
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

178 

 

УДК 304.44+353                                                                    Кабачек В. В. 

м. Харків, Україна 

 

ПРОБЛЕМА ДОСТОВІРНОСТІ МІСЦЕВОЇ РАДЯНСЬКОЇ 

ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ 1920-Х РР. ЯК ІСТОРИЧНОГО 

ДЖЕРЕЛА: МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Останнім часом серед фахівців істотно зріс інтерес до 

преси, у т.ч. – до радянської періодики 1920-х рр. Публікуються 

статті, монографії, захищаються дисертації стосовно різних аспектів 

проблеми: джерелознавчих, історіографічних, соціально-

комунікативних та ін. [Див., напр.: 1, 2, 9, 16,18-21, 27] Проте у цих 

численних публікаціях окремо не порушується проблема 

достовірності місцевої періодики як історичного джерела, тим 

більше – пов’язані з цим морально-етичні аспекти.  

Варто відзначити, що видання початку 1920-х рр. 

демонструють штучність і умовність будь-яких спроб їх жорсткої 

класифікації: поділ на центральну та місцеву, навіть на газети та 

журнали носить досить умовний характер. Зокрема, головна газета 

більшовиків – «Правда» – мала у цей час водночас і всеросійський, і 

губернський статус [17]. Цей приклад наслідували і українські 

комуністи [10]. Водночас орган Волинської губекономнаради [23] і 

за зовнішнім виглядом, і за проголошеною періодичністю (1 раз 

на тиждень, хоча цього не дотримувалися) скоріше нагадує 
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газету, розглядається нами як «журнал», насамперед за 

аналогією з виданнями в інших губерніях, що мали більш 

«журнальний» вигляд. 

Щодо достовірності, варто відзначити наступне: 

більшовики, прекрасно розуміючи значення газетної справи, 

поставили її під свій контроль і активно використовували в 

агітаційно-пропагандистських цілях, не гребуючи відвертим 

наклепом на своїх політичних опонентів (типовим прикладом цього 

можна вважати статтю «Ради та меншовики», що з’явилася 

напередодні виборів до Вінницької міськради взимку 1921 р. [4] і 

була викликана побоюваннями, що через незадоволення умовами 

життя робітники можуть підтримати меншовиків). Це слід 

враховувати при аналізі, насамперед, радянських газет – порівняно 

з іншими цей вид джерел не може вважатися надто достовірним, в 

т.ч. – і з приводу тих чи інших кількісних економічних показників, 

що потребують неодмінної перевірки. Водночас у місцевих газетах 

[3, 5-7, 11, 22 та ін.] зустрічаємо важливу офіційну інформацію: 

звіти, подекуди – стенографічні (варто враховувати, що стенограми 

перед публікацією «пригладжувалися» і відредаговувалися), про 

засідання владних органів (з’їздів рад, пленумів міськрад тощо), 

рішення, розпорядження, оголошення місцевої влади тощо – саме 

за допомогою газетних матеріалів вона спілкувалась з 

населенням, відтак саме газети дозволяють зрозуміти, якою 

бачив владу пересічний обиватель. Тобто, газети переважно 
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були розраховані на «зовнішнього споживача» з точки зору 

новонародженої партійної номенклатури. 

На відміну від газет, журнали виходили меншими 

накладами і з меншою регулярністю – чимало видань через 

фінансові труднощі (з переходом до непу більшовики, в т.ч. на 

місцях, почали рахувати гроші та економити) істотно скоротили 

періодичність або взагалі припинили існування. Крім стандартних 

видань (друковані органи губернських та повітових партійних і 

профспілкових комітетів, радянських виконкомів [Див., напр.: 15, 8] 

важливу групу становлять журнали, що видавалися губернськими 

економічними нарадами [13, 23-26 та ін.] за зразком відповідних 

центральних та республіканських [12, 14]. У вказаних виданнях 

зустрічаємо різні за характером матеріали: звіти про засідання 

економнарад, рішення та розпорядження радянських і 

господарських органів, їх поточні звіти, цікаві статистичні й 

аналітичні матеріали, дискусійні статті (подекуди – гострокритичні, 

в т.ч. – відносно конкретних рішень і дій центральних органів), 

автори яких нерідко підписувалися ініціалами або псевдонімами. 

Проте, використовуючи інші джерела (зокрема – архівні), можна, у 

разі необхідності, з достатньою долею вірогідності встановити 

дійсного автора того чи іншого матеріалу. 

Не випадково, що журнальні публікації початку 1920-х рр. 

відрізняються порівняно більшою інформативністю та 

аналітичністю. Це безпосередньо пов’язано із зовсім іншими 
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«споживачами» їхньої продукції – це, здебільшого, була та сама 

номенклатура: журнали не розраховувалися на масового читача, 

були свого роду виданням «для внутрішнього користування» у 

досить вузькому колі радянських, партійних, господарських, 

профспілкових та кооперативних працівників. Все це, у поєднанні із 

досить високою відвертістю, не лише робить їх дуже цінним 

джерелом з історії непу, а й засвідчує наявність певних подвійних 

стандартів, що досить чітко відстежується за різними типами 

радянської періодики цього періоду. 
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Кабачек В. В. 

 

ПРОБЛЕМА ДОСТОВІРНОСТІ МІСЦЕВОЇ РАДЯНСЬКОЇ 

ПЕРІОДИКИ ПОЧАТКУ 1920-Х РР. ЯК ІСТОРИЧНОГО 

ДЖЕРЕЛА: МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Дана стаття присвячена місцевій радянській періодиці як 

історичному джерелу. Автор акцентує увагу на істотній різниці у 

достовірності між газетами, що призначалися для масового читача, і 

журналами, спрямованими на вузьке коло номенклатурних 

працівників. 

 

Ключові слова: історичні джерела, проблема 

достовірності, початок непу, радянські газети, журнали. 
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Kabachek V. V. 

 

THE PROBLEM OF RELIABILITY OF LOCAL SOVIET 

PERIODICS OF THE EARLY 1920s AS A HISTORICAL SOURCE: 

THE MORAL ASPECT 

 

This article is devoted to local Soviet periodicals as a historical 

source. The author emphasizes the significant difference in reliability 

between newspapers intended for the mass reader and magazines 

designed for a narrow range of nomenclature employees. 

 

Key words: historical sources, the problem of authenticity, the 

beginning of the NEP, Soviet newspapers, magazines. 

 

Кабачек В. В. 

 

ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ МЕСТНОЙ СОВЕТСКОЙ 

ПЕРИОДИКИ НАЧАЛА 1920-х гг. КАК ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИСТОЧНИКА: МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Данная статья посвящена местной советской периодике как 

историческому источнику. Автор акцентирует внимание на 

существенной разнице в достоверности между газетами, которые 

предназначались массовому читателю, и журналами, рассчитан- 
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ными на узкий круг номенклатурных сотрудников. 

 

Ключевые слова: исторические источники, проблема 

достоверности, начало нэпа, советские газеты, журналы. 
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МОРАЛЬНІ БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ДО ПРОФІЛАКТИКИ 

ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В КЛЮЧОВІЙ ГРУПІ ЧСЧ: 

 СУЧАСНИЙ ВИКЛИК В УМОВАХ  

КОНЦЕНТРОВАНОЇ ЕПІДЕМІЇ В УКРАЇНІ 

 

В умовах пандемії COVID-19 ВІЛ-інфекція залишається 

одним з найбільш гострих викликів сучасності для світового 

співтовариства. За оцінками ЮНЕЙДС у 2020 році у світі 37,7 млн. 

людей живуть з ВІЛ, з них лише 28,8 млн. отримують лікування 

(станом на 30 червня 2021 року), а більше 6 млн. не знають, що 

вони інфіковані ВІЛ [1, с. 4]. Понад 257.000 людей живуть з ВІЛ в 

Україні, кожен третій з них не знає про свій позитивний ВІЛ-статус. 

Україна належить до держав з концентрованою стадією епідемії 

ВІЛ, а однією з ключових груп, в яких зосереджена ВІЛ-інфекція 

залишаються чоловіки, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ). Ризик 

інфікування ВІЛ серед них у 25 разів перевищує аналогічний по- 


