випадку	журналісти	низових	структур	старої	преси	хоробро	взяли	на	
себе	відповідальність	за	власні	видання,	студії	—	і	швидко	збанкруту-
вали	якщо	не	фінансово,	то	професійно.

Найгіршими	виявилися	три	їхніх	невміння:
•	 політичне:	будувати	стосунки	з	владою;	
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•	 професійне:	робити	якісний,	конкурентоспроможний	продукт;
•	 наукове:	 розібратися	 на	 теоретичному	 рівні	 в	 проблемах,	 які	

життя	поставило	перед	ЗМІ,	тобто	невміння	будувати	стосун-
ки	з	наукою.

Решта	помилок	випливала	з	цього,	поглиблюючи	кризові	явища.	
Саме	тому	під	час	відвертих	дискусій	у	рамках	програми	“Таціс”,	

що	тривали	для	керівників	ЗМІ	СНД	від	грудня	1994	р.,	їх	учасники	
дійшли	єдиної	думки,	що	саме	підготовка	журналістів	є	одним	із	цен-
тральних	моментів	при	подоланні	спадщини	надмірно	централізова-
ної	держави,	так	званих	людських	ресурсів,	або	“human	resources”.

Найпершою	причиною	було	те,	що	багато	редакторів	і	непоганих,	
досвідчених	журналістів	виявилися	неспроможними	вистояти	й	пере-
могти	в	цілком	нових	умовах,	у	боротьбі	з	кризою	та	в	конкурентному	
протистоянні.	 “Демократична	Україна”	втратила	тираж	від	близько	
півмільйона	в	середині	1980-х,	коли	вона	виходила	як	“Радянська	Ук-
раїна”,	республіканське	офіційне	видання	Верховної	Ради	УРСР,	до	
12	тисяч	примірників.

“Літературна	Україна”	протягом	перебудови	була	володаркою	дум	
національно-демократичної	опозиції	та	зуміла	підняти	на	цій	хвилі	
тираж	до	200	тисяч.	Через	два	роки	після	відновлення	незалежності,	
за	яку	вона	так	безстрашно	билася,	лишилася	з	45	тисячами	читачів,	і	
процес	її	занепаду	тривав.	А	серед	заслуг	цієї	газети	невід’ємним	є	те,	
що	саме	вона	серед	дуже	небагатьох	видань	у	дні	путчу	ГКЧП	висту-
пила	проти	небезпеки	комуністичного	реваншу	та	навіть	закликала	
до	громадянської	непокори	в	разі	перемоги	путчистів.	Цей	приклад	
показує,	наскільки	безжалісними	виявилися	ті	ринкові	відносини,	до	
яких	закликали	демократи,	націонали,	усі	антикомуністи	колишньо-
го	радянського	планового	суспільства.

Натомість	 виникли	 та	 швидко	 завоювали	 ринок,	 особливо	 мо-
лодіжний,	еротичні	видання,	яких	цнотлива	історія	української	пре-
си	 взагалі	 не	 знала	 до	 цього.	 “Лель”,	 “Лель-ревю”,	 “Пан	 +	 пані”	 та	
подібні,	 нездатні,	 по-перше,	 конкурувати	 в	 цьому	 сегменті	 ринку	 з	
шикарними	французькими	й	американськими	виданнями,	а	по-дру-
ге,	приховувати	за	наукоподібністю	свої	справжні	цілі,	як	це	робить	
російський	“СПИД-Инфо”.

Позитивним	 загалом	 слід	 вважати	 процес	 створення	 в	 Україні	
кількох	десятків	цілком	конкурентоспроможних	газет,	які	зуміли	по-
долати	всі	перешкоди	та	негаразди,	зміцніли	організаційно,	фінансо-
во	і	тепер	оперують	на	ринку	масової	інформації	як	справжні	лідери.	
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Початки	цьому	процесу	дала	газета	“Посередник”,	а	потім	з’явилися	
“Експрес-об’ява”	(Київ,	обсяг	до	68	сторінок	щономера),	“Экспресс-
клуб”	(Луганськ,	обсяг	48	сторінок,	тираж	від	60	до	100	тис.	прим.,	
найвищий	в	області),	“Событие”	(Дніпродзержинськ),	всеукраїнсь-
ка	“Порадниця”,	“Авізо”	та	інші.	Деякі	з	них	спочатку	існували	як	
суто	рекламні	видання,	а	потім,	переконавшись	у	власних	можливос-
тях,	почали	віддавати	частину	газетної	площі	(до	чверті)	висвітленню	
суспільно-політичного	життя.

Україна	пішла	в	1995	р.	важким	і	довгим	шляхом	формування	роз-
галуженої	системи	підготовки	висококваліфікованих	кадрів	для	ЗМІ.	
На	 підтримку	Київському	 Інституту	журналістики	 та	Львівському	
факультету	 журналістики	 випустив	 у	 1996	 р.	 перших	 спеціалістів	
журфак	у	Дніпропетровську.	Було	відкрито	нові	кафедри	та	відділен-
ня	в	класичних	державних	університетах	(Харків	і	Луганськ,	1995	р.)	
і	недержавних	вищих	навчальних	закладах	(Сімферополь,	Донецьк,	
1993	р.).	У	2006	р.	їх	налічувалося	вже	37.

Рішення,	закладені	в	підґрунтя	створення	нових	осередків	підго-
товки	журналістів,	дадуть	реальні	результати	лише	в	наступні	роки.	
А	тим	часом	преса	потерпала	від	засилля	псевдожурналістів,	які,	пра-
цюючи	в	редакціях	та	виходячи	на	масову	аудиторію,	часто	навіть	не	
розуміли	того,	чого	саме	вони	не	розуміли.

Це	одна	з	причин	того,	що	в	Україні	лишався	високим	рейтинг	
російських	 телепрограм	 “ОРТ”,	 “РТР”,	 “ТВ-6”,	 “НТВ”.	 річ	 тут	 не	
тільки	в	традиційній	відданості	аудиторії	московським	“телезіркам”	
і	здавна	улюбленим	передачам.	Українські	програми,	у	тому	числі	
багатьох	обласних	державних	телерадіокомпаній,	у	творчому	плані	
часто	неконкурентоспроможні	 і,	 за	дуже	незначним	винятком,	не-
суть	на	собі	відбиток	другосортності,	необов’язковості.	Створення	
спільних	 студій	 з	 європейським	 капіталом	 (“1+1”)	 та	 російським	
(“Інтер”)	просунула	справу,	але	не	настільки,	щоб	вважати	інформа-
ційний	простір	України	надійно	захищеним	вільним	вибором	самих	
глядачів.

Як	справедливо	наголошує	дослідник	сучасної	української	преси	
О.	Чекмишев,	справжня	інформаційна	небезпека	загрожувала	Україні	
не	стільки	ззовні,	скільки	зсередини.	Драматичні	історії	з	закриттям	
у	 1996–1998	 рр.	 телепрограм	 “Вікна”,	 “Післямова”,	 “7	 днів”,	 газети	
“Правда	 України”	 свідчать,	що	 сили	 опору	поступовому	 звільнен-
ню	преси	(тобто,	врешті,	демократизації	суспільного	життя	й	подаль-
шому	соціальному	прогресу)	не	складають	зброю.	
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Отже,	наприкінці	століття	й	тисячоліття	сучасники	можуть	з	різ-
ними	почуттями	визначити:	незалежну	Україну	відновлено,	українсь-
ка	преса	стала	на	шлях	цивілізованого	розвитку.	Тепер	справа	полягає	
в	тому,	щоб	проголошене	втілилося	в	реалії	життя	і	в	його	адекватно-
му	відображенні	в	ЗМІ.

*		*		*
Розглянуті	 матеріали	 з	 історії	 української	 журналістики	 дають	

можливість	зробити	кілька	найзагальніших	висновків.
1.	 Історія	 української	 журналістики	 —	 це	 невід’ємна	 частка	 іс-

торії	рідної	культури	та,	у	найширшому	розумінні,	частка	вітчизня-
ної,	європейської,	світової	історії;	з	другого	боку,	вона	є	фрагментом,	
і	 досить	 яскравим,	 історії	 друкованого	 слова	 слов’янських	 народів,	
Європи,	взагалі	історії	журналістики.

2.	 Українська	журналістика,	маючи	суто	національний	характер,	
набула	планетарного	характеру,	 її	 глобальність	стала	незаперечною	
через	наявність	розвинутої	мережі	українських	та	іншомовних	часо-
писів	у	Європі,	Азії,	Північній	і	Південній	Америках,	Австралії.	Вони,	
ставши	 чинниками	 культури	 країн	 діаспори,	 не	 втратили	 своєї	 ук-
раїнськості,	не	загубили	“чуття	єдиної	родини”,	вносили	кожна	свою	
дещицю	в	історію	свого	народу.

3.	 Наша	 вітчизняна	 журналістика	 має	 майже	 безвинятково	 за-
гальнонародний	характер,	глибока	народність	уберегла	її	від	класово-
го	розшарування	в	тому	розумінні,	що	ми	не	маємо	прикладів	пансь-
кої,	 аристократичної,	 крупнобуржуазної	 преси,	 як	 це	 мало	 місце	 в	
сусідніх	державах.

4.	 Нерозв’язаність	корінних	державницьких	проблем	визначила	
ще	одну	особливість	української	преси:	 її	близькість	до	політичних	
подій,	до	партій,	включеність	саме	у	високу	політику,	націленість	на	
розв’язання	основних	національних	проблем.

5.	 Вражаючою	є	самозасновність	української	преси	—	і	на	сході,	
і	на	заході,	і	в	діаспорі	українці	не	чекали	дозволу	влад,	навіть	за	не-
сприятливих	умов	швидко	організовувалися	та	починали	випуск	ча-
сописів.	Особливо	відзначимо,	що	власне	університетських	кафедр,	
або	бодай	шкіл,	курсів	журналістики,	видавничої	справи	і	редагуван-
ня	Україна	не	знала	до	середини	ХХ	ст.,	її	періодику	творили	пред-
ставники	народної	інтелігенції	і	прості	трудівники.

6.	 За	винятком	Семиренка,	Чикаленка,	братів	Шеметів	і	ще	кіль-
кох	осіб,	українська	преса	не	знала	меценатів	(і	нині	майже	не	знає	
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спонсорів):	усі	матеріальні	витрати	лягали	на	плечі	тих,	хто	брався	до	
видання	часописів.	Водночас	це	свідчить	про	вміння	українських	ви-
давців	вести	справу	прибутково,	вкладати	прибутки	саме	в	розвиток	
преси.

7.	 Партійно-радянська	 преса	 стала	 дуже	 своєрідним	 явищем	
у	 цій	 історії:	 вона	містить	 у	 собі	 і	 численні	 приклади	 справжнього	
журналістського	професіоналізму,	особистого	героїзму,	незаперечної	
участі	в	перемогах	як	воєнних,	так	і	мирних:	у	розбудові	економіки,	
розв’язанні	соціальних	проблем	країни	—	і	вкрай	негативний	досвід	
підтримки	тоталітарного	режиму.

8.	 Надзвичайно	 важливою	рисою	української	журналістики	 є	 її	
цнотливість.	Історія	не	тільки	не	показує	жодного	прикладу	створен-
ня	еротичних	видань:	уся	традиція	нашої	журналістики	підтверджує	
органічну	неможливість	для	неї	зародження	цієї	надприбуткової	гіл-
ки	ЗМІ.	У	перші	роки	відновлення	незалежності	в	Києві	з’явилися	
видання	 “Пан+пані”,	 “Лель”,	 “Лель-ревю”,	 які	 є,	 радше,	 тим	 винят-
ком,	що	підтверджує	загальне	правило.

9.	 Прикрим	 є	 досвід	 безкомпромісної	 ворожнечі	 між	 українсь-
кими	 виданнями	 різної	 політичної	 спрямованості,	 що	 час	 від	 часу	
розпалювалася	не	без	участі	різних	політичних	сил.	Точніше,	прик-
рими	були	підсумки	такого	протистояння,	яке	завжди	приводило	до	
послаблення	позицій	усіх	учасників	конфліктів,	навіть	якщо	одна	зі	
сторін	виходила	з	них	переможницею	на	певний	час.

Ще	 й	 досі	 існує	 в	 народному	 українському	 рухові,	 у	 політиці	 й	
пресі	 оте	 більшовицьке:	 “Прежде	 чем	 объединяться,	 мы	 должны	
окончательно	и	бесповоротно	размежеваться”.

Історичний	 досвід	 засвідчує,	 що	 справжні	 наслідки	 розвитку	 й	
цивілізованого	поступу	дає	якраз	протилежна	логіка:	якщо	ми	хоче-
мо	побудувати	квітучу	й	незалежну	Україну,	ми	мусимо	все	робити	
саме	для	об’єднання	всіх	сил,	які	наявні	в	її	соціальному	організмові.

Цю	справу,	у	міру	своїх	можливостей,	 і	намагалася,	як	на	 загал,	
виконувати	українська	преса	протягом	своєї	яскравої	 і	драматичної	
історії.
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This	 training	 manual	 provides	 wide	 overview	 of	 national	 press	 history,	 there	 is	 the	
first	afford	of	 impartial	and	reasonable	research	of	positive	as	well	as	negative	experience	
of	Soviet	political	press.	The	training	manual	combines	and	systematizes	multidisciplinary	
material	of	scientific	researches	of	many	press	history	authors	first	of	all	within	the	territory	
of	Ukraine	 and	 also	 in	 community,	 it	 includes	 numerous	material	 found	 and	worked	 by	
author	independently.	
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