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Анотація 

Кузьменко В.М. Повсякденне життя сільських жителів УРСР в другій 

половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами Чернігівської області – 

Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2017 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню повсякденного життя 

сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х – 1960-х роках на прикладі 

Чернігівської області. В праці на основі аналізу широкої джерельної бази 

розглянуто соціальні, економічні, культурні особливості повсякдення 

селянства. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії показав, що вивчення 

повсякденного життя соціуму є популярною темою серед науковців. Протягом 

останніх десятиліть з’явились праці присвячені в тім числі й буденному життю 

населення окремих регіонів, різних прошарків населення України в радянську 

епоху, однак комплексна праця присвячена повсякденню сільського населення 

Чернігівської області у другій половині 1940-х – 1960-х роках відсутня. 

Автором висвітлено вплив державної політики в сільському господарстві 

та соціально-економічної ситуації в країні на ставлення селян до колгоспної 

системи та влади загалом. Розглянуто рівень та статті доходів та витрат 

бюджету селянської родини області в другій половині 1940-х -1960-х роках. 

Основною статтею прибутків колгоспної сім’ї в досліджуваний період стали 

надходження від роботи в колгоспі, при цьому зростала грошова оплата праці. 

Важливе місце займали доходи від власного підсобного господарства, особливо 

в перші повоєнні роки, при низькій оплаті праці в колгоспі, присадибні ділянки 

давали можливість селянам мати продукти харчування та сплатити податки. 

Значну частину вирощеної та отриманої в колгоспі натуральної продукції 
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селянство реалізовувало на міських ринках, здавали заготівельним та 

кооперативним організаціям, що також відчутно наповнювало бюджет родини. 

Відзначено роль підсобних господарств, підробітків, «нетрудових доходів» в 

питанні отриманні коштів селянами та їх співвідношення зі працею в 

колгоспах. 

Проаналізовано, що доходи сільських жителів Чернігівської області були 

нижчими ніж в інших областях УРСР, окрім деяких західних областей 

республіки, як наслідок це позначалось і на витратах, тобто можливостях 

задовольнити свої потреби. Видатки місцевого селянства на господарські 

потреби та опалення приміщень в регіоні були вищими ніж  в інших частинах 

УРСР 

Розкрито основні зміни, що відбулись в сфері матеріально-побутового 

забезпечення сільських сімей в роки «повоєнної відбудови», «хрущовської 

відлиги», висвітлено основні побутові проблеми, що хвилювали тогочасне 

селянство. Селянство постійно відчувало дефіцит товарів широкого вжитку в 

мережі закладів торгівлі в сільській місцевості, нерідко в отриманні 

будівельних матеріалів доводилось звертатись до колгоспів, в інших випадках 

за всім необхідним, особливо для придбання одягу, взуття та побутової техніки, 

колгоспники їздили до міст. Завдяки аграрним реформам М.С. Хрущова і 

зростанню доходів колгоспників в сільській місцевості набувають поширення 

побутова техніка та приватний транспорт (велосипеди, мотоцикли). 

У дисертаційній роботі також зроблено огляд стану соціальної, 

інфраструктури сільської місцевості та його вплив на повсякденні життєві 

стратегії селянства. Створювалась нові заклади для обслуговування потреб 

населення: будинки для  ремонту взуття та одягу, лазні, поштові відділення, 

ощадні каси, дитсадки, бібліотеки; розширювалась мережа вже діючих 

закладів: шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарень, колгоспних 

клубів. Все ж незважаючи на активні заходи держави і колгоспів стан 

соціальної інфраструктури в сільській місцевості був набагато гіршим, як 
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наслідок цієї ситуації, а також нижчої оплати праці колгоспників ніж робітників 

і службовців, частина сільського населення, с особливо молодь, активно 

виїжджала на роботу та проживання до міст. 

У досліджуваний період відбулось масштабне перетворення звичного 

середовища проживання селянства за рахунок прокладення системи доріг з 

твердим покриттям, встановлення широкої мережі залізничного сполучення, 

осушування боліт, значних меліоративних робіт на території Чернігівської 

області, створення лісосмуг, зселення з «неперспективних сіл» до поселень 

центральних колгоспних садиб. 

У роботі проаналізовано сільський соціум в контексті взаємовідносин між 

селянство і колгоспним та партійним керівництвом, їх вплив на стан сільського 

господарства області, формування моделі стосунків між колгоспниками та 

владою. Проаналізовано повсякденне виробниче життя колгоспів, як основних 

господарських одиниць на селі в 1940-х – 1960-х роках. Наголошено на ролі 

«земельного питання», зловживанні колгоспними пільгами та використання й 

розкрадання колгоспного майна в повсякденному житті радянського села. 

Зроблено огляд основних форм протесту проти колгоспної системи та заходи 

тогочасного режиму із встановлення контролю над виробничим життям села. 

Висвітлено заходи влади з пропаганди комуністичної ідеології серед селянства 

та її вплив на розвиток сільського соціуму. Акцентується увага, що 

досліджуваний період характеризується встановленням своєрідної моделі 

відносин між селянство та місцевою владою, що відзначалась встановленням 

консенсусу інтересів, який знаходили рядові колгоспники та їх керівництво в 

умовах жорсткого контролю партійно-державних органів. При невисокій 

підтримці радянської влади все ж в сільській місцевості довіра до місцевого 

керівництва була високою, що пояснювалось як можливістю безпосереднього 

контакту між людьми, так і патерналістськими та патріархальними уявленнями 

селян. 
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У дисертації висвітлено місце родини в житті тогочасного сільського 

соціуму та окремого індивіда зокрема. У досліджуваний період зростає роль 

жінки як у виробничій сфері так і в приватній. Внаслідок демографічних втрат 

серед чоловічого населення в роки війни, збільшується відсоток жінок на 

керівних посадах, а їх оплата праці зростає, в тім числі й за рахунок збільшення 

участі жінок у колгоспному виробництві. У другій половині 1940-х – 1960-х 

роках переважною серед селянства області була сім’я, що складалась з одного 

чи двох поколінь. Великих сімей з кількома поколіннями стає все менше. Це 

пов’язано із тим, що молодим родинам колгосп на вимогу видавав земельну 

ділянку для будівництва житла і ведення власного господарства, тому одружені 

діти все частіше селились окремо від батьків.  

Зроблено огляд сфери відпочинку тогочасного селянства та вплив на нього 

партійно-державних структур. Передусім найбільш масовою формою 

відпочинку сільського населення в досліджуваний період стали клуби, саме 

через них влада намагалась вплинути на дозвілля населення, пропагуючи 

«радянський спосіб життя». Серед організованих ними заходів найбільш 

популярними були танці, перегляд кінофільмів, концерти за участю місцевих 

гуртків художньої самодіяльності, які користувались популярністю серед 

молоді. При цьому існували й поза клубні форми відпочинку, які були більш 

притаманні людям старшого покоління. Нерідко в ході антиалкогольних 

кампаній влада критикувала дозвілля селянства через вживання спиртного, що 

знижували виробничу ефективність в колективах.  

З’ясовано, що релігія й народні вірування разом з традиційною 

обрядовістю продовжували відігравати важливу роль в житті. Селянство 

продовжувало активно відвідувати храми, виконувати обряди хрещення, 

вінчання та поховання, святкувати релігійні свята (Різдво, Великдень, Трійцю). 

У роботі розглянуто атеїстичну політику держави та її заходи на селі в другій 

половині 1940-х- 1960-х роках по боротьбі із традиційною селянською 

культурою, однак в результаті це не дало значних результатів. Радянська влада 

активно намагалась прищепити селянству нові радянські свята (Річниці Великої 
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жовтневої соціалістичної революції, 1 Травня), відзначення ювілейних та 

пам’ятних дат (День народження Леніна, День Перемоги), замінити новими 

ритуалами традиційні свята господарського циклу (День поля, День врожаю, 

Свято весни) створивши нову радянську обрядовість, що відповідала 

ідеологічним догмам режиму. 

Загалом повсякденне життя сільського соціуму в другій половині 1940-х – 

1960-х роках характеризувалось встановленням всеохоплюючого контролю 

партійно-державних органів за допомогою системи публічних інститутів 

(колгосп, сільрада, парторганізація) над різними сферами життєдіяльності 

людини, що відповідно позначилось на виробничих відносинах в колективів 

артілей, на формах відпочинку, відносинах сільського населення з 

представниками влади, життєвих стратегіях селян. 

Ключові слова: повсякденне життя, Чернігівська область, селянство, 

колгосп, колгоспні збори, трудодень. підсобне господарство, присадибна 

ділянка, сільський клуб. 
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ABSTRACT 

Kuzmenko V.M. Everyday life of rural residents of the Ukrainian SSR in 

the second half of the 1940s-1960s based on materials of the Chernihiv region. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis is submitted for the degree of candidate of historical sciences, specialty 

07.00.01 – History of  Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the study of everyday life of rural residents in the 

Ukrainian SSR in the second half of the 1940s-1960s on the example of Chernihiv 

region. Social, economic, cultural features of everyday life of the peasantry are 

considered in the work on the basis of the analysis of a wide source base. 

Analysis of domestic and foreign historiography has shown that the study of 

everyday life of society is a quite popular topic among scientists. In recent decades, 

there had been works dedicated to the everyday life of the population of certain 

regions, different segments of the population of Ukraine in the Soviet era, but a 

comprehensive work discussing the everyday life of the rural population of Chernihiv 

region in the second half of the 1940s-1960s is nonexistent. 

The author shows the influence of state policy in agriculture and the socio-

economic situation in the country on the attitude of peasants to the collective farm 

system and the government as a whole. There are considered the level and items of 

income and expenditure of the budget of the peasant family of the region in the 

second half of the 1940s-1960s. The main item of income of the collective farm 

family in the investigated period was income from work on the collective farm, while 

increasing wages. An important place was took place by income from their own 

subsidiary farms, especially in the first postwar years, with low wages on the farm, 

households plots gave the peasants the opportunity to have enough food and pay 

taxes. A significant part of the natural products that were grown and obtained at the 

collective farm were sold by the peasantry on the city markets, handed over to 

procurement and cooperative organizations, which also filled significantly family 
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budgets. There is noted the role of subsidiary farms, part-time earnings and "unearned 

income" in the issue of obtaining funds by peasants and their ratio to labor at 

collective farms. 

The analysis had shown that incomes of rural residents of Chernihiv region were 

lower than in other regions of the Ukrainian SSR, except for some Western regions of 

the Republic, as a consequence it affects the costs, that is, the ability to meet their 

needs. Expenses of local peasantry for economic needs and heating of premises in the 

region were higher than in other parts of the USSR. 

There are revealed the main changes that occurred in the sphere of material and 

domestic support of rural families in the years of "post-war reconstruction", 

"Khrushchev thaw", are shown main domestic problems that worried the peasantry of 

discussed time. The peasantry was constantly experiencing a shortage of consumer 

goods in the network of trade establishments in rural areas, in obtaining construction 

materials often they had to turn to the collective farms, in other cases for purchasing 

of everything necessary, especially for clothing, shoes and household appliances, 

farmers went to the city. In consequence to the agrarian reforms of N.S.Khrushchev 

and the growth of incomes of collective farmers in rural areas, household appliances 

and private transport (bicycles, motorcycles) were became widespread. 

The thesis also reviews the state of the social infrastructure of rural areas and its 

impact on the daily life strategies of the peasantry. New institutions were created to 

serve the needs of the population: houses for the repair of shoes and clothes, baths, 

post offices, savings banks, kindergartens, libraries; the network of existing 

institutions was expanded: schools, medical and obstetric centers, hospitals, 

collective farm clubs. Nevertheless, despite the active measures of the state and 

collective farms, the state of social infrastructure in rural areas was much worse, as a 

consequence of this situation, as well as low wages of collective farmers than 

workers and employees, some part of the rural population, especially young people, 

actively went to work and to live in cities. 

In the investigated period there was a large-scale transformation of the usual 

habitat of the peasantry due to the laying of a system of paved roads, the 
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establishment of a wide network of railway communication, drainage of swamps, 

significant reclamation works in the Chernihiv region, the creation of forest belts, 

resettlement from "unpromising villages" to settlements of Central collective farm 

estates. 

The thesis analyzes the rural society in the context of the relationship between 

the peasantry and the collective farm and party leadership, their impact on the state of 

agriculture in the region, the formation of a model of relations between farmers and 

the government. There is analyzed the daily production life of collective farms as 

main economic units in rural areas in the 1940s-1960s. Also is noted the role of the 

"land issue", the abuse of collective farm benefits and the use and theft of collective 

farm property in the daily life of the Soviet village. There are given an overview of 

the main forms of protest against the collective farm system and the measures of the 

then regime to establish control over the productive life of the village. The measures 

of the authorities for promotion of Communist ideology among the peasantry and its 

impact on the development of rural society were highlighted. In the focus is that the 

study period is characterized by the establishment of a model of relations between the 

peasantry and local authorities, it was noted that establishing a consensus of interests 

which have found by ordinary farmers and their management in conditions of strict 

control of party and state bodies. With little support of the Soviet government, 

confidence in the local leadership was high in rural areas, which was explained both 

by the possibility of direct contact between people and by the paternalistic and 

patriarchal ideas of the peasants. 

The thesis highlights the place of the family in the life in that time of the rural 

society and the life of individual in particular. During the study period, the role of 

women in both the industrial and private spheres was increased. As a result of 

demographic losses among the male population during the Second World War, the 

percentage of women in leadership positions increased, and their wages also 

increased, including by enhancing the participation of women in collective farm 

production. In the second half of the 1940s-1960s, the predominant among the 

peasantry of the region was a family consisting of one or two generations. There was 
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fewer and fewer number of large families with several generations. This was due to 

the fact that the young families of the collective farm on demand issued land for 

housing and farming, so married children are increasingly settled separately from 

their parents. 

It was made the review of the sphere of recreation of the then peasantry and the 

influence of party and state structures on it. First of all, the most popular form of 

recreation of the rural population in the study period were clubs, it was through them 

the government tried to influence the leisure of the population, promoting the so 

called "Soviet way of life". Among the events organized by them, the most popular 

were dancing, watching movies, concerts with the participation of local amateur 

clubs, which were popular among young people. At the same time, there were extra-

club forms of recreation, which were more inherent in the older generation. Often 

during anti-alcohol campaigns, the authorities criticized the leisure of the peasantry 

because of the use of alcohol, which reduced the production efficiency in collectives. 

It was found that religion and folk beliefs together with traditional rites were 

continued to play an important role in life of rural society. The peasantry continued 

visited churches actively, performed the rites of baptism, wedding and burial, 

celebrated religious holidays (Christmas, Easter, and Trinity). The dissertation 

considers the atheistic policy of the state and its activities in rural areas in the second 

half of the 1940s-1960s to overcome the traditional peasant culture, but as a result it 

did not yield significant results. The Soviet government actively tried to instill to the 

peasantry new Soviet holidays (Anniversaries of the great October socialist 

revolution, May the 1st) the celebration of anniversaries and memorable dates 

(Lenin's birthday, Victory Day), replace with new rituals the traditional holidays of 

the economic cycle (Field Day, Harvest Day, Spring Festival) creating a new Soviet 

ritual, which had to corresponded to the ideological dogmas of the regime. 

In general, the daily life of rural society in the second half of the 1940s-1960s 

was characterized by the establishment of comprehensive control of the party and 

state bodies through a system of public institutions (collective farm, village Council, 
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party organization) over various spheres of human activity, which accordingly 

affected the industrial relations in the collectives of artels, forms of recreation, 

relations of the rural population with the authorities, life strategies of peasants. 

Keywords: everyday life, Chernihiv region, peasantry, collective farm, 

collective farm meetings, workday, households plot, rural club. 
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ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських об’єднань 

України 

ЦДАВОВУ – Центральний державний архів вищих органів влади України 
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ВСТУП 

Актуальність: повсякденне життя в останні десятиліття стає дуже 

популярним напрямком досліджень у вітчизняній історичній науці. Вивчення 

життєвих стратегій пересічних громадян дозволяє створити більш чітку та 

достовірну ретроспективу життя суспільства в минулі епохи. Особливу увагу 

науковці приділяють дослідженню повсякденного життя населення в СРСР. Це 

пов’язано не тільки із наявністю широкої джерельної бази, але й колосальним 

впливом, що має попередній радянський період на сучасне українське 

суспільство, адже детальний аналіз тогочасних політичних, соціально-

економічних, культурних процесів дозволяє вивчити появу тенденцій та 

особливостей розвитку нашої країни на сучасному етапі, також прослідкувати 

причини та передумови сучасних проблем українського суспільства. Вивчення 

історії повсякденності дозволяє дослідити особливості буденного рівня життя 

суспільства в його ж історії, з’ясувати його чинність й впливовість у складанні 

історії [196, с. 5]. 

Окрім того, в умовах існування тоталітарного режиму об’єктивне вивчення 

повсякденності, побуту, настроїв населення в СРСР було практично 

неможливо. Починаючи з початку 1990-х років, вивчення історії населення 

України почало проводитись без впливу політичної кон’юнктури та 

ідеологічного тиску з боку партійно-державних структур, фактично в умовах 

формування нової наукової методологічної парадигми, що дозволило не тільки 

переглянути наукові погляди на політичну та економічну історію, але й на 

соціальну історію радянського суспільства, його окремих прошарків та 

індивідів, а також на їх роль в житті країни в цілому. 

Дослідження повсякденної історії селянства СРСР займає дуже важливе 

місце в сучасній вітчизняній історичній науці. Одним з ключових етапів в 

історії селянства є період другої половини 40-х – 60-х років. Саме в цю добу 

радянське партійно-державне керівництво продовжуючи політику зміцнення 

впливу держави на сільське населення та модернізації сільського господарства 

країни домоглося перетворення селянства із соціального прошарку з певними 
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функціями, своїм менталітетом, життєвим світоглядом, побутовим укладом на 

категорію «сільськогосподарських працівників», які, працюючи переважно в 

колгоспах та радгоспах, вже не були носіями традиційних цінностей та 

культури, що зазнали значних трансформацій. У цей період після закінчення 

війни завершився процес формування системи взаємовідносин між селянством 

та радянською державою в особі місцевого партійного-державного та 

колгоспного керівництва. Селянство в надзвичайно складних умовах при 

ідеологічному та економічному тиску з боку держави намагалось знайти модель 

відносин із колгоспною системою, яка б дозволила врахувати інтереси обох 

сторін. 

Дослідження повсякденного життя селянства в другій половині 40-х – 

першої половини 60-х років дозволить в майбутньому аналізувати результати 

втілення державних програм по модернізації, будівництву інфраструктури в 

сільській місцевості, реформуванню сільського господарства та відродженню 

українського села, що перебуває сьогодні в соціально-демографічній та 

економічній кризі. Тим більше, що значна частина дорослого населення 

чималий період свого життя прожила в радянську епоху, а тому моделі 

поведінки, уявлення про розподілу норм і аномалій в суспільному житті, 

особливості комунікативних навичок, світоглядні переконання, засвоєні в 

радянський період, впливають на повсякдення сучасного українського села, що 

свідчить про актуальність дослідження пережитого селянством досвіду для 

вивчення історії нашої країни. 

Проводиться вивчення насамперед тієї переважної частини сільського 

населення, яке працювало у колгоспах та радгоспах області, оскільки в цей час 

у сільській місцевості проживали й особи, які не мали безпосереднього 

відношення до агровиробництва у громадських та підсобних господарствах або 

взагалі мали неселянське походження, однак і вони впливали на повсякденне 

життя сільського соціуму. 

Об’єктом дослідження є сільський соціум Чернігівської області УРСР в 

другій половині 1940-х – 1960-х років в існування тоталітарного режиму. 
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Предметом дослідження є економічні та соціокультурні реалії 

повсякденного життя сільського населення, його відносини із владними 

структурами, життєві стратегії, що функціонували в ньому у другій половині 

1940-х – 1960-х років. 

Мета дослідження – вивчення повсякденного життя сільського населення 

в другій половині 1940-х –1960-х років, що дозволить розкрити особливості 

розвитку сільської місцевості УРСР на прикладі Чернігівської області. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- охарактеризувати стан наукової розробки теми у вітчизняній та 

зарубіжній історіографії та розглянути джерельну базу дослідження з історії 

повсякденного життя селянства в другій половині 1940–1960-х рр., 

проаналізувати методологію вивчення повсякденності та її особливості; 

- дослідити місце праці в повсякденному житті селянства, розподіл 

витраченого часу на роботу в колгоспі та підсобному господарстві, структуру 

бюджету селянської родини Чернігівської області в досліджуваний період; 

- охарактеризувати особливості побуту селянства в другій половині 1940-

х – 1960 х рр. та висвітлити вплив державної політики на матеріально-

побутовий рівень життя сільського населення; 

- проаналізувати особливості сфери повсякдення сільського соціуму та 

визначити характерні особливості, що мали місце в досліджуваний період, при 

цьому висвітлити роль селянської родини в повсякденному житті сільських 

жителів Чернігівської області; 

- розглянути особливості відносин селянства і місцевого партійно-

колгоспного керівництва та їх вплив на повсякденне сільське життя в 

Чернігівській області другої половини 1940-х – 1960-х роках; 

- проаналізувати дозвілля та відпочинок населення в сільській місцевості 

Чернігівської області та визначити його основні особливості; 

- визначити роль релігії та традиційної обрядовості в повсякденному 

житті селянства та проаналізувати вплив антирелігійних компаній, що 
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проводились державою, на життя сільського соціуму Чернігівської області в 

досліджуваний період. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють другу половину 1940-х – 

60-х років ХХ ст., саме в цей період відбуваються ключові модернізаційні та 

трансформаційні процеси в українському селі, які засвідчують остаточне 

закріплення колгоспної системи, що призвело до значних культурних, 

соціальних та побутових змін в сільському соціумі.Нижня межа – середина 40-х 

років ХХ ст., тобто початок післявоєнної відбудови після закінчення Другої 

світової війни та повернення колгоспної системи та радянської влади на село. 

Верхня межа – 60-ті роки ХХ ст.: закінчення більшості реформ, започаткованих 

за керівництва М. С. Хрущова, що зумовили масштабні зміни в повсякденному 

житті селянства. Даний період переважно охоплює часи «післявоєнної 

відбудови» та «хрущовської відлиги», адже саме ця епоха характеризується 

докорінними змінами в матеріальній, соціально-побутовій та культурній сферах 

життя сільського населення. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Чернігівську область УРСР 

в період з другої половини 1940-1960-х років. З економічної точки зору 

Чернігівська область була і лишається переважно аграрною, що дозволяє 

стверджувати, що сільське господарство було основною галуззю економіки 

області в той час. З демографічної точки зору, Чернігівська область в другій 

половині 1940-1960-х роках була і одним із найменш урбанізованих регіонів 

УРСР, в досліджуваний період переважну частину населення складало 

колгоспне селянство. 

Чернігівська область являє собою окремий історико-географічний регіон, 

що мав характерні особливості в силу природних (висока лісистість та 

заболоченість територій) та економічних особливостей, своєрідну поселенську 

систему, що складалась із великої кількості невеликих сіл та хуторів, що 

впливало на рівень розвитку інфраструктури та промисловості, також саме це 

дозволяє розглядати цей регіон як приклад для аналізу основних особливостей 

та тенденцій розвитку повсякденного життя соціуму в сільській місцевості в 
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1940-х – 1960-х роках, адже Чернігівщина залишалась переважно аграрним 

регіоном з низьким рівнем урбанізації в досліджуваний період порівняно із 

іншими регіонами УРСР. Окремо слід наголосити, що протягом 

досліджуваного періоду адміністративні кордони області не зазнавали суттєвих 

змін. 

Наукова новизна дослідження полягає у таких положеннях: 

Уперше: 

- здійснено спробу комплексно висвітлити повсякденне життя сільських 

жителів Чернігівської області в другій половині 1940-х –1960-х роках; 

- детально розглянуто питання впливу земельних проблем та конфліктів 

на повсякденне життя тогочасного сільського соціуму регіону; 

- проаналізовано роль торгівлі на колгоспних ринках в повсякденному 

житті селян Чернігівської області та її місце в структурі доходів селянської 

родини. 

Уточнено: 

- особливості відносин колгоспного селянства із місцевим партійним та 

колгоспним керівництвом в повсякденному вимірі життя селянства регіону; 

- ставлення колгоспників Чернігівської області до праці в артілях та її 

співвідношення з роботою в підсобних господарствах і дозвіллям; 

- вплив аграрної політики держави на виробниче повсякдення 

колективних господарств. 

Набули подальшого розвитку: 

- теза про значну роль «нетрудових доходів», підробітків селян в 

структурі доходів колгоспної родини в другої половини 1940-х – 1960-х роках 

- твердження про широкий вплив аграрних реформ, започаткованих 

М. С. Хрущовим, на трансформацію українського села в побутовому, 

культурному та соціальному вимірах. 

- теза про ключову роль системи радянських публічних інститутів на селі 

(колгосп, сільська рада, партійна організація), які всеохоплююче впливали та 

контролювали різноманітні сфери повсякденного життя селянства. 
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Науково-теоретичне й практичне значення роботи полягає в тому, що 

одержані результати збагачують знання із історії повсякденного життя 

сільського населення в радянську епоху. Характер дослідження дозволяє 

зробити висновки щодо економічних, соціальних, культурних особливостей 

життя в селі в 1940-1960-х роках та впливу державної політики на сприйняття 

власного повсякденного життя сільськими мешканцями. Також матеріали цієї 

роботи носять краєзнавчий характер та розкривають особливості життя 

сільського населення в 1940-1960-х роках на Чернігівщині. 

Результати дослідження можуть бути використані для поглиблення знань 

про повсякденної історію українського суспільства, зокрема селянства, в 

минулому. Також матеріали дослідження й висновки можуть бути використані 

при розробці та впровадженні державної політики у сфері реформування 

сільського господарства та аналізу розвитку сільської місцевості нашої 

держави.  
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РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукової розробки теми 

Дослідження історії повсякдення привертає з кожним роком увагу все 

більшої кількості науковців. Без вивчення повсякденних життєвих практик 

населення, неможливо відтворити повну картину існування людини в ту чи 

іншу епоху. 

Фундаментальні дослідження повсякденності стали можливими завдяки 

трансформації історії як науки про політичні та економічні інститути в науку 

про людину загалом в минулому, що стало однією із основних тенденцій 

сучасної історіографії [256]. Фактично зміщення акценту із дослідження ролі 

великих соціальних формацій, економічних систем, владних структур, значних 

подій на вивчення соціальних процесів, стратегій поведінки індивідуумів та 

невеликих груп населення спричинило зростання інтересу серед науковців до 

повсякденних життєвих практик пересічних громадян. 

Протягом досить довгого часу питання вивчення повсякденного життя 

селянства СРСР науковці практично не розглядали концентруючись на 

матеріально-побутових умовах життя, державній аграрній політиці та її впливі 

на життя селян, а також економічних перетвореннях, що стались в селі в ході 

колективізації. 

Доцільно розділити історіографію вивчення повсякденного життя 

селянства у першій половині 1940–1960-х років на кілька груп: це дослідження 

вчених радянських часів, праці іноземних науковців, сучасна українська 

історіографія. 

Вивчення соціальної історії селянства в СРСР розпочалось ще в 

радянську епоху. Однак варто зауважити, що з огляду на ідеологічну та 

політичну кон’юнктуру, яка панувала в державі та науковій сфері, вчені 

займались вивченням тих тем в історії селянства, які підтверджували успіхи 

СРСР в аграрній сфері. 
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Значний масив досліджень радянських істориків були присвячені 

колгоспному будівництву та державній політиці в сільському господарстві, 

діяльності партійних та державних органів у аграрній сфері економіки, 

підготовці керівних кадрів для колгоспів та радгоспів республіки. 

До таких досліджень варто віднести праці таких радянських вчених як 

Є. П. Талан, П. П. Панченко, В. О. Колісниченко, Б. Ф. Білецький, 

П. Ю. Котлов, М. О. Лисенко [136, 192, 203, 230, 262, 261, 287, 286]. Проблемі 

матеріально-побутового добробуту селянства свої приділили увагу у своїх 

роботах Ф. М. Роботько, Є. І. Ліскун, М. Я. Чернявського, Л. Д. Вітрук, 

Л. Ю. Беренштейн [135, 153, 275, 310]. Розвитку системи освіти та освітнього 

рівня серед селянства присвятив працю Л. А. Шевченко [316]. Вивченням 

системи охорони здоров’я у СРСР займався І. Д. Хорош [307].  

Варто також згадати дослідження присвячені ідеологічній та атеїстичній 

роботі партійно-державних органів у сільській місцевості республіки, зокрема 

праці Є. Я. Безпалко, О. М. Шумана, М. Т. Бортнійчука, Є. І. Ліскун, 

О. Ф. Воронкіна, В. Ф. Литвиненка [132, 139, 156, 318]. Радянські науковці 

досліджували також власне обрядовість, релігійне життя тогочасного селянства 

та боротьбу з релігією у сільській місцевості. Цим питанням займались 

А. М. Колодний, В. К. Танчер, П. І. Косуха, В. Ю. Келембетова [186, 193, 202, 

288]. 

Цінним є аналіз статистичних даних в межах теми створення сім’ї в 

радянському суспільстві, кількості розлучень, дітей в родинах, який було 

проведено Л. В. Чуйком, А. Г. Волковою, В. А. Біловим [133, 155, 311]. 

Окремо варто згадати праці, присвячені побуту, сімейним відносинам, 

обрядовості в сім’ях тогочасних колгоспників, серед їх авторів варто 

відзначити В. А. Маланчук, О. М. Кравець, О. Ф. Кувеньової [207, 221, 204, 

236]. Ці дослідники приділяли значну увагу вивченню впровадженню нових 

радянських свят, морально-етичним рисам селянства, побутовим звичаям та 

традиціям, боротьбі із «забобонами та пережитками», формуванню 

атеїстичного світогляду серед колгоспників тощо. 
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Варто згадати й загальноісторичні багатотомні праці, в яких важливе 

місце було присвячено колгоспному будівництву та реформам у сфері 

сільського господарства в досліджуваний період, що були видані в радянську 

епоху [181, 179]. Також побачила світ багатотомна праця «Історія селянства 

Української РСР» [180], яка була присвячена розвиту українського села 

протягом ХХ ст. 

Загалом радянська історіографія питання соціальної історії селянства, як 

соціальної верстви, розглядала переважно в контексті економічних 

перетворень, які здійснювались партійно-державним керівництвом, діяльності 

колгоспної системи та зростання матеріального забезпечення членів артілей. 

За кордоном також відбувалось дослідження історії селянства СРСР, 

незважаючи на те що вчені мали обмежений масив джерел для розкриття 

тематики щоденного життя колгоспників. Серед таких науковців варто 

виділити Ш. Фіцпатрік, яка детально розглянула колективізацію, формування 

колгоспної системи, вплив держави на життя селян в 30-ті роки, а також 

розвиток й вплив закладених у довоєнний період тенденцій в житті села у 

післявоєнні десятиліття й у період після припинення існування СРСР [300]. 

Л. Віола [152] досліджувала соціальний протест селянства й заходи, які 

вживала влада по боротьбі з ним. Також доцільно згадати праці А. Райта, 

Г. Берлінера, М. Макколея, Ф. Хенсона, які присвятили свої дослідження 

аналізу державної політики радянської держави у сфері економіки у післявоєнні 

період. Д. Бреслауер провів наукові розвідки ролі постаті М. С. Хрущова як 

реформатора сільського господарства в СРСР [325, 326, 330, 332]. Власне 

реформам М. С. Хрущова присвятили праці К. Леонард, С. Ловел, 

М. Макколей, М. Корт [327, 328, 329, 331]. Також дотично питання життя 

селянства й розвитку колгоспів розкриваються в працях Д. Боффа, Д. Хоскінга, 

К. Зіглера [140, 308, 333]. 

Зарубіжних дослідників, які займались вивчення радянської доби в історії 

селянства, в першу чергу цікавив період масштабних соціально-економічних 

трансформацій, які припали на 1920–1930-ті роки: голод, спротив 
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колективізації, особливості методів управління сільським господарством 

більшовиками. В той же час післявоєнному періоду в працях вказаних 

науковців було приділено значно менше уваги і при цьому фокус уваги був 

сконцентрований на реформах М. С. Хрущова і їх подальшому впливі на 

розвиток СРСР, а також на ставленні народних мас до цих перетворень і до 

постаті самого генерального секретаря. 

Водночас варто розглянути розвиток західної історіографії у теоретично-

методологічну напрямі, адже вивчення історії повсякденного життя в Європі та 

Північній Америці розпочалось на кілька десятиліть раніше. Одним із перших 

проблематиці повсякденності присвятив свої дослідження Фернан Бродель, 

який першим розробив теоретичні аспекти виокремлення повсякденності та її 

взаємозв’язок із соціальними, економічними, культурними та політичними 

процесами в людському суспільстві [141]. Також значний внесок в теоретичну 

розробку дослідження предмету та об’єкту повсякденності зробив німецький 

вчений А. Людтке [234]. Власне ролі мікроісторичних досліджень в питанні 

вивченні соціальної та повсякденної історії людини присвятили свої роботи 

науковці К. Гінзбург, Х. Медик [167]. Психологічні аспекти повсякденного 

мислення людини та методи пізнання щоденного життя людини вивчав 

соціолог А. Шюц [319], а також його послідовники: П. Бергер, Т. Лукман [134]. 

Отже, західні науковці також вивчали соціальну історію селянства в 

СРСР, в тому числі теоретичні аспекти дослідження повсякденного життя 

людини. 

Значний внесок у дослідження історії селянства в радянську епоху 

зробили сучасні російські науковці, які активно розпочали вивчення 

повсякденного життя радянського суспільства, в тому числі й повсякдення 

селянства. Частина російських дослідників активно займалась методологічними 

дослідженнями в сфері історії повсякденності. Серед таких варто відзначити 

праці І. Б. Орлова, Н. М. Козлової, Ю. А. Полякова, А. С. Сенявського, 

М. П. Пушкарьової Лебіної, І. Т. Касавіна, А. Я. Щавєлєва Гуревича [170, 185, 

190, 223, 266, 256, 269, 281]. У своїх працях ці науковці активно включились у 
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наукову дискусію щодо виділення предмету та об’єкту повсякденності, 

необхідності теоретичної розробки інструментарію історика щоденного життя, 

особливостей різних типів джерел та їх цінності при вивченні повсякденного 

життя соціуму та індивіда. Також варто виділити збірку «Великий незнакомец. 

Крестьяне и фермеры в современном мире» під редакцією Т. Шаніна [144], у 

якій зібрано наукові розвідки дослідників із різних країн щодо розуміння 

селянського світогляду, особливостей культури та побуту селянства, як 

соціального прошарку. В цій праці розглядається ключові питання: «Хто такий 

селянин?» і «Які характерні риси дозволяють віднести особу до цієї верстви?». 

Сприйняття та пам'ять селянства про соціально-аграрні перетворення, 

започатковані державою у ХХ ст., розглянуті в збірці статей під редакцією 

Є. І. Кознової [191]. 

Власне історії повсякденного життя радянського суспільства перших 

повоєнних десятиліть присвятили свої дослідження велика кількість російських 

науковців пострадянського часу. Однією з перших побачила світ збірка статей 

«Повседневная жизнь 1945–1953 гг.» [285], у яких авторами розглянуті 

різноманітні аспекти існування радянського соціуму та вплив на його 

повсякденне існування тоталітарного тогочасного режиму. 

Російські вчені активно досліджували соціальні процеси в радянському 

суспільстві, вплив державної політики на соціальні процеси. Серед таких 

вчених варто відзначити Є. Ю. Зубкову [176]. Цікавою та оригінальною є праця 

М. М. Федченка [298], який використав окрім архівних матеріалів Полтавської 

області УРСР та уральських областей РРСФР власні спогади про своє життя в 

післявоєнний період. 

Настрої та моральний стан населення, вплив політичних подій на 

повсякденне життя людей в досліджуваний період вивчали Ю. В. Аксютін, 

О. Л. Лейбович, О. Д. Попова [123, 224, 268]. 

Власне соціальній історії селянства в період «пізнього сталінізму» та 

«хрущовських реформ» присвятили свої дослідження О. М. Вербицька, 

Л. І. Вавулинська, О. І. Федоренко [147, 145, 143, 297]. Критично розглянув 
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повсякденне життя О. Р. Хасьянов [303], проаналізувавши різноманітні аспекти 

буття селянства у перші післявоєнні роки в СРСР. 

Дослідженню соціально-економічних процесів, що відбувались на селі, 

присвятили свою працю М. А. Безнін, Т. М. Дімоні, Л. В. Ізюмова [130], які, 

проаналізувавши соціально-економічні умови життя селянства, приходять до 

висновку, що селянство перебувало фактично «у закріпаченому стані», 

виконуючи по суті «повинності» на користь держави: поставляючи продукти 

харчування, працюючи в колгоспі, сплачуючи податки, при цьому майже не 

маючи легальних способів покинути село. 

Бюджету селянської родини в післявоєнний період присвятили свої 

дослідження В. П. Мотревич, В. М. Мамяченков, А. О. Гринько [169, 237, 247]. 

Виробниче повсякдення колгоспного селянства досліджували А. А. Яскунова, 

О. Р. Хасьянов [302, 323, 305]. Питання управління колгоспами, відносин між 

керівництвом та рядовими колгоспниками розглядають у своїх працях такі 

науковці як М. А. Клинова, Л. М. Мазур [187, 235]. Вплив реформ 

М. С. Хрушова на повсякденне життя населення СРСР досліджував 

І. В. Виниченко [151]. Соціальний протест селянства вивчала Т. М. Дімоні 

[131].
 
М. А. Гадицька присвятила своє досліджування відпочинку, як сфері 

повсякденного життя [165]. Активно російські науковці вивчали також й побут 

та житлові умови радянського населення в післявоєнні роки, серед таких 

дослідників доцільно згадати О. В. Куратова [221]. Демографічному розвитку й 

особливостям міграційних процесів радянського села займалась 

О. М. Вербицька [148, 149, 146], яка також присвятила кілька праць селянській 

сім’ї у радянську епоху. О. Р. Хасьянов [304]
 
досліджував роль релігії та її 

вплив на матеріальну культуру селянства. Злочинності в радянському 

суспільстві «хрущовської доби» присвячена праця Є. В. Куріциної [222], яка на 

широкій джерельній базі показала роль криміногенних факторів у радянському 

соціумі. 
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В українській історіографії за останні десятиліття з’явилась ціла низка 

праць, присвячених аграрній історії України, соціальній історії, розвитку 

українського села та повсякденному життю селянства. 

Дотично розглядалось повсякденне життя селянства у 1940–1960-х роках 

через призму соціально-економічного розвитку села та державну політику у цій 

сфері у працях П. П. Панченка, О. М. Завальнюка, І. В. Рибака, О. С. Каденюка, 

І. М. Романюка, Г. Г. Кривчика [174, 184, 205, 277, 259, 260], які піддали ревізії 

погляди радянських істориків на участь селянства в розбудові колгоспної 

системи та їх підтримці аграрних реформ радянської влади. Економічні аспекти 

функціонування колгоспної системи розкриті в праці «Економічна історія 

України: Історико-економічне дослідження: в 2-х томах» [173]. 

Варто також розглянути праці, присвячені соціально-політичному 

розвитку України в післявоєнні десятиліття. Цікавими є дослідження 

В. К. Барана [127, 128], який намагався проаналізувати суспільне становище 

УРСР та вплив трансформацій тоталітарної системи в післявоєнні десятиліття 

на українське суспільство та економіку. В. К. Баран та В. М. Даниленко [129] 

присвятили свою працю вивченню тенденції економічної стагнації економіки 

СРСР, причинам невдач реформ М. Хрущова в тому числі й в аграрній сфері. 

Критичний аналіз реформ доби М. Хрущова та їх вплив на матеріально-

побутовий рівень населення зробив С. В. Кульчицький [220]. Окремо варто 

присвятити увагу праці Н. Шліхти [317], у якій розглянуто розвиток 

радянського суспільства та формування характерних рис, притаманних життю 

індивіда в умовах панування тоталітарного режиму в СРСР. 

Одним із перших вивченням впливу державної політики на життя 

населення УРСР, заходів тоталітарного режиму по встановленню контролю над 

соціумом зайнявся Ю. І. Шаповал [314]. Вплив державної політики на життя 

селянства вивчали С. С. Падалка [258], О. Веселова, В. Марочко [150],
 

які 

досліджували проблему надходження партійних та керівних кадрів у колгоспи, 

направлених державою в післявоєнні роки. Оцінку громадянами, в тому числі й 

колгоспним селянством, влади та її діяльності займається В. Крупина [206]. 
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Критичний огляд заходів влади із контролю над повсякденним життям 

селянства зроблено в праці М. Кагальної [183]. 

Значний масив досліджень в сучасній українській історіографії було 

присвячено матеріально-побутовим умовам життя населення. Серед таких 

варто згадати праці Л. В. Ковпак, Л. М. Халецької, О. В. Лісовської, 

І. В. Рибака, О. Ф. Нікілєва, О. Янковської [189, 232, 254, 274, 301, 322]. 

Матеріальне забезпечення селянства в роки «хрущовської відлиги» розглядає у 

своїх дослідженнях М. В. Кагальна [182].Особисті підсобні господарства та їх 

роль в економіці України в житті селянства в післявоєнний період вивчає 

В. В. Марчук, І. А. Скворцова [241, 283]. 

Варто згадати працю С. М. Тимченка [292], у якій він намагався 

охарактеризувати зміни в етнічному складі в сільському населенні, соціальну 

стратифікацію цієї верстви та демографічні зміни, що відбулись в післявоєнні 

десятиліття. Соціальні та культурні трансформації в повсякденному житті 

населення УРСР досліджує О. В. Тєвікова [291]. Зміни у структурі колективів 

колгоспних працівників та формування керівної ланки сільськогосподарських 

підприємств досліджує О. Ф. Нікілєв [255, 252]. 

Розвиток шкільної освіти та вплив її на життя населення вивчає 

В. О. Марченко, І. А. Якименко [240, 321]. Розбудову мережі дошкільних 

навчальних закладів розглядає дослідник О. Ф. Нікілєв [250]. Стан та розвиток 

торгівельної мережі, проблеми забезпечення товарами широкого вжитку 

населення в післявоєнний період досліджують О. С. Сидорович, О. Ф. Нікілєв 

[253, 282]. Розвиток мережі закладів культури в післявоєнну добу та вплив їх на 

повсякденне життя, зокрема дозвілля, досліджують такі українські історики як 

В. Мічуда, Т. Булах [142, 245], які зауважують, що розширення мережі закладів 

культури на селі сприяло зростанню рівня задоволення культурних потреб 

серед сільських жителів. 

Культурне життя УРСР в повоєнну добу досліджував Юрчук В.І. [320], 

який проаналізував державну політику в цій сфері та ставлення до 
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тоталітарного режиму населення при впровадженні в життя соціуму елементів 

«радянської культури». 

Роль сільської громади у повсякденному житті селянства та її 

взаємозв’язок із органами влади розглядає В. Ф. Лисак [228]. 

Вплив на соціально-економічний розвиток УРСР природно-географічних 

факторів та політику держави у галузі зміни природнього середовища 

проживання населення проаналізував Г. М. Чепурда [309]. 

Демографічні процеси та урбанізацію в УРСР в післявоєнні роки як 

фактор соціального розвитку країни вивчають М А. Алфьоров, В. В. Іванишина 

[124, 177]. 

Цікавими є вивчення заходів держави по боротьбі із порушеннями 

колгоспного законодавства, які проаналізував у своїй науковій розвідці 

С. А. Саблук [278]. Аналізу злочинності та заходам по боротьбі із нею в 1950–

1960-х роках присвятили свої дослідження О. К. Міхеєва та В. Г. Телійчук [243, 

244, 289].  

Релігійну сферу існування українського суспільства в післявоєнну добу 

досить детально розглянули П. М. Бондарчук, Г. Маринченко [138, 137, 238], 

які на основі широкої джерельної бази проаналізували тенденції духовного 

життя населення УРСР, в першу чергу заходи держави по боротьбі із церквою, 

атеїстичну пропаганду партійно-державних органів, впровадження радянських 

свят та їх співвідношення із релігійними святами, трансформацію обрядів та 

ритуалів традиційної української культури, рівень релігійної свідомості людей. 

Питання ролі традиційних цінностей в повсякденному житті селянства 

досліджує В. Ф. Лисак [229]. Цікавою є праця О. Ф. Нікілєва [251], у якій він 

аналізує уявлення про людей розумової праці серед селянства та ставлення до 

них в післявоєнний період на селі. 

Також варто виділити серію праць, присвячених повсякденному життю 

населення України, які були випущені Інститутом історії України 

НАН України, серед яких були «Нариси повсякденного життя радянської 

України в добу непу (1921–1928)» під редакцією С. В. Кульчицького [248, 249]. 
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У вказаних працях було зібрано дослідження вітчизняних науковців в сфері 

повсякденного життя населення в період НЕПу, а також наукові теоретичні 

розробки методології повсякдення. Також було випущено колективні 

монографії присвячені розвитку українського суспільства періодів «відбудови» 

та «пізнього сталінізму» під назвою «Повоєнна Україна: нариси соціальної 

історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х років)» під редакцією 

В. М. Даниленка [263, 264], у яких було розкрито аспекти повсякденного життя 

різних верств населення, державну політику та її вплив на свідомість 

населення, його настрої, матеріально-побутовий рівень життя громадян. 

Також було опубліковано праці присвячені саме повсякденному життя 

селянства, у яких були перші спроби охарактеризувати ключові риси 

щоденного життя колгоспників в умовах тоталітарного суспільства, серед таких 

авторів доцільно виділити В. М. Даниленка, І. М. Романюка [171, 172]. 

Розглядається повсякденне життя жителів України у післявоєнні роки й І. С 

Савицька. [279]. 

Суспільні настрої та моральний стан населення, в тому числі й селянства, 

розглядав В. Кононенко [201], а ці проблеми саме в перші післявоєнні роки 

1946–1947 р. під час голоду досліджує у своїх роботах О. Рабенчук [271, 272, 

270, 273]. Прояви девіантної поведінки в перші післявоєнні роки вивчає 

В. П. Швидкий [315]. 

Оплату праці, доходи та умови праці селянства розглянуто в роботах 

В. Ф. Лисака, І. М. Лубко, Р. Ю. Подкури [227, 233, 265], які аналізуючи архівні 

дані та спогади селян, приходять до висновку, що доходи були у колгоспників 

нижче ніж у інших верств населення. 

Побут, відпочинок та дозвілля населення в післявоєнні десятиліття 

досліджували С. Ю. Хоменко та В. М. Вовк [154, 306]. Вплив на повсякденне 

життя сільських родин місцевого сільського та колгоспного керівництва 

досліджує Т. І. Молдавська [246]. 

Одним із найбільш комплексних досліджень повсякденного життя 

селянства, що з’явились останніми роками, є праця В. Ф. Лисак [226], у якій 
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дослідниця на основі широкої джерельної бази проаналізувала становище 

українського селянства в 1950–1960-ті роки та прийшла до висновку, що через 

відсутність матеріальних стимулів, жорсткий контроль з боку держави 

колгоспники, перебуваючи у важких соціально-економічних умовах загалом, не 

підтримували аграрний курс керівництва СРСР. Також вона зауважує, що 

відбувалась поступова трансформація матеріальної та духовної культури 

українського селянства під впливом модернізаційних, ідеологічних, 

економічних заходів, що здійснювались на селі державою. Науковець відзначає 

значний вплив географічних, кліматичних умов, традицій та звичаїв на 

повсякденне життя селянства. В. Ф. Лисак приходить до висновку, що 

протиріччя радянської системи не сприяли розвитку сільського господарства 

СРСР, що сприяло незадоволенню колгоспників своїм становищем та 

спонукало їх до поступової міграції до міст. 

З’являлись і праці присвячені повсякденному життю населення окремих 

регіонів УРСР. Прикладом цього є робота М. Герасимової [166], яка розглядала 

життя населення на Донбасі в 1945–1953 роках, і робота В. О. Марченко, 

присвячена повсякденню селянства Наддніпрянщини [239]. 

В українській історіографії також представлені праці таких науковців як 

О. А. Удод, О. А. Коляструк, В. А. Альков [125, 194, 197, 294, 296], які 

займались методологічним дослідженням повсякденності, виокремленням її 

предмету та об’єкту, взаємозв’язку цього напряму історичної науки з іншими 

гуманітарними дисциплінами та співвідношення з іншими напрями в історії 

(соціальною історією, мікроісторією, історією пам’яті, історією емоцій). 

Особливо варто виділити працю О. А. Коляструк [195], у якій дослідниця 

критично довела необхідність історії повсякдення та важливість результатів її 

вивчення для повноцінної ретроспективи буття соціуму в минулому, 

розглянула переваги та недоліки різних типів джерел для історика 

повсякденності, охарактеризувала основні теоретичні підходи до розуміння та 

вивчення повсякденності, зауважуючи, що складність вивчення повсякденного 

буття полягає у проблемі його сприйняття людиною та інтегральністю самого 
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«повсякдення», як горизонту буття, в якому поєднуються різні сфери 

життєдіяльності індивіда та суспільства в цілому. Критичному осмисленню 

джерелознавчого аспекту теми повсякдення післявоєнних десятиліть піддано у 

праці В. Ф. Лисак [225]. 

Окремо варто розглянути дослідження присвячені власне вивченню 

повсякденного життя населення північного Лівобережжя, в тому числі й 

Чернігівської області в перші повоєнні десятиліття. Варто згадати наступні 

праці: О. Савицької [280], яка вивчала питання спекуляції в житті населення 

Чернігова;  С. А. Терещенка [290], який вивчав повсякденне життя 

студентів;   В. Гаврилова [158, 159, 160, 161, 163, 164], який присвятив свої 

дослідження аналізу медичного забезпечення, освіти, соціально-економічним 

умовам життя селянства;  О. Воронко [157], який присвятив працю аналізу 

демографічних процесів у досліджуваний період;  Я. Гирича [168], який 

проаналізував урбанізаційні процеси у післявоєнні десятиліття на Чернігівщині 

та їх вплив на сільське населення; О. О. Баклажко [126], яка вивчав торгівлю на 

ринках в перші післявоєнні роки.  

Також вивченню протестних рухів у післявоєнний період на території 

області, в тому числі й селянства, розглянуто в праці С. О. Павленка [257]. 

Дослідник розглядає будь-які прояви протесту (напади банд, напади на 

представників влади в перші післявоєнні роки) як прояв незадоволення 

радянським режимом, вважаючи їх антирадянськими чи націоналістичними, у 

більшості випадків відкидаючи думку про їх можливі кримінальні чи особисті 

причини їх походження.  

Отже, можна зробити висновок, що дослідження повсякденності вже 

сформувалось як самостійний напрям дослідження в історичній науці як в 

Україні, так і за кордоном.  

Проблематика повсякденного життя селянства також цікавить науковців, 

які розглядають різноманітні аспекти буття людини в сільській місцевості. В 

радянську добу історики більше сконцентрувались на вивченні ролі 

колгоспників у розбудові сільського господарства, їх матеріально-побутовому 
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рівні, трансформації побуту та культури, майже не розглядаючи власне 

повсякденність. 

Іноземні фахівці з проблематики вивчення повсякденного життя також 

займались вивченням життя радянського соціуму, в тому числі й селянства, 

однак досить довгий час, вони не мали доступу до широких баз архівних 

джерел, які перебували на території колишнього СРСР. В той же час іноземні, 

зокрема західні, історики зробили значний внесок у теоретичні розробки 

методології повсякденної історії та інструментарію історика при вивченні 

щоденного життя людини, соціальної групи чи суспільства в цілому в 

минулому. 

Після розпаду СРСР значно зріс серед українських та російських 

науковців інтерес до проблематики щоденного життя пересічних громадян в 

умовах існування тоталітарного режиму. Вітчизняні науковці включились в 

наукову дискусію щодо доцільності та особливостей вивчення історії 

повсякдення.  

Якщо протягом 1990-х років з’являлись праці присвячені соціальній 

історії та місцю селянства в історії СРСР в післявоєнний період, то вже в 2000-х 

роках почали з’являтися праці, в яких розкривалися різноманітні аспекти 

повсякденного буття селянина або комплексно розглядалося існування 

селянства в умовах колгоспної системи за панування тоталітарного режиму.  

Найбільш дослідженими проблемами тематики повсякденного життя 

селянства в 1940–1960-х роках є соціально-економічні та матеріально-побутові 

умови життя селянства, а також державна політика як фактор впливу на 

повсякденне життя села. 

 

1.2. Джерельна база дослідження  

Повсякденність, як горизонт соціальної реальності, включає в себе різні 

сфери функціонування соціуму (економіка, політика, побут, відпочинок, 

соціальні зв’язки, відносини із владними структурами). Як наслідок, історик 

повсякденності має перед собою широке поле для комплексного дослідження 
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щоденного життя індивіда, соціального прошарку чи суспільства в цілому, а 

також широку джерельну базу. 

Значний масив джерел з обраної теми, які були використані в дослідженні 

доцільно розбити на кілька груп, серед яких можна виділити особисті спогади 

очевидців, отримані методом інтерв’ювання; опубліковані статистичні та 

довідкові дані; законодавчі акти; архівні дані, які відображають різні аспекти 

буття соціуму, матеріали друкованої преси. 

На думку О. Коляструк, реконструкція повсякденного життя ставить 

низку методологічних проблем, котрі пов’язані зі складнощами узагальнення і 

оцінювання різноманітних і нерідко взаємовиключних даних, які розкривають 

внутрішню неоднорідність і мінливу динамічність перебігу повсякдення [200, 

с. 37]. Це фактично відображається на суперечливості інформації, яка міститься 

в окремих видах джерел, наприклад, розбіжність даних в інтерв’ю респондентів 

та звітів партійно-державних органів про ставлення селянства до аграрних 

реформ радянської влади на селі в 1940–1960-х роках. Фактично у такому 

випадку перед дослідником постає питання трактування джерел та їх 

верифікації, проте значний масив джерел із історії повсякденності носить 

індивідуальний характер та містять радше не дані про реальну дійсність в 

минулому, а є продуктом сприйняття та ретрансляції минулого досвіду 

індивідуумом. 

Виходячи із цього, дослідник повсякденності фокусується на вивченні 

соціального із точки зору індивіда, не просто побутових та економічних умов 

життя, а повсякденної свідомості та поведінки [269, с. 12]. Спираючись на цей 

постулат науковець підходить до відбору джерел, керуючись ціллю – розкрити 

мотиви дій людини, переживання, стратегії існування, ставлення до того чи 

іншого явища в житті суспільства, які мали місце в заданих обставинами 

природних, економічних, культурних параметрах.  

На думку О. Коляструк дослідницький процес має обов’язково 

супроводжуватися реконструкцією окремих елементів у єдину систему, їх 

взаємозв’язків, тому при вивченні повсякденності необхідне безумовне 
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поєднання методів мікро- і макрорівнів історичного дослідження, оскільки 

суспільне і буденне життя повсякдення утворюють дві неподільні сторони 

єдиного цілого [200, с. 36]. Як наслідок, велику наукову цінність як джерело 

для вивчення повсякдення становить інформація, отримана від безпосередніх 

пересічних учасників подій в минулому, «творців повсякдення», що дозволяє 

розглянути буденне життя суспільства в минулому під іншим кутом зору, ніж 

офіційна документальна історія. 

Суспільство з одного боку намагається знайти консенсусне уявлення про 

своє минуле, яке влаштовувало б його, проте минуле постійно піддається 

аналізу та перегляду науковцями. У той же час окрім сконструйованих зверху 

(владою, ідеологією, науковцями) пам’яті та уявлень про власну історію, існує 

так звана «соціальна пам’ять», яка акумулює в собі досвід пересічних громадян 

про пережите минуле [191, с. 18]. Соціальна пам'ять – це не стільки спогади, 

стільки процес конструювання минулого, в тому числі й на основі спогадів, 

який фактично служить своєрідним символічним уявленням свого минулого в 

сьогоденні [191, с. 15]. По суті соціальна пам'ять виступає актуалізованим 

минулим, адже вона є продуктом колективного уявлення чи індивідуального 

мислення індивідів, яке служить досвідом для діяльності людини в сьогоденні. 

Метод інтерв’ювання є одним із найважливіших при дослідженні 

повсякденності, адже дозволяє історику отримати інформацію безпосередньо 

від очевидця та учасника подій, щоправда вона відтворюється відповідно до 

ментальних, психологічних та фізичних особливостей інформанта. 

Нерідко дані, отримані дослідником від інформантів, суперечать 

інформації, що міститься в офіційних виданнях, архівних матеріалах, і 

фактично історія вступає в конфлікт із уявленнями про минуле пересічних 

людей. Це пов’язано із відмінністю сприйняття реальності з точки зору 

індивідів, яка відрізняється від наукового аналізу даних науковцями. 

У ході цього дослідження автором було проведено збір інформації 

методом інтерв’ювання від очевидців, які проживали в 1940–1960-х роках на 

території Бахмацького та Борзнянського районів Чернігівської області. Було 
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проведено 21 розгорнуте інтерв’ю з представниками тогочасного сільського 

соціуму. Для більш повного розкриття повсякденних життєвих стратегій 

інформанти були обрані таким чином, щоб станом на досліджуваний період 

вони були різних статей, різного віку, мали різні професії, відмінне майнове 

становище, освіту, однак їх мало об’єднувати селянське походження та 

проживання в сільській місцевості. Серед опитаних були представлені як рядові 

колгоспники, так і голова колгоспу, бригадир, а також і селяни, які працювали в 

райцентрі, але продовжували жити в селі, ведучи підсобне господарство. Також 

були використані спогади представників так званих «неколгоспних професій» – 

вчителя і медсестри. Окрім того було опрацьовані інтерв’ю очевидців, які на 

момент досліджуваного періоду мали різний вік, – від дитячого до зрілого 

працездатного віку. Також серед інформантів були представлені особи, які на 

той час мали різний дохід, що залежало від власних прибутків та доходів сім’ї 

загалом.  

Для отримання інформації було розроблено опитувальник «Повсякденне 

життя сільських жителів УРСР у другій половині 1940-х –1960-х роках», 

питання в якому були розбиті на блоки, відповідно до різних аспектів 

повсякденного життя для визначення світоглядних особливостей. 

Перший блок містив питання стосовно особистих даних. Наступний блок 

складався із питань, пов’язаних із ситуацією в тогочасному селі Чернігівщини, 

працею та доходами особи та її сім’ї. Далі зазвичай йшов блок питань про 

побутові умови життя (житло, одяг, харчування) та рівень забезпечення 

товарами. Наступним була група питань, що стосувались становище 

інфраструктури та її використання сільським жителями (магазини, школи, 

лікарні). Надалі йшов блок питання про відносини в середині сільського 

соціуму (з місцевим керівництвом, з родичами, сусідами, знайомими), питання 

пов’язані із конфліктами та скаргами в селі. Далі зазвичай ставились питання 

про ставлення до режиму, віру в комуністичну пропаганду. Блок питань про 

сімейні відносини передбачав отримання інформації про шлюбно-сімейні 

відносини, народження та виховання дітей. Потім йшов блок питань про 
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уявлення тогочасних людей, їх релігійність та пануючі моральні цінності. 

Останнім був блок питань про життєві стратегії тогочасних людей та їх 

ставлення до радянської влади і тогочасної епохи другої половини 1940-х –

1960-х років з точки зору сьогодення. 

Однак суспільство не є просто сукупністю індивідів, як і власне соціальна 

колективна пам'ять не є сумою «пам’ятей» членів соціуму. Це можна 

стверджувати й про уявлення про минуле членів певної соціальної групи, 

наприклад, селянства. Множинність життєвих історій індивідів дозволяє почути 

трактування минулого з точку зору широких мас населення. Проте збільшення 

кількості «особистих історій» не сприяє якісному аналізу минулих подій, 

оскільки це фізично не дає можливості провести їх обробку та не веде до 

всеохоплюючого висвітлення всіх аспектів повсякдення. Однак опрацювання 

матеріалів, зібраних від вибраних учасників чи очевидців минулих подій, 

дозволяє визначити певні характерні ключові особливості, притаманні певному 

соціальному прошарку в ту чи іншу епоху. За твердженнями О. Коляструк, 

спосіб повсякденного життя, його структура багато в чому визначаються 

індивідуальністю кожної людини, але матеріальні, соціальні параметри життя 

об’єктивно задають певну «матрицю» повсякденності [200, c. 36]. Як наслідок, 

повсякдення робітника, селянина чи службовця будуть суттєво відрізнятись 

між собою. Наприклад, для селянства переважно характерними є прив’язаність 

до річного циклу природи, значний вплив громади чи сім’ї на повсякденне 

життя людини. У той же час особливості повсякденного життя індивідів у 

середині кожної соціальної групи в певний часовий відрізок будуть 

визначатись, окрім соціального походження, також статтю, віком, освітнім 

рівнем, релігійними поглядами, особистісними вподобаннями, моральними 

переконаннями, індивідуальними психологічними та фізичними рисами. 

Важливою групою джерел є статистичні та довідкові дані, отримані з 

публікацій радянського періоду та сучасності. 

Інформацію щодо стану й розвитку сільського господарства в УРСР 

отримано із збірника «Народное хазяйство СССР: краткий сатистический 
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сборник (1913–1956 гг.)» [115], у якому містяться дані про розвиток сільського 

господарства, мереж навчальних закладів, охорони здоров’я, торгівлі, рівень 

забезпечення товарами широкого вжитку населення країни, рівень доходів та 

витрат сімей різних верств у республіках СРСР. Також було опрацьовано дані із 

збірника «Сельское хозяйство СССР (Статистический сборник) (1960)» [121], 

який містить інформація про розвиток сільського господарства республік СРСР 

в 1953–1959 роках. 

Важливу інформацію про стан мережі закладів охорони здоров’я було 

використано із збірника «Здравоохранение в Союзе ССР» [108], в якому 

містились дані про кількість лікарень, ФАПів, ліжок-місць в Чернігівській 

області в 1939 та 1946 роках. 

Також були використані матеріали збірника «Советская торговля» [122], в 

якому були розміщені дані про обсяги торгівлі в країні протягом 1939–1961 

років, в тому числі й на ринках, де є інформація про продаж продукції 

підсобними господарствами колгоспників, зокрема й УРСР, обсяги поставленої 

продукції колгоспами та селянами. 

Окремо варто згадати матеріали переписів населення, що проводились в 

СРСР в 1959 та 1970 роках, які містились в офіційних звітах [111, 110]. За цими 

даними можна простежити демографічні процеси в УРСР та в Чернігівській 

області протягом досліджуваного періоду. Також автором були використані 

матеріали, які стосуються питання культурного будівництва в сільській 

місцевості УРСР [114]. 

Отже, статистичні дані, які публікувались в СРСР, дозволяють 

проаналізувати темпи розвитку УРСР й сільського господарства республіки. 

Однак варто зауважити, що офіційні дані могли відрізнятись від реальних, які 

керівництво СРСР могло корелювати, тому доцільно їх співставляти з даними 

статистики з архівнихджерел. 

Варто відзначити групу джерел, яка складається із законодавчих актів та 

рішень, які приймались партійними та державними органами СРСР та УРСР 

протягом досліджуваного періоду. 



39 

 

Серед таких збірок доцільно згадати «Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам в пяти томах (1917–1967)», а саме том 2-й [103], у 

якому містяться укази щодо колгоспного будівництва та розвиток сільського 

господарства країни. Варто згадати «Збірник постанов та розпоряджень Уряду 

Української Радянської Соціалістичної Республіки» [94], який видавався 

протягом 1939–1967 років [107]. Також для висвітлення державної політики у 

сфері культури та дозвілля використано: матеріали збірника «Культурне 

будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і 

Радянського уряду. Збірник постанов (1941–1960 рр.)» [96], «Хронологічне 

зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень 

уряду Української РСР (1942–1951 рр.)» (2-й том) [114]. У вказаних збірниках 

містяться рішення союзного та республіканського керівництва щодо діяльності 

закладів культури та освіти в УРСР й СРСР. Окремо доцільно відзначити 

Конституцію СРСР 1936 р. [95], яка містила норми, що регулювали життя 

суспільства, хоча більшість з них і носила декларативний характер. 

Основними законодавчими актами, які регулювали життя колгоспного 

селянства був Статут сільськогосподарської артілі 1935 року [100], який 

регулював практично всі публічні сфери життя колгоспу та колгоспників. 

Важливими для життя селянства було Положення про паспорти [99], яке 

врегульовувало порядок переміщення колгоспників. Також доцільно згадати 

«Типовые правила торговли на колхозных рынках» [104], які регулювали 

торгівлю на ринках, в тому числі й колгоспників та колгоспів. 

Окремо варто відзначити збірники актів місцевих органів влади та 

статистику й списки постраждалих від репресій, складені на основі свідчень 

очевидців та архівних даних, під назвою «Реабілітовані історією. У двадцяти 

семи томах. Чернігівська область» [116, 117, 118, 119, 120]. Ця робота була 

присвячена репресованим віруючим, інтелігенції, опозиції та селянам, які 

постраждали в радянський період в регіоні. 

Архівні джерела є наступним блоком джерел, які місять інформацію про 

життя селянства в досліджуваний період. 
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В першу чергу варто згадати Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України (далі – ЦДАВО). У фонді № 582 

Статистичного управління УРСР при Раді Міністрів СРСР в описі 24 відділу 

статистики бюджетів містяться дані про вивчення бюджетів родин 

колгоспників, їх статті витрат та доходів, рівень можливості забезпечення 

товарами широкого вжитку, результативність праці в колгоспах та в підсобних 

господарствах [25 - 30]. 

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України (далі 

– ЦДАГО України) у фонді № 1 Центрального комітету Комуністичної партії 

України в описі № 23 містяться матеріали розгляду скарг та заяв громадян, в 

тому числі колгоспників до партійного керівництва про зловживання та 

порушення на місцях, в описі № 24 ставлення населення до антирелігійних 

кампаній влади [31, 32, 33]. 

Звичайно основним масивом джерел із історії повсякденного життя 

селянства регіону є фонди Державного архіву Чернігівської області (далі – 

ДАЧО), що відображають практично всі аспекти існування радянського 

суспільства крізь призму матеріалів адміністративних актів, звітів, перевірок, 

повідомлень, які були створені місцевими партійними та державними органами. 

Важливі документи із питань колгоспного будівництва, перевірки 

порушень Статуту сільгоспартілі, електрифікації, радіофікації, телефонізації, 

спорудження інфраструктури в сільській місцевості, скарги громадян містяться 

в описах 1 та 4 Фонду № Р–5036 Виконавчого Комітету Чернігівської обласної 

ради депутатів [35-43]. 

Інформативними є документи, які містяться у описах 1, 2, 4 Фонду № Р–

4999 Чернігівської обласної прокуратури за 1945–1998 роки. У цих матеріалах є 

дані про звернення та скарги громадян, криміногенну ситуацію в регіоні, 

повідомлення про настрої населення, звіти про перевірки дотримання Статуту 

сільгоспартілі колгоспами, статистика злочинності, а також кримінальні справи, 

розглянуті судами в досліджуваний період, в яких відображаються різноманітні 

аспекти повсякденного життя села[44 – 69]. 
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Становище торгівлі на колгоспних ринках, продаж та асортимент 

продукції відображені в матеріалах Фонду № Р–5050 Управління торгівлі 

Чернігівської обласної ради трудящих [70 – 76]. 

Окремо слід виділити матеріали фонду № Р–5195 Групи Комітету 

Державного контролю при Раді Міністрів УРСР в Чернігівській області, що 

містять скарги, звернення населення про порушення, які розглядались 

місцевими органами, а також матеріали перевірок закладів освіти, культури, 

охорони здоров’я та торгівлі в області [77 - 80]. 

Схожі матеріали містяться у Фонді № Р–302 Комітету партійно-

державного контролю Чернігівського сільського обкому КПУ, де містяться 

документи розгляду справ за зверненнями громадян, які дозволяють вивчити 

суспільні настрої населення та питання, які його найбільше хвилювали та 

цікавили колгоспників[90 - 93]. 

Також інформацію про поширення друкованої преси та радіомовлення 

серед населення міститься у Фонді № Р–1504 Відділу поширення друку 

Обласного управління Міністерства зв’язку СССР [87 - 89]. 

Документи у Фонді № 1279 Чернігівського обласного комітету 

радіомовлення та телебачення містять матеріали про радіопередачі, статистику 

користування радіочастот, кількість радіоточок, радіогазет, радіоприймачів та 

телевізорів у області [81 -84]. 

Матеріали електрифікації сільської місцевості регіону зберігаються у 

Фонді № Р–5200 Чернігівського «Електросільпо». У них містяться дані про 

підключення будинків колгоспників, колгоспів та будівництво місцевих малих 

електростанцій [85, 86]. 

Важливою групою джерел із вивчення повсякденного життя є матеріали 

друкованої преси. Для дослідження були використані тогочасні газети 

Чернігівщини, що виходили в 1946–1970 роки; обласна – «Деснянська правда» 

районні газети («Ленінський прапор» Бахмацького району, «Соціалістичне 

життя» Понорицького району, «Радянський Ніжин», «Правда Прилуччини», 

«Колхозний путь» Гремяцького району, «Соціалістичний шлях» Холминського 
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району, «Жизнь колхозника» Семенівського району) та місцеві газети 

(«Колгоспник» артілі ім. Дзержинського Бахмацького району. за 1959 р., 

«Комуністична праця» радгоспу в с. Іванківці Прилуцького району за 1959 р.). 

Преса відігравала важливу роль для існування тогочасного селянства, тому що 

через неї колгоспники отримували інформацію про життя країни та світу. 

Звичайно інформація, розміщена на шпальтах місцевих газет, проходила 

цензуру та контролювалась партійно-державним керівництвом, однак все ж у 

газетах публікували інформацію, яка може бути корисною історику 

повсякдення. У пресі нерідко друкувались листи із скаргами селян, матеріали 

місцевих сільських кореспондентів про життя колгоспів та сіл, повідомлення 

про наявні товари в магазинах, звіти про виконання господарських планів, 

відомості про «соціалістичні змагання» та передовиків місцевого колгоспного 

виробництва, дані про надзвичайні події в регіоні, рішення місцевих партійно-

державних органів. Окрім того там публікувались сатиричні та саркастичні 

матеріали, якими критикувалась та висміювалась поведінка «тунеядців», 

«пияків», хабарників. Нерідко на сторінках газет розміщувались публікації з 

порадами по веденню господарства та життєві історії дописувачів. За цими 

даними можна простежити, хоч і не дуже чітко, настрої населення, питання, які 

хвилювали людей, а також матеріальне становище громадян. 

Отже, можна зробити висновок, що на основі критичного аналізу та 

систематизації інформації, отриманої із джерельної бази, дозволяє комплексно 

підійти до питання розкриття повсякденного життя селянства Чернігівської 

області у другій половині 1940–1960-х роках. Розподіл джерел на групи 

проведено згідно з їх походженням та інформацією, яка в них міститься. 

Нерідко дані, отримані із різних джерел, можуть містити діаметрально 

протилежну оцінку певних явищ повсякденного життя селянства, в такому 

випадку дослідникові необхідно було при їх співставленні враховувати 

авторство джерела та особливості інформації, яка в ньому міститься, а також 

контекст і цілі, для яких вона використовувалась. 
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Особисті спогади інформантів дають на основі індивідуальної пам’яті та 

переживань, емоцій розглянути життєві стратегії людей та їх сприйняття реалій 

радянської дійсності в 1940–1960-х роках. 

Статистичні та довідкові дані дають нам показники розвитку колгоспного 

виробництва, рівня матеріально-побутового забезпечення, стан інфраструктури 

в сільській місцевості. 

Законодавство дозволяє побачити правове поле, в якому діяли 

колгоспники, та особливості нормативного закріплення втілення державної 

політики відносно селянства. 

Архівні дані дозволяють розглянути адміністративні, господарські, 

соціально-економічні заходи керівництва СРСР, УРСР та місцевих чиновників, 

які втілювали політику держави відносно колгоспного селянства та впливали на 

їх щоденне буття. 

Матеріали місцевої преси дозволяють поглянути на загальне тло, на 

якому розгорталось повсякденне життя, тобто яку інформацію отримували 

тогочасні громадяни. Також ЗМІ слугували каналом комунікації між владою та 

людьми за рахунок публікації скарг та листів, окрім того вони були рупором 

пропаганди «радянського способу життя» та возвеличували комуністичну 

партію. Преса відображає різноманітні аспекти щоденного життя селянства, 

однак публікації в ній, проходячи цензуру, досить часто не дають можливості 

отримати інформацію про реальні проблеми громадян та їх ставлення до свого 

життя в 1940–1960-х роках. 

 

1.3. Методологія дослідження 

Важливим аспектом досліджень в історії повсякденності є конструювання 

методологічних підходів до вивчення життєвих практик індивідуумів, що 

поширені в суспільстві, адже обрані методи впливатимуть як на підбір джерел 

для висвітлення проблеми, так і на аналіз інформації в них й отримані 

результати. 
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Загалом методологічну основу історичного дослідження складають 

принципи та методи пізнання, які використовує історик при всебічному 

висвітленні аспектів, пов’язаних із об’єктом вивчення, серед яких події, явища 

та процеси. Методологія складає теоретичну основу дослідження, яка дозволяє 

мати уяву про цілісний комплекс заходів і прийомів, за допомогою яких 

науковець проводить аналіз джерел та складає цілісну картину ретроспективи 

минулого. 

О. Удод зазначив, що історія повсякденності є лише підходом, що 

доповнює, конкретизує інші наукові підходи, які розкривають його суть. 

Фактично вивчення повсякденності є поглядом під іншим ракурсом на історію 

розвитку людської цивілізації. 

З появою перших праць, присвячених щоденному життю пересічних 

людей, виникла потреба у формуванні певного методологічного підходу для 

виокремлення історії повсякденності як самостійного напряму в історичній 

науці. Цій проблематиці в сучасній українській історіографії присвятили свої 

праці О. Удод, О. Коляструк, В. Альков [125]. 

Методологічні питання дослідження повсякденної історії на нинішньому 

етапі у сучасній українській історіографії перебувають на стадії визначення і 

становлення, оскільки досі триває процес її науково-теоретичного 

обґрунтування як новітнього напряму [197, с. 8].  

Одним із основоположних теоретичних проблем у цій сфері є питання, 

що собою являє «повсякденність». Більшість вчених сходяться на тому, що 

«повсякденне» - це те, що є звичним, повторюється досить часто або кожний 

день і через це не викликає здивування в людини та проявляється у формі 

рутини, звичок та знайомих типових явищ в житті індивіда. Фактично 

повсякденними вважаються ті ситуації, які настільки часто повторюються, що 

не викликає сприйняття унікальності, якою вони частково володіють [256, с. 9]. 

Нерідко поряд із терміном «повсякденність» використовуються синоніми: 

«буденність», «щоденність». Однак для наукового обігу використовується 

переважно термін «повсякденність». У словнику синонімів української мови 
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слово «повсякденний» означає «звичний, буденний, той, що відбувається 

кожного дня» [284, с. 590]. Водночас очевидність повсякденного на перший 

погляд ставить значні перепони для виділення та конструювання цієї сфери 

буття людини, яка виступає як об’єкт дослідження гуманітарних наук, в тому 

числі й історії. Отже, повсякденність – це щоденне існування людини, що 

виражається в повторенні типових ситуацій в побуті, виробництві, спілкуванні 

з іншими людьми на фоні звичного культурного та природного середовища. 

На думку А. Шюца, основоположника феноменологічної соціології, 

повсякденність – є смисловим універсумом, у якому людина комунікує з 

навколишнім світом на підставі набутого досвіду, який формуються через 

систему механізмів сприйняття об’єктів, що передбачає відбір типових й 

унікальних характеристик [319, с. 23]. Фактично індивідуум, сприймаючи 

об’єкт дійсності, переносить механізм контактування, сприйняття певних його 

рис, необхідних для спілкування, на наступний схожий об’єкт, збираючи та 

зберігаючи найбільш актуальні та важливі ознаки для нього. У повсякденному 

житті особу цікавлять лише певні категорії об’єктів, які сприймаються через 

досвід, отриманий раніше, який складається із системи класифікованих та 

типологізованих рис певних категорій речей, індивідуумів, явищ та дій. Саме 

завдяки такому механізму сприйняття дійсності людська культура включає такі 

об’єкти як традиції, звичаї, мовні системи спілкування, правила поведінки, 

формування ставлення до різних груп індивідуумів в суспільстві, особливості 

взаємовідносин із різними соціальними інститутами. Фактично для особи 

повсякденність є постійним повторенням застосування певних смислових 

конструктів для сприйняття та контакту із навколишнім світом. 

А. Шюц вважає, послуговуючись при цьому філософськими постулатами 

Е. Гуссерля, що повсякденному мисленню індивідуума притаманні 

інтерсуб’єктивний характер та імплікація [319, с. 25]. Згідно цих постулатів 

людина має притаманні всім індивідуумам людської спільноти набір 

світоглядних та розумових конструкцій та поглядів на світ, що нею 

використовуються на основі необхідності та в силу попередньо здобутого 
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знання про навколишнє середовище. На практиці це проявляється в тому, що 

індивід з дитинства поступово вбирає в себе інформацію про світ й формує свої 

соціокультурні цінності, які визначають його самоідентифікацію в світі. Як 

наслідок, у індивіда формується ставлення до всього оточуючого через 

розуміння своєї ролі в суспільстві. Наприклад, загалом особа сприймає себе як 

людину, члена людської спільноти, у інших випадках, в залежності від ситуації, 

визначає себе як сина, робітника, громадянина, при цьому протиставляючи себе 

іншим: представникам інших родин, етносів, соціальних груп і т.д. Власне це і 

впливає в подальшому на формування життєвих стратегій, поведінки, 

прийняття щоденних рішень людиною. Фактично у повсякденності, завдяки 

соціалізації своїх знань, навичок, вмінь, досвіду людина, за допомогою 

апробації та адаптації, реалізує свої плани, ідеї, мрії, задуми, що дозволяє 

зрозуміти людину, її суть та історію через призму повсякденного життя [199, 

с. 6]. Як наслідок, вивчення повсякденності дозволяє глибше зрозуміти 

особливості щоденного життя суспільства, певної соціальної групи чи окремо 

взятої людини. 

Термін «повсякденність» в широкий науковий обіг ввів Ф. Бродель, який 

одним із перших запропонував сконцентруватись історикам в своїх 

дослідженнях не на політичних подіях чи постатях, економічних формаціях, 

пошуках загальних закономірностей розвитку, а приділити увагу вивченню 

картини повсякденної дійсності в минулому, прослідкувавши життя пересічних 

людей: те, як вони харчуються, одягаються, спілкуються та працюють [141, 

с. 39]. 

В історіографії повсякдення виділяється два переважаючі методологічні 

підходи до розуміння історії повсякденності. Перший виник ще в першій 

половині ХХ ст. у Франції. Загалом саме праці французьких дослідників, 

представників, що гуртувались навколо журналу «Аннали» (Ф. Бродель, 

М. Блок, Л. Февр), заклали основи історико-антропологічного підходу до 

розуміння повсякдення. За їхніми постулатами минуле є повільною зміною 

великих часових ритмів, що ґрунтуються на економічних системах, в які 
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органічно включені етнографічна та повсякденно-побутова складові. 

Французькими вченими, в першу чергу Ф. Броделем, була запропонована 

концепція «тотальної історії», яка передбачала реконструкцію минулого 

суспільства через дослідження в макроконтексті взаємозв’язків між образом 

життя, побутом та ментальністю людей. На творенні саме «історії знизу» через 

розуміння минулого широких мас населення наголошував Ж. Лефевр, адже 

саме без цього неможливо зрозуміти як саме відбились документальні події на 

реальному житті соціуму. На думку представників цього напрямку, сама 

людська психологія та щоденні практики впливають на творення й сприйняття 

історії суспільством набагато більше, ніж здається на перший погляд. Адже 

вони формують ставлення до дійсності індивідів більше, ніж абстрактні поняття 

як-от «товарно-грошові відносини», «капітал» та «ринкова економіка» [141, 

с. 38]. Ф. Бродель зазначав, що економіка соціуму має два рівня «структур»: 

матеріальне життя та нематеріальне. Останній рівень охоплює саме людську 

психологію, ментальність та щоденні практики індивідів. Другий рівень 

отримав назву «структури повсякденності» [141, с. 36]. Науковець зауважував, 

що повсякдення є одним із горизонтів, за рахунок якого можна простежити 

існування в суспільстві виробничих, соціальних, демографічних, політичних та 

культурних процесів [141, с. 37]. Надалі інші представники школи «Анналів», 

Ж. Дюбі, Ж. ле Гофф розвинули ідеї Ф. Броделя про вплив повсякденних 

економічних, соціальних, кліматичних умов життя на індивідуальну та 

колективну свідомість людини в певну епоху та сприйняття власного минулого 

досвіду і роль пам’яті в сприйнятті суспільством своєї історії, наголошуючи на 

важливості формування та ролі вивчення менталітету та світогляду людини та 

окремих прошарків соціуму. Подальші дослідження в цьому напрямку 

прихильників цієї школи (А. Буро, Р. Шартьє, Е. Ле Руа Ладюрі) ґрунтувались 

на поєднанні концепції «глобальної історії» Ф. Броделя та історії ментальності, 

які значно вплинули на сучасне методологічне розуміння місця і ролі історії 

повсякденності в сучасній гуманітаристиці. 
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На думку Н. Пушкарьової, дослідження, що ґрунтуються на підходах 

Ф. Броделя, акцентують увагу на аналізі масштабних соціальних явищ, 

висвітленні глобальних трансформацій в культурі суспільства, охоплюють 

значні часові рамки та тяжіють до визначення швидкості змін та їх вплив на 

технічний прогрес, особливостей психології індивідів та їх світогляду [269, 

с. 6]. Загалом цей погляд на повсякдення був відправною точкою для більшості 

досліджень, присвячених життю суспільства, певного його прошарку або групи, 

основним пануючим культурним та світоглядним орієнтирам в певну добу. 

Однак існує й інший досить поширений методологічний підхід до 

розуміння історії повсякденності, що сформувався в німецькій історіографії в 

70–80-х роках минулого століття завдяки працям Х. Медика та А. Людтке, які у 

своїх роботах в першу чергу закликали акцентувати увагу на вивченні життя 

простих людей, так званих «малих життєвих світів», що формувало основи 

мікроісторії, як напрямку в історичній науці [269, с. 6]. Цей підхід ґрунтувався 

на концепції «етнологічної соціальної історії», «Alltagsgeschichte» [234, с. 79], 

яка передбачала комплексне вивчення пересічних людей, носіїв повсякденних 

інтересів. 

Значний внесок в рамках цього методологічного підходу зробили 

італійські дослідники (К. Гінзбург, Д. Леві), які об’єднались навколо журналу 

«Quademi Storici» та започаткували серію видань під назвою «Microstorie» [269, 

с. 7]. Погляди представників цього напрямку фактично ґрунтувались на 

принципі, що індивідуальне, приватне та унікальне, що міститься в історії, не 

зважаючи на те індивід, подія це чи явище, заслуговують на детальне вивчення. 

Дослідження одиничного та випадкового, на думку представників 

мікроісторичного підходу, має стати відправним пунктом для роботи по 

відтворенню множинних та гнучких соціальних ідентичностей, котрі 

з’являються та зникають в процесі функціонування системи зв’язків та 

взаємозалежностей в соціумі протягом його існування [269, с. 7]. Власне такий 

підхід також передбачає детальне вивчення біографічних та автобіографічних 

джерел із життя пересічних людей, які містять інформацію про ступінь свободи 
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індивіда в заданих соціумом хронологічних, економічних та культурних 

параметрах, що впиває на виклад інформації в мемуарах та щоденниках. 

Підсумовуючи виклад та аналіз цих двох підходів до розуміння історії 

повсякденності (історико-антропологічного Ф. Броделя та мікроісторичного), 

можна стверджувати про їх ідейну близькість, адже вони мають одну ціль – 

вивчення «історії знизу», життя звичайних людей. В той же час вони мають 

методологічну відмінність. Згідно ідей представників школи «Анналів» 

вивчення історії повсякденності ґрунтується на вивченні соціально-

економічних процесів і їх взаємовплив із психологією, ментальністю, 

світоглядом, що панують в соціумі в масштабах країни, регіону чи всієї 

людської цивілізації. Мікроісторики відштовхуються від індивідуальних та 

унікальних рис притаманних життю окремих людей чи невеликих соціальних 

груп, окремих подій, які нерідко мають індивідуальний та випадковий характер, 

однак вони також дозволяють прослідкувати тенденції розвитку соціальної, 

побутової та духовної сфери життя суспільства в цілому. 

Для традиційної документальної історичної науки повсякдення служить 

своєрідним фоном, на якому розвертаються масштабні політичні, військові 

події, протікають суспільні та економічні процеси, з’являються знамениті 

шедеври мистецтва, діють відомі публічні особи. Однак саме повсякдення 

служить природнім середовищем творення історії. Воно відображає розвиток 

суспільства, формує ставлення індивіда до процесів, що відбуваються навколо 

нього. Повсякденність є соціокультурною реальністю [178, с. 291], в рамках 

якої індивід діє, тобто сприймає дійсність, комунікує із іншими людьми. 

Пересічна людина виступає носієм інформації про власне повсякдення, яке є її 

особистим і водночас колективним досвідом про пережите. 

Виходячи із цього, можна стверджувати про наявність двох 

детермінуючих принципів, притаманних методу дослідження повсякдення. 

По-перше, дослідник має враховувати особливості джерел, які мають 

індивідуальне походження, адже вони характеризують суб’єктивні аспекти 

сприйняття власного минулого людиною. По-друге, дослідник має не 
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дистанціюватись від джерела та його автора, а вести з ним діалог, намагаючись 

поставити питання, які цікавлять дослідника [269, с. 13]. Це у свою чергу 

вимагає застосування інструментарію психологічної науки та певного рівня 

емпатії з боку самого дослідника. 

Однією із ключових проблем для становлення історії повсякдення, як 

напрямку сучасної історичної науки на сучасному етапі, стало визначення її 

об’єкту дослідження. Серед науковців на сьогодні й досі немає єдиної думки 

щодо того, що власне є об’єктом вивчення історії повсякдення. 

Існує досить багато наукових підходів до питання, що вивчає історія 

повсякденності. Повсякденність, як сфера буття людини, поєднує в собі 

різноманітні напрямки діяльності індивідів та соціуму (політику, економіку, 

культуру, дозвілля, соціальні відносини), що свідчить про складність у 

виокремленні повсякденності від інших сфер діяльності. Також повсякденність 

фактично виступає горизонтом взаємопроникнення протилежних проявів життя 

індивіда та суспільства в цілому: наприклад, приватного та публічного; 

трудової діяльності та відпочинку; локальних та загальносуспільних подій; 

перетинання групових, вікових інтересів із загальносуспільними, державними; 

суперечливе поєднання емоційних та прагматичних дій і т.д. Також варто 

відзначити, що для розуміння сфери повсякденного необхідно розуміння 

неповсякденних явищ, які їй протиставлені. Серед таких можна назвати як 

загальносуспільні екстремальні, екстраординарні події (війни, економічні 

кризи, природні катастрофи), так і особисті (смерть родича, хвороба, переїзд на 

нове місце проживання, вступ до навчального закладу, військова служба), які 

урізноманітнюють звичне життя пересічної людини. Однак такими подіями 

пронизано життя практично кожного індивіда, що дозволяє стверджувати про 

взаємопроникнення та взаємодоповнення повсякденного та неповсякденного. 

Все це значно ускладнює визначення власне сфери дослідження 

повсякденності, що відобразилось на формуванні поглядів вчених на саму 

повсякденність як об’єкт дослідження. 
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Одні науковці під «повсякденністю» розуміють сферу приватного життя 

людини, що охоплює переважно питання сім’ї, побуту, виховання дітей, 

відпочинку, спілкування з родичами та знайомими. Інші дослідники 

акцентують увагу при вивченні повсякденного життя на публічний сфері 

суспільства: на виробничих стосунках в колективах, взаємовідносинах 

громадян із владними структурами, моделях поведінки, соціальних процесах. 

Інша група науковців відзначають, що повсякденність це насамперед потреби й 

можливості пересічних громадян, а також їх думки, уявлення, ідеали, 

стереотипи поведінки, моральні принципи, традиції та звичаї. Побутує також 

думка, що повсякденність це в першу чергу комплекс прагматичних дій, 

спрямованих на задоволення своїх біологічних, соціальних, емоційних, 

культурних потреб людини, що відбувається за рахунок змін навколишнього 

культурного та матеріального середовища. Н. Пушкарьова визначає 

повсякденність як реальність, що інтерпретується людьми і має для них 

суб’єктивну значущість як цілісний життєвий світ [269, с. 14]. О. Удод вважає, 

що повсякденність – це не тільки житлово-побутові умови, це також 

психологізація побуту, дослідження ставлення людини до держави, суспільства, 

пануючої системи цінностей через призму щоденного сприйняття свого 

існування [295, с. 386]. 

За твердженням П. Бергера, Т. Лукмана, повсякденність – це 

впорядкована реальність, якій притаманна суб’єктивність, саме в ній свідомість 

індивіда реалізує себе, керуючись прагматичними мотивами, спираючись на те, 

що це доступно її фізичній маніпуляції [134, с. 20]. За цією теорією фокус уваги 

діяльності людини тримається в певній сфері за принципом «тут і зараз», а це і 

дає відчуття реальності існуванню людині та впливає на щоденні рішення 

кожного індивіда і відповідно всієї групи або соціуму. 

Ще однією характеристикою повсякденності, яка впливає на визначення 

об’єкту дослідження цього напрямку історичної науки, є її інтегративність. На 

думку О. Коляструк, мережею присутніх і апробованих у ній смислів вона 

поєднує в одне ціле різні прояви життєдіяльності людини: приватне життя з 
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публічним, утилітарно-прагматичні дії з ідейними і морально-етичними 

виборами, побутові аспекти життя з трудовою діяльністю, групові й вікові 

інтереси з загальносуспільними, локальні події вписує у загальнодержавні, 

буденні настрої трансформує у ментальні характеристики тощо [199, с. 7]. 

Отже, можна вважати домінуючою в житті індивіда сферу повсякденності, яка 

поєднує всі галузі діяльності людини. Як наслідок, це ускладнює визначення 

поняття «повсякденності». 

Наприклад, Ш. Фіцпатрік визначає, що об’єктом вивчення історії 

повсякденності є ужиткові практики – форми поведінки, стратегії виживання у 

певних соціокультурних й економічних умовах [299, с. 7]. У той же час 

науковець зазначає, що для більшості досліджень, присвячених повсякденному 

життю населення за часів функціонування тоталітарних режимів, притаманне 

фокусування на висвітленні стратегій «повсякденного спротиву» та 

матеріального рівня забезпечення життя [299, с. 7]. Чіткого визначення об’єкту 

вивчення історії повсякденності науковцями не було остаточно вироблено. 

Власне повсякденність, як об’єкт історичного дослідження, вимагає від 

науковця окреслення не тільки набору методів дослідження, але й врахування 

особливостей різних видів джерел, дослідження характерних рис розвитку 

суспільства в досліджуваний період. На даний час, не зважаючи на наявність 

досить широкої як вітчизняної, так і зарубіжної історіографічної бази вивчення 

історії повсякденності, науковці так і не досягли консенсусу в питанні, що 

вважати власне «повсякденністю» та який підхід застосовувати при її 

дослідженні. Можна стверджувати, що дослідники історії повсякденності 

акцентують свою увагу на повторюваних елементах життя індивіда, які стають 

загальноприйнятими в суспільстві, звертають увагу на ті події, явища і процеси, 

що показують суперечливість дійсності та трансформацію буденності, а також 

намагаються визначити взаємовплив історії та індивіда в контексті минулого 

життєвого досвіду соціуму. 

Окрім того, варто зауважити, що актуальним методологічним питанням 

залишається питання співвідношення та сумісності історії повсякденності з 
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іншими напрямками історичної науки: історією побуту, історією приватного 

життя, історією ментальностей, історичною антропологією, мікроісторією. 

Представники цих напрямів намагаються знайти свою дослідницьку 

ідентичність, відштовхуючись від історії повсякденності [198, с. 59]. Це 

пов’язано із тим, що об’єктом дослідження цих напрямків історичної науки 

виступає буття пересічної людини чи певної соціальної групи в тих чи інших 

його проявах. 

Важливим аспектом для визначення предмету досліджень повсякдення є  

те, що «повсякденність», як сфера буття людини, є об’єктом вивчення багатьох 

гуманітарних наук (соціології, культурології, етнології, антропології, 

політології, історії, права), які по-різному підходять до розуміння сфери 

повсякденного, оскільки розглядають його з різних точок зору, керуючись 

власними методологічними установками та використовуючи різні методи. 

Однак для історика повсякденності необхідно охопити всі сфери життя людини, 

соціальної групи чи суспільства в той чи інший відрізок часу для комплексного 

висвітлення різних аспектів буття. Саме через це дослідник повсякденності 

застосовує різноманітні методи дослідження, притаманні різним гуманітарним 

наукам. 

Методологія цього дослідження ґрунтується на принципах наукового 

пізнання, а саме об’єктивності, комплексності, системності, всебічності, 

пізнавальності, історизму, світоглядного плюралізму, які є базовими для 

наукових досліджень в історичній науці. 

Методологічний інструментарій дисертації становлять кілька груп 

методів, а саме загальнонаукові, історичні та спеціальні методи пізнання. 

Серед загальнонаукових методів, які використовувались в даній роботі, 

слід відзначити логічний, хронологічний, статистичний, описовий, синтезу, 

аналізу та аналогії. За їх допомогою історик встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки між явищами в повсякденному житті населення та розвитком 

суспільства, розглядає вплив соціально-економічних явищ на поведінку та 

повсякденні життєві стратегії індивідуумів. 
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Застосовувались власне історичні методи (історико-генетичний, історико-

порівняльний, історико-системний, ретроспективний), які дозволяють 

проаналізувати явища та процеси, що відбувались в житті суспільства та їх 

вплив на щоденне життя пересічних громадян. 

Також використовувались спеціальні методи для пізнання 

повсякденності, серед них: соціально-антропологічний, мікроісторичний, метод 

усної історії. Саме завдяки їм вдалось розглянути через призму вивчення 

пам’яті очевидців подій минулого бачення та сприйняття минулого, свідками 

подій якого вони були. 

Власне застосування міждисциплінарного підходу дозволило 

використовувати методи джерелознавства, соціології, психології, антропології, 

культурології, що допомогло детальніше вивчити уявлення та розуміння 

тогочасної радянської дійсності індивідами та окремим соціальним прошарком 

– селянством. 

Враховуючи, вище зазначене, можна стверджувати про інтегративний 

підхід дослідника повсякденності до вивчення свого об’єкту, в силу того, що 

гуманітарні науки мають, в певному розумінні, спільний об’єкт дослідження – 

соціум. 

Вивчення буденного життя певного соціального прошарку теж має свої 

особливості, відмінні від дослідження повсякденного існування суспільства в 

цілому чи окремо взятого індивіда. Для розуміння методологічних підходів до 

вивчення повсякденного життя необхідно розглянути власне, що являє собою 

селянство, як суспільний прошарок, та які характерні особливості культури, 

побуту та господарювання накладають свій відбиток на повсякденні життєві 

практики людей в сільській місцевості. 

На думку Т. Шаніна, селянин – це особа, що використовує елементарний 

інвентар, працю членів родини для виготовлення продукції, яка задовольняє її 

потреби, і виконує обов’язки по відношенню до представників економічної та 

політичної влади [312, с. 11]. Селянин, в перш чергу це особливий соціальний 

тип людини, який включає в себе певні відмінності від інших соціальних груп. 
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М. Козлова виділяє такі особливості селянства: ведення сімейного 

господарства, спосіб виробництва пов’язаний із землею, сільська культура, 

окремий тип організації соціальних зв’язків та відчуття розміщення на нижчих 

ланках суспільної ієрархії [190, с. 107]. 

Ведення сімейного господарства є однією із характерних ознак селянства, 

при якому кожен член сім’ї відповідно до своєї статі та віку мав визначені 

обов’язки від виконання яких залежало функціонування всього господарства та 

виживання родини. Наприклад, дорослі чоловіки традиційно виконують важкі 

фізичні роботи в полі та вдома; жінки займають приготуванням їжі, 

виготовленням пряжі, ткацтвом, прибиранням житла; діти випасають худобу, 

допомагають старшим; люди похилого віку зазвичай працюють вдома та 

доглядають дітей. Фактично сім’я виступає господарською одиницею, що 

відповідає терміну «господарство», як виробничого комплексу, в якому 

розподілені ролі та повноваження між членами родини, що є по суті 

працівниками одного колективу. 

У сільському господарстві виробництво прив’язане до землі. Як наслідок, 

результати праці залежали від природно-кліматичних умов, навичок та 

агротехніки. Земля в цьому випадку виступає як просторовий базис для 

розміщення господарських будівель, житла, як основний засіб виробництва, 

оскільки вона є ресурсом, який служить матеріальною основою сільського 

господарства, тільки завдяки їй можна отримати продукти рослинництва та 

тваринництва; а також виступає як предмет праці, адже всі дії селян спрямовані 

на вплив на природні властивості ґрунту для отримання бажаного результату. 

Це дозволяє стверджувати про формування певного своєрідного ставлення 

селянства до землі, що відображається в прийомах агрокультури, традиціях, 

звичаях, приказках, віруваннях. 

Сільська культура пронизувалась фокусуванням на веденні господарства, 

потребам якого підкорювались бажання та інтереси членів родин, громади. 

Досить часто науковці визначають, що селянським господарствам притаманно 

негативне ставлення до товаризації праці, зауважуючи про їх іммобільність, 
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адже вони функціонують в першу чергу для самозабезпечення та протиставлені 

підприємницькому світогляду [190, с. 110]. 

Традиційна сільська сім’я переважно характеризувалась патріархальною 

владою глави родини, тісним співробітництвом в повсякденній праці, 

«загальним гаманцем» всіх її членів і повним підкоренням сім’ї інтересам 

господарства [190, с. 108]. Вихід із сім’ї можливий, переважно у випадку 

одруження, тоді син створює власну сім’ю або приводить дружину в родину 

батьків, а дочка переходить до сім’ї чоловіка чи стає членом родини його 

батьків. Шлюбні відносин та створення сім’ї в селянській культурі теж мають 

свої особливості. Для антропологічної характеристики селянина слід 

підкреслити низький ступінь індивідуалізації, за яким сім’я вимагає від своїх 

членів вступати до шлюбу та нерідко впливає на вибір партнера. Як наслідок, 

вибір партнера для створення родини, не результат акту індивідуального 

кохання, а абсолютна господарська необхідність [190, с. 110]. 

Вплив сусідської общини, навіть після формальної ліквідації в радянську 

епоху, теж був колосальним у повсякденному селянському житті, адже громада 

через свій авторитет, що підтримувався за рахунок традицій, звичаїв, в силу 

господарської необхідності, давала можливість їй втручатися в справи кожного 

свого члена чи сім’ї. Також община, пізніше колгосп, нерідко ставали тим 

соціально-економічним інститутом, на який покладалась відповідальність за 

невиконання господарських планів, вимог, що надходили від ієрархічно вищих 

владних структур. У той же час майже кожний селянин у випадку настання 

кризової ситуації міг розраховувати на матеріальну, моральну підтримку 

общини, у той же час від нього цього очікували й інші її члени, характерним 

прикладом чого в Україні є толока. З часом навіть виник термін, який 

характеризував такий тип виробництва, – «моральна економіка», яка 

передбачала етику виживання, що ґрунтувалась на взаємодопомозі [190, с. 111]. 

Звичайно з плином часу під впливом багатьох факторів роль 

взаємодопомоги та кругової поруки ставала все меншою через трансформацію 
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архаїчних, традиційних уявлень сільських жителів про норми та правила 

спільного проживання. 

У радянську епоху керівництво СРСР намагалось сформувати свою 

систему соціально-економічних інститутів, що мали впливати на різні сфери 

життя селян, серед них колгоспи – як господарські одиниці, сільради – як 

громадські, партійні та комсомольські місцеві організації – як ідеологічні, що 

мали замінити індивідуальні господарства, сусідську общину, церковну 

парафію. 

Також варто зауважити, що значний вплив на щоденне життя селян 

мають традиції і звичаї, як елементи культури, які відіграють роль не просто 

давніх ритуалів, а служать реальними факторами організації виробництва, 

формування сім’ї, забезпечення функціонування соціальних зв’язків, підтримки 

життєдіяльності общини. Традиційне заняття сільським господарством 

передбачає виконання певних комплексів операцій, які спираються на досвід, 

отриманий завдяки традиціям, а не в силу модернізації виробництва чи 

застосування рекомендацій владних структур. Як наслідок, прогресивні методи 

ведення господарства, організації праці, поява нових культурних явищ, що 

санкціонувались чи запроваджувались владними структурами на селі, нерідко 

просто блокувались, відкидались, підмінювались селянством, яке мало власні 

специфічні, архаїчні уявлення про організацію життя в сільській місцевості. 

У тоталітарних державах поширеними способом виходу із цієї ситуації 

стало застосування примусу, терору до осіб, незгідних з метою влади у втіленні 

своїх планів модернізації, трансформації сільського господарства та села в 

цілому. 

Дослідження повсякдення сільських жителів має свої особливості. За 

влучним висловом Ф. Броделя, у сільській місцевості хліб сіють, як сіяли 

завжди, захищаючи свою присутність, прожорливе минуле монотонно поглинає 

крихкий час людей, що характеризує переважно саме сільське життя [141, с. 

38]. 
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Однією із характерних рис повсякдення селянства, яка значно впливає на 

щоденне життя представників цієї соціальної категорії порівняно із іншими, є 

ритм та циклічність, які дуже схожі на аналогічні явища в природі та власне 

спрямовані на виключення настання неочікуваних та шкідливих подій. У той 

же час ритм та циклічність формують певні колії, які ставлять певні рамки 

свободі волі індивіда та межі його особистій активності [190, с. 109]. Ці явища 

відбиваються на побуті, соціальних зв’язках, традиціях, звичаях у сільській 

місцевостях та дозволяють стверджувати про архаїчність традиційної 

селянської матеріальної та духовної культури. 

Ще однією характерною рисою повсякденного життя на селі є значне 

звуження меж приватності. Традиційна сільська громада, сім’я керуючись 

доцільністю впливає на різні аспекти життя своїх членів від виховання у 

дитинстві закінчуючи смертю. Як наслідок, в сільській місцевості формується 

свій особливий тип відносин між людьми. Це пов’язано із тим, що на селі 

сусідська община та родина, як соціальні квазіорганізми, виконують ті функції, 

які в масштабах суспільства виконують складні соціальні інститути: приватна 

власність, виробництво, торгівля, закон, владні структури, соціалізація індивіда 

та ієрархія суспільних зв’язків [190, с. 108]. 

Фактично повсякденність селянина складається в першу чергу із 

постійного протистояння із природою. Результати такого протистояння 

визначають рівень матеріального достатку родини, можливість забезпечити 

себе всім необхідним, а значить продовжувати своє існування. Саме 

особливості сільськогосподарської праці, середовища існування, вплив 

традиційної культури та патріархальних форм комунікації між людьми є 

ключовими відмінностями села від міста в питання повсякденного життя. 

Розвиток та існування села передбачає постійну кооперацію всіх членів 

громади, відтворення засобів виробництва – худоби та землі, передача знань та 

навичок молодшим поколінням, збереження системи землеробства, що в свою 

чергу забезпечує виживання людини. Звичайно залежність землеробства та села 

загалом від природно-кліматичних факторів протягом останніх століть значно 
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знизилась за рахунок впровадження нових прийомів агротехніки, нових систем 

землеробства, використання новітніх порід тварин та сортів культурних рослин, 

застосування сучасних агрегатів, мінеральних добрив. Проте власне життєвий 

уклад селянства зазнає змін повільніше, ніж технічний прогрес. Як наслідок, 

традиційна селянська культура в радянську епоху була змушена протистояти 

перетворенням, започаткованим радянським керівництвом під лозунгами 

модернізації сільського господарства та поширення прогресу в сільській 

місцевості. Саме в перші післявоєнні десятиліття процеси, які були розпочаті на 

початку 1930-х років із запровадженням колгоспно-радгоспної системи в СРСР, 

засвідчили поступову трансформацію культури, побуту, системи 

господарювання українського села, що позначилось на повсякденному житті 

селянства. 

Активне втручання держави у щоденне життя селян відбувалось за 

рахунок встановлення контролю над пресою, відпочинком, організацією 

побуту, впливу на виробничі процеси та розподіл результатів праці, створення 

своїх інститутів в сільській місцевості (сільради, компартійні та комсомольські 

організації). Все це у свою чергу накладає свій відбиток на теоретичні підходи 

та прийоми, які використовує історик при дослідженні повсякденності села в 

радянську епоху. 

Значною проблемою вивчення історії повсякдення для дослідника є 

суб’єктивні переконання науковця, оскільки під час вивчення свого об’єкта він 

керується своєю системою аксіологічних принципів при оцінці та аналізу того 

чи іншого явища, дій, емоцій, переконань окремих осіб або соціальної групи в 

цілому. 

Також не треба забувати про особливості власне радянської 

повсякденності. На думку В. Лисак, радянському способу життя були 

притаманні колективістська мораль, шанобливе ставлення до праці, славлення 

передовиками виробництва, провідна роль партії та її лідерів, комуністична 

ідеологія та атеїстична пропаганда пронизували буденне людське існування 

[226, с. 5]. У той же час формувалось певне специфічне ставлення до владних 
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структур та пропаганди, адже громадяни СРСР розуміли, що не завжди 

інформація, яку подавали ЗМІ, керівництво партії та держава про успіхи та 

переваги соціалізму та Радянського Союзу, відповідала дійсності. Однак таке 

розуміння практично не призводило до прояву відкритого незадоволення. Це у 

свою чергу також впливало відносини між владою та народом, людьми між 

собою та їх ставленні до явищ і процесів, які мали місце в тогочасному 

суспільстві. 

Отже, можна зробити висновок, що методологія історії повсякдення 

перебуває на стадії кристалізації та формування. На сьогоднішній день існують 

теоретичні розходження в баченні предмету, об’єкту та місця повсякденної 

історії в сучасній історичній науці загалом. Методологічне становлення історії 

повсякдення триває й в контексті сучасних досліджень соціуму в різних 

гуманітарних дисциплінах, в тому числі й в історичній науці. 

Варто відзначити, що методології дослідження повсякденності 

притаманне застосування міждисциплінарного підходу до підбору методів 

вивчення повсякденної історії селянства. Для дослідження повсякденного 

життя науковець застосовує як загальнонаукові методи, так і власне історичні, а 

також методи інших гуманітарних наук. Інструментарій дослідника 

повсякдення визначається особливістю самого об’єкту дослідження, який не 

отримав чіткого методологічного визначення як в сучасній вітчизняній, так і в 

іноземній історіографії. 

Власне через специфіку повсякдення, як горизонту буття людини, який 

об’єднує в собі різні сфери життя людини (ординарне і неординарне; приватне 

та публічне; виробниче, сімейне та громадське), досліднику щоденного життя 

людини доводиться досить раціонально ставитись до свого об’єкта дослідження 

та інформації отриманої з різних груп джерел. 
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РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРІАЛЬНА СФЕРА ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 

СЕЛЯНСТВА 

2.1. Праця та бюджет сім’ї в сільській місцевості 

Повсякденність проявляється в різноманітних аспектах діяльності 

людини, а саме у виробничій, побутовій, комунікативній, культурній сферах 

існування людини. 

Вивчення матеріальної сфери повсякденного життя суспільства займає 

дуже важливе місце при історичній ретроспективі життя населення в минулому. 

На думку Ф. Броделя, матеріальне життя є взаємозв’язком людей і речей, які їм 

служать, і саме це є одним із способів відчути повсякденне існування людини в 

минулому. Матеріальна сторона повсякдення характеризується своєю 

всеповторюючою, всепоглинаючою присутністю, протікаючи під знаком 

рутини [141, с. 41]. Саме дослідження праці й доходів, побуту, особливостей 

матеріального забезпечення дають можливість науковцям охарактеризувати 

основні тенденції розвитку суспільства в певний період та служить індикатором 

його ефективного функціонування, дає можливість зрозуміти в яких умовах 

жила тогочасна людина. 

Матеріальна сфера повсякденного життя селянства в 1940–1960-х роках, 

визначалась багатьма різноманітними елементами, серед яких була і праця, яка 

була основним засобом отримання надходжень до бюджету селянської родини. 

Джерела доходів селян були різноманітними, серед них оплата праці в колгоспі; 

продаж вирощеної в підсобному господарстві та отриманої на трудодні 

продукції державі, заготівельним кооперативним організаціям та на колгоспних 

ринках; кошти отримані від продажу виробів кустарних ремесел та промислів; 

«нетрудові доходи», тобто зароблені гроші шляхом підробітку на не основній 

роботі з яких не сплачувались податки. У той же час потрібно зауважити, що 

для зменшення витрат й забезпечення функціонування власного господарства 

селяни нерідко зловживали колгоспними пільгами, вдавались до крадіжок 

колгоспного майна (збіжжя, кормів для худоби, будівельних матеріалів). 
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Забезпечення існування людини й задоволення її потреб можливе лише 

при створенні матеріальних благ. Фактично, праця є невід’ємною складовою 

повсякденного життя, у зв’язку тим, що вона як цілеспрямована діяльність 

людей, забезпечує задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства, 

також вона служить засобом комунікації індивідуумів в певній соціальній 

групі. Особливості суспільно-політичного ладу впливають на специфіку 

соціальної стратифікації суспільства, відносини між населенням та владними 

структурами, однак в той же час впливає й на організацію праці в 

різноманітних підприємствах, установах, організаціях. Відповідно до 

постулатів радянської ідеології, залучення до суспільної праці в колективних 

господарствах повинно було слугувати інструментом консолідації «радянського 

народу», підтверджуючи наявність союзу між містом і селом. Навіть після 

розпаду СРСР в 1991 р. та демонтажу радянської системи управління та 

переходу до функціонування ринкової економіки, особливості повсякденної 

праці в сільськогосподарських підприємствах зберігали певні риси радянської 

моделі організації виробничого життя, що впливало на різноманітні соціальні, 

економічні, процеси в сільській місцевості України в перше десятиліття 

незалежності. 

Відповідно до ст. 12 Конституції СРСР 1936р., праця була обов’язком і 

справою честі кожного працездатного громадянина, організація праці 

відбувалася за принципом: «хто не працює – той не їсть» [95, с. 9]. Ця ситуація 

склалась у зв’язку із послідовним втіленням політики керівництва держави із 

впровадження постійного і тотального контролю за господарським та 

виробничим життям країни й мобілізації людських ресурсів. Фактично праця 

перетворювалась в радянській державі на дієвий інструмент експлуатації 

широких мас населення, що закріплювалось на законодавчому рівні. У СРСР 

праця перетворилась на своєрідний засіб ідеологічної роботи. Трудова 

діяльність проголошувалась не просто необхідністю, а стала політичним 

гаслом, вона перетворилась на суть існування «радянської людини» та мала 

стати єдиним шляхом досягнення основної проголошеної цілі – побудови 
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«комуністичного суспільства». Трудовий процес в СРСР був тісно пов'язаний із 

освітою, адже він мав служити засобом підготовки молодого покоління для 

майбутніх трудових звершень, формування якісно нового виду особистості з 

певних набором рис радянської ідентичності, необхідних тогочасному 

владному режиму. Фактично у СРСР, найяскравішими свідченнями 

використання праці для створення «нової людини» стали соціалістичні 

змагання і стаханівський рух [317, с. 77]. У 1950-х роках набув розмаху 

«гіталовський рух», названий на честь О. В. Гіталова, тракториста з 

Кіровоградщини, який встановлював рекорди з обробітку ґрунту з 1945 р., що 

перевищували норми, запроваджені в СРСР до цього. Цей рух започатковувався 

як змагання серед шоферів, трактористів та комбайнерів за перевиконання 

планів та норм з часом охопив різні галузі сільського господарства. 

«Гіталовців», зазвичай відзначали нагородами, преміями та ставили в приклад 

для колективів. 

Селяни в досліджуваний період працювали в колгоспах та в своїх 

підсобних господарствах. З самого початку встановлення радянської влади, 

більшовицьке керівництво розгорнуло активну роботу з метою залучення 

широких мас селянства до участі в створенні та функціонування колективних, 

громадських господарств. Однак традиційне уявлення українського селянства 

про способи та методи господарювання не сприяло створенню таких 

підприємств (ТСОЗів, комун, артілей) й не знайшло широкої підтримки в 

сільській місцевості. У кінці 1920-х – на початку 1930-х років радянське 

керівництво вдалось до реалізації плану суцільної колективізації, фактично за 

допомогою введення різноманітних соціально-економічних обмежень, 

застосуванням терору, голоду, розкуркулення заможних та середняцьких 

господарств владі вдалось змусити переважаючу більшість селян проти їх волі 

вступити до колгоспів, позбавивши можливості володіти основними 

виробничими ресурсами на селі: землею, худобою та реманентом. Звичайно 

такі дії не сприяли зростанню популярності радянського режиму в сільській 

місцевості, однак широкого масового протестного руху не було, тим паче в 
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умовах масового терору проти незгодних та встановлення жорсткого контролю 

партійно-державних органів за громадським та виробничим життям на селі. У 

таких умовах селянам довелось пристосовуватись до реалій тогочасного життя. 

Праця в артілі перетворилась на один з ключових елементів 

повсякденного життя для переважної більшості селян, оскільки занятість у 

громадському господарстві колгоспу складала найбільший часовий відрізок у 

трудових затратах сімей колгоспників [263, с. 10]. На думку В. Ф. Лисак, в 

умовах радянської дійсності робота в колективних господарствах стала 

найголовнішим обов’язком селянина і саме її результати впливали на 

можливість отримувати прибутки, виховувати дітей та влаштовувати своє 

життя [226, с. 81]. 

Праця в колгоспі була організована відповідно до Статуту 

сільськогосподарської артілі 1935 р., приписів тогочасного трудового 

законодавства й під жорстким контролем партійно-державних органів. Загалом 

варто зазначити, що по своїй суті система організації праці в колгоспі й 

відносини між селянством та владою характеризувався багатьма 

особливостями, притаманними лише радянському періоду, однак деякі мали 

свої корені ще в попередні епохи. Саме це дозволило російським науковцям 

М. А. Безніну та Т. М. Дімоні стверджувати, що модель організація праці в 

радянському селі була схожа із повинностями притаманними традиційному 

аграрному феодальному суспільству при веденні натурального господарства, 

тобто така модель фактично діяла в СРСР в 1920-х – середини 1960-х роках 

[130, с. 96]. Вона передбачала безоплатні чи за низькими цінами поставки 

продукції, відробітки на державних підприємствах (колгоспах), участь в різних 

заходах, які були спрямовані на будівництво промислових об’єктів, розбудови 

інфраструктури і т.д. 

Селяни працювали на різноманітних виробничих ділянках в колгоспах в 

залежності від сезону, природно-кліматичних умов, вікових особливостей, в 

залежності від рішень правління артілі при виконанні господарського плану. 

Окремі працівники постійно мали закріплені ділянки робіт, серед них пастухи, 
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ковалі, об’їждчики, охоронці, комірники, завідуючі складами, вагарі, 

мірошники, пасічники. Окремо в колгоспи призначались профільними 

районними державним органами в галузі сільського господарства агрономи, 

зоотехніки, ветеринари, які могли бути не членами колгоспів й дуже часто 

направлялись для роботи на місця після закінчення навчання. Деякі 

вузькопрофільні спеціалісти також наймались колгоспами окремо за договором 

й мали більш високу оплату ніж рядові колгоспники, вони також могли бути не 

членами артілі, серед таких працівників – теслярі, столяри, стельмахи, ковалі, 

будівельники, пізніше також електрики. Для зайняття окремих посад кандидати 

повинні були мати певні знання, необхідні для виконання посадових обов’язків, 

а також вимагалась відсутність судимості за вчинення майнових та посадових 

злочинів, серед таких бухгалтери, комірники, обліковці, діловоди. Із 

зростанням механізації сільського господарства в країні колгоспи все більше 

потребували механізаторів (комбайнерів, трактористів, шоферів, механіків), які 

досить часто підготовлювались на спеціальних курсах за рахунок коштів самих 

артілей, однак такі працівники нерідко намагались знаходити роботу в місті, на 

підприємствах, отримуючи відповідну кваліфікацію. Частина колгоспників 

займалась працею, не пов’язаною із виробничими та управлінськими 

процесами, серед них кухарі, вихователі колгоспних ясел та дитсадків, 

прибиральниці, поштарі, кур’єри. 

Проте в переважній своїй більшості селяни працювали на полях та на 

фермах колгоспів. Варто зауважити, що значна частина колгоспників могла 

бути задіяна протягом року на різноманітних сезонних господарських роботах, 

серед яких могли бути не лише робота в полі чи на фермі, серед таких видів 

діяльності й заготівля й перевезення дров та будівельних матеріалів в 

колгоспному лісі; добування торфу на його розробках; будівництво та ремонт 

доріг, будівель та господарських об’єктів артілі, меліоративних споруд; 

насадження садів та полезахисних лісосмуг, нових лісонасаджень; перевезення 

необхідних вантажів. У окремих випадках колгоспи змушені були згідно плану 
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трудової мобілізації виділяти колгоспників для виконання сезонних робіт на 

підприємствах інших галузей економіки, наприклад на цегляні, цукрові заводи. 

Звичайною практикою в радянську епоху стало залучення дітей до роботи 

в колгоспі. Радянська освітня система була побудована за принципом 

поєднання навчання та трудового виховання, тому праця дітей вважалась 

корисною та необхідною. Колгоспи нерідко звертались за допомогою до 

піонерських організацій, шкіл за допомогою, особливо влітку, коли 

припинялось навчання в школі. Діти працювали в теплицях, на птахофермах, на 

заготівлі кормів, під час жнив були помічниками комбайнерів та трактористів. 

Досить часто партійне керівництво організувало масову участь школярів-

піонерів, комсомольців для допомоги колгоспам для виконання господарського 

плану. Для колгоспів це були додаткові трудові ресурси, які можна було 

використати під час напружених весняно-літніх робіт. Проте варто зауважити, 

що насправді активна участь дітей в сільському господарстві було викликане 

також тим, що ця робота оплачувалась і їм також нараховувались трудодні й 

вони отримували платню, що була додатковим джерелом наповнення бюджету 

сім’ї колгоспників. Селяни відзначали, що у більшості, після війни працювати у 

колгоспах не хотіли, тоді як у пізніші роки таких було набагато менше [12]. 

У повсякденному житті більшість колгоспників виконували заплановані 

польові роботи, зазвичай щоденно (напередодні ввечері або рано вранці) 

отримували «наряд» від бригадира або завфермою, тобто завдання на 

виконання певних робіт протягом дня, інколи на кілька днів, цю інформацію 

також могли повідомити ланкові своїм працівникам. Фактично визначення 

щоденних обов’язків колгоспника залежало від керівника.  

Нерідко були випадки, коли бригадири виганяли селян на роботу, 

застосовуючи фізичну силу, погрози, тушачи відром водою розтоплені печі в 

хатах аби ті йшли в поле [16]. Селяни досить часто намагались спочатку вранці 

зайнятись своїм господарством, а тоді вже ставати до колгоспної праці. 

Починаючи із середини 50-х років для значної частини робіт, особливо в 

тваринництві, почав використовуватись метод закріплення певної ділянки робіт 
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за конкретним працівником, що збільшувало особисту відповідальність певної 

людини за колгоспне майно і результати праці. 

Вихід працівників контролював бригадир або особа якій він довіряв 

(часто це була ланкова), для цього він заздалегідь обходив двори колгоспників і 

повідомляв про вихід на роботу, час та місце. Зазвичай це відбувалось рано-

вранці або напередодні ввечері. У окремих випадках бригадири, навіть голова, 

змушені були умовляти, погрожувати, домовлятися з колгоспниками аби знайти 

працівників на день для виконання запланованих робіт. Контроль за 

виконанням робіт у своїх бригадах вів бригадир, на фермах – завідуючі 

фермою, та керівники найнижчих рівня – ланкові, окрім них загальне 

керівництво здійснювали голова господарства, а також відповідні галузеві 

спеціалісти за необхідності – зоотехніки, агрономи, рахівники, обліковці. 

Поширеним явищем став формальний контроль з боку керівництва за 

виконанням робіт в артілі. Наприклад, , що бригадир колгоспу імені Свердлова 

Семенівського району в 1948 р. систематично зловживав алкоголем, практично 

не контролюючи роботу підлеглих, що зривало виконання господарського 

плану, лише зазначав: «Робіть так, щоб ні вас, ні мене не чіпали» [41, арк. 23]. 

Як наслідок, таке ставлення до роботи спричиняло не виконання господарських 

планів, неефективне використання наявних ресурсів, розкрадання колгоспного 

майна. 

Час роботи в колгоспі теж є важливою складовою при розкритті ролі 

колгоспної праці в повсякденному житті селянства. Робочий час для більшості 

робіт в колгоспі не був лімітований, графіків майже існувало, окрім охоронців, 

працівників контори. Обласна газета «Деснянська правда» повідомляла, що на 

тваринницьких фермах колгоспів робота має починатися о 5-тій годині ранку, 

але в багатьох господарствах працівники запізнюються, приходять пізніше, під 

час сівби та жнив колгоспники мають бути не пізніше 7-ої години, але в 

багатьох артілях працівники виходять в поле о 9-тій чи 10-тій годині, що не 

сприяє виконанню господарського плану. Досить часто працівники ферм 

приходили на роботи о 10-тій годині, подавши корм худобі, вже в обід йшли 
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додому, деякі вже більше й не приходили в цей день на роботу [335]. У 

колгоспі ім. Сталіна Куликівського району селяни під час посівної кампанії 

працювали в полі лише 3–5 годин і йшли додому, через це господарство не 

встигало закінчити посівну вчасно. Якщо ламалась техніка, не чекаючи її 

ремонту працівники розходились по домівкам. Селяни досить часто 

скаржились, що їх змушують йти на роботу в колгосп рано-вранці, коли вони, 

ще не встигли виконати всі роботи у своїх підсобних господарствах а в колгоспі 

потрібно працювати ледь не ввесь день. 

Поширеним явищем стала робота понад норму, щоб встигнути виконати 

план, в таких випадках селянам доводилось працювати навіть вночі. 

Наприклад, в час посівної компанії чи під час жнив нерідко роботу в колгоспах 

польові ланки розпочинали рано-вранці й закінчували опівночі аби встигнути 

виконати план. 

Повсякденне виробниче життя в досліджуваний період зазнало змін у 

зв’язку із електрифікацією сіл та механізації виробництва в сільському 

господарстві. Підключення до електричної мережі господарських (приміщення 

ферм, складів, токів) та адміністративних споруд (контор) дозволило 

виконувати частину робіт ввечері або навіть вночі, тим паче що це дозволило 

значно збільшити обсяги вирощеної продукції, підвищити якість обробітку 

ґрунту. У той же час механізація частини польових робіт, перевезення вантажів 

призвело до зменшення використання ручної фізичної праці, проте вона все 

одно широко використовувалась в колгоспах, навіть після розпаду СРСР. 

Наприклад, голова колгоспу «Третій інтернаціонал» Прилуцького району 

в 1947 р. зазначав: «Електрифікація дозволила нам механізувати багато 

процесів: подрібнення й підготовку кормів худобі, прискорити обмолот та 

очищення зерна, краще переробляти льонопродукти, запустити власну 

пилораму» [40, арк. 79]. Проте таки випадки були поодинокими в кінці 1940-х 

років, у більшості колгоспів Чернігівської області не було підключення до 

електромережі. Не вистачало коштів для підключення, тому активно 

застосовувалась ручна праця. У перші післявоєнні роки електрифікація 
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сільської місцевості проходила повільно через те, основні частину ресурсів 

держава витрачала на відновлення важкої промисловості, відбудови об’єктів 

енергетики, проте в же 1950–1960 ті роки цей процес став значно жвавішим. 

Механізація виробництва в перші післявоєнні роки було на надзвичайно 

низькому рівні через втрати матеріально-технічних фондів протягом війни та 

незначні асигнування в цю сферу в роки відбудови. Проте в 50-х на початку 

60-х років розпочався активний процес механізації сільського господарства. 

Також в 1958–1959 роках в ході ліквідації МТС колгоспи отримали у 

використання їх техніку. Проте селяни нерідко все ж скаржились, що техніки не 

вистачає, а з кожним роком норми виробітку та врожайності зростають. Досить 

часто причиною проблем з технікою було відсутність навичок з управління та 

ремонту техніки, нераціонального її використання, проблем із постачанням 

запчастинами. 

Не зважаючи на відсутність чітко регламентованої обідньої перерви та 

часу відпочинку під час роботи в колгоспі звичайно вони були невід’ємними 

елементами повсякденного виробничого життя кожної артілі. Нерідко час 

перерви визначався безпосередньо в колективі бригади чи ферми, нерідко 

селяни йшли на обід з поля, тоді коли вважали за необхідне, що викликало 

непорозуміння та сварки із керівництвом. У першу чергу селяни 

використовували час обіднього відпочинку для роботи по власному 

господарству, через що могли спізнюватись, що нерідко призводило до сварок 

із керівництвом колгоспу. Наприклад, бригадир колгоспу «Комуніст» 

Новгород-Сіверського району, скаржився кореспондентові місцевої газети, що 

селяни надто довго перебувають на обіді, що впливає на темп виконання робіт: 

«Обідня перерва в нас аж 2 години, доводиться одпускать людей додому, коли 

повернуться тоді й будемо працювати» [338]. Нерідко час відпочинку окремі 

працівники використовували для того щоб пограти в карти чи випити 

спиртного, що ставало об’єктом критики та висміюванні в стінгазетах та 

польових листках, обговорення на зборах членів артілі та причиною зняття 

трудоднів. Окремі колгоспники, які працювали шоферами та трактористами 
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часто використовували техніку й спалювали колгоспне паливо, щоб з’їздити 

додому на обід, при тому запізнювались через шо, не вдавалось вчасно 

виконати господарський план на день. 

У такій ситуації місцеве партійне керівництво наголошувало на 

необхідності створення їдалень та польових кухонь при господарствах, що 

дозволяло б колгоспникам не відволікатися від роботи в артілі, йдучи додому 

на обід з поля. У місцевій пресі активно з’являлись публікації про необхідність 

організації гарячих обідів та їх підвезення в поле для колгоспників в обідній 

час. Однак такі заходи не завжди мали очікуваний ефект. У колгоспі 

ім. Мічуріна Коропського району механізатори відмовлялись обідати в полі, а 

йшли додому, повертались із значним запізненням, оскільки нерідко до села 

треба було йти кілька кілометрів. 

Держава також намагалась заповнити час обіднього відпочинку 

колгоспників: в поля виїжджали та виступали агітбригади з району чи області, 

гуртки самодіяльності з місцевих клубів. 

Можна зробити висновок, що в повсякденному виробничому житті обідня 

перерва була не лише часом відпочинку, але й можливістю приділити увагу 

своїм підсобним господарствам. Різноманітним заходами держава намагалась 

оптимізувати цей час аби більш ефективно використовувати людські ресурси. 

Окремим важливим аспектом стало співвідношення між працею в 

колгоспі та у своїх підсобних господарствах. Значна частина польових 

колгоспних робіт співпадала в часі з необхідністю обробітку городів, 

заготівлею кормів у своїх господарствах, до того ж це також вимагало немало 

сил та часу. Досить часто керівництво колгоспів з розумінням ставилось до 

роботи селян у своїх підсобних господарствах. Наприклад, в колгоспі «Колос», 

що в с. Веприк Бобровицького району, у вересні 1961 р., на запитання: «Чому 

так мало людей працює над збиранням картоплі в артілі?», місцевий голова 

відповів: «Людям потрібно ще днів три для того, щоб дома впоратись, а тоді 

вже черга й до колгоспної картоплі та кукурудзи дійде» [90. арк. 38]. Як 

наслідок, протягом початку вересня в артілі із 500 дворів працювало лише 10-
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30 чоловік в полі. У селі Вороньки того ж району у цей же час із 220 дворів 

працювало в полі лише 60 чоловік, тоді як решта займались збиранням врожаю 

в себе на городах. Через це місцевий парторг та голова сільради звинувачували 

місцеве керівництво колгоспу в недостатності контролю за ходом польових 

робіт, адже навіть бригадир та членів правління не з’являлися на роботі, 

займаючись справами у своїх господарствах, тому довелось закликати вийти в 

поле місцевий комуністичний актив та школярів у вільний від навчання час. 

Варто відзначити також питання співвідношення внеску чоловіків та 

жінок в роботу в колгоспі. У Чернігівській області в 1955 р. 72,7 % часу 

чоловіки та 50,6% часу жінки витрачали на роботу в колгоспі, при цьому в 

західних областях ці показники були 60% для чоловіків та 45% для жінок, а в 

південних 80% для чоловіків та 70% для жінок. Постійно в колгоспі працювало 

лише 61 % чоловіків та 20,6 % жінок, решта виконували роботи сезонно або 

тимчасово в артілі або мали іншу роботу в місті чи їздили на підробітки [55, 

арк. 49]. Варто відзначити, що зростала кількість осіб від загального числа 

сільського населення, які працювали в колгоспі, у 1952 р. тільки 59,4 % 

чоловіків працювало в колгоспі постійно, загалом із тимчасовими та сезонними 

роботами в колгоспі було задіяно 89,1% чоловіків працездатного віку в області 

з числа сільського населення, 4,41% працювали тільки на присадибних 

ділянках, решта в сфері обслуговування та на підприємствах, 20% чоловіків 

виїжджали на підробітки в міста. В 1952 р. артілях постійно було задіяно лише 

46,4% жінок, 15,9% працювало в установах, підприємствах, але 65 % жінок 

працювали в основному тільки підсобних господарствах. Також архівні 

джерела свідчать, що переважно підлітки 12–15 років, які працювали в колгоспі 

були хлопцями, дівчата зазвичай допомагали в підсобних господарствах [24, 

арк. 3]. 

Поступово зростало роль та об’єм жіночої праці в колгоспах області ця 

тенденція була також притаманної іншим регіонам УРСР. Якщо в 1940 р. 

чоловіки в середньому працювали в колгоспі 227 днів, то жінки лише 180, тоді 

як в 1952 р. чоловіки 193 дні, а жінки 212 днів, в 1955, чоловіки 221 день, а 
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жінки 269 днів [24, арк. 3]. Тобто жіноча праця займала вже значну частину і 

становила по суті основу розвитку сільського господарства, оскільки кількість 

днів, які працювали колгоспники, зростало набагато повільніше  порівняно з 

часом витраченим жінками. 

Нерідко наявність родинних або дружніх зв’язків селян із 

представниками керівництва колгоспу дозволяло їм часто не виходити на 

роботу, а іноді навіть не працюючи, виробити мінімум трудоднів. Наприклад, у 

колгоспі ім. 1 Травня Семенівського району звичною практикою стало те, що 

бригадири не контролюють вихід своїх дружин на роботу, які майже не ходять 

в поле, у той же час вони працюють вдома на присадибних ділянках, а чоловіки 

їм вписують нібито зароблені трудодні, а місцевий голова покривав це явище 

[50, арк. 25]. 

Звичайно ж виробниче життя колгоспів у досліджуваний період 

характеризувалось багатьма різноманітними особливостями серед яких і 

зловживанням спиртним, що нерідко призводило до неякісно виконаних робіт, 

пошкодження колгоспного майна. 

Виробниче життя колгоспів характеризувалось виникненням 

непорозумінь, конфліктів між керівництвом та рядовими колгоспниками, між 

окремими працівниками в середині колективу, і причини цих ситуацій були 

різноманітними. Зазвичай це були відмова або саботування колгоспниками 

господарського плану через намагання керівників примусити колектив більше 

працювати, боротьба за вакантні посади із більш високим окладом, особиста 

неприязнь. 

Організація соціалістичних змагань між ланками, бригадами в середині 

колгоспів іноді призводило до зростання напруженості в середині колективів. 

Ці заходи часто давали успішні результати, але виникали і проблеми. Іноді 

навіть мали місце підкупи та вмовляння ланковими шоферів та механізаторів 

швидше працювати біля її працівників аби вчасно зробити роботу чи навіть 

перевиконати план [16]. Винагородою за такі «подвиги» нерідко був одяг, 

взуття, наручні годинники, грошові премії. У колгоспі ім. Кірова Олишівського 
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району мало місце протистояння двох ланкових, яке призвело до скарг, 

звернень до районних партійних органів та перевірок діяльності артілі. 

Проблема виникла у зв’язку із звинуваченням ланкової Пекур, в тому, що вона 

має рекордні врожаї, через те, що керівництво колгоспу виділяє для неї кращі 

землі, кращий посівний матеріал, першій надає підготовлений інвентар, все в 

першу чергу для передовиків, а з решти вимагають на них рівнятися, коли у 

інших ланок гірші умови [280]. 

У Чернігівській області важким тягарем на плечі селянства лягла 

реалізація плану по розширенню площі орних земель та сіножатей за рахунок 

осушування боліт. Ця кампанія набула значного розмаху в кінці 50-х – на 

початку 60-х років проводилась за активної пропагандистської роботи серед 

населення й отримала в пресі назву «Місцевої цілини». У зв’язку з цим 

доводилось до відома місцевого керівництва та голів колгоспів, що вони 

повинні виділяти працівників, що будуть працювати на осушенні боліт. Варто 

відзначити, що це була надзвичайно важка робота, на якій у більшості вручну, 

за допомогою лопат доводилось копати меліоративні канали та вивозити 

гужовим транспортом ґрунт. 

Поширеною проблемою в колгоспах стало питання виходу селян на 

роботу у релігійні свята, коли традиційно селяни не працювали. Іноді в цьому 

питанні керівництво місцевих господарств йшло назустріч традиціям. 

Наприклад, в 1952 р. в с. Охрамієвичи Корюківському районі більшість 

працівників у місцевих колгоспах та МТС селяни не вийшли на роботу 7 січня 

на Різдво, однак керівництво господарств ніяк не зреагувало на це [48, арк. 31]. 

Іноді місцеве керівництво саме приймало участь в святкуванні свят чим 

викликало гостру критику в місцевій пресі. Голів колгоспів та членів правління 

можна було побачити під час храмування в гостях у родичів та знайомих, де 

вони відпочивають та п’ють горілку. 

Значного поширення набула практика використання колгоспної худоби та 

реманенту для роботи у своїх підсобних господарствах у вечірній та нічний час 

без дозволу керівництва. наприклад, в колгоспі ім. Хрущова Березненського 
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району весною 1952 р. селяни використовували коней та плуги для обробітку 

своїх городів пізно ввечері та вночі, як наслідок, це призводило до виснаження 

тварин, які з часом вже не могли працювати на повну силу, що вело до зриву 

посівної кампанії [49, арк. 98]. 

Звичним явищем, яке характеризувало ставлення селянства до колгоспної 

праці була питання не вироблення трудоднів членами артілі, який для області 

становив 120 трудоднів для дорослих працездатних колгоспників та з часом 

зріс до 160–180 трудоднів, підлітки у віці 12–16 років мали виробити 50 

трудоднів, з часом артілі самі могли встановлювати норми мінімуму виробітку 

трудоднів, із середин 50-х років цей показник в багатьох артілях області виріс 

до 200. В. М. Гаврилов зазначає, що у Чернігівській області особливо в перші 

повоєнні роки показник кількості колгоспників, що не виробили мінімуму 

трудоднів сягав у 1945 р. – 23,5 %, у 1946р. – 23.4 %, у 1947 та 1948 роках 18,6 

та 12,1% відповідно від загальної кількості членів артілей регіону [162, с. 225]. 

Ухилення від роботи в колгоспі було пов’язано із тим, що оплата праці була на 

низькому рівні та була переважно в натуральному вигляді, а через фіскальний 

тиск держави на підсобні господарства селяни значно приділяли увагу своїм 

особистим господарствам. 

В. М. Гаврилов, проаналізувавши архівні дані за 1945–1948 роки, 

приходить до висновку, що в середньому по Чернігівській області чоловіки в 

колгоспах виробляли по 192 трудодні в 1945 р., 183 – у 1946 р., 200 – 1947 р., 

227 – 1948 р., однак цей показник нижче за дані 1940 р. – 248 [162, с. 226]. 

Отже, селяни в перші повоєнні роки менше приділяли уваги роботі в 

колективних господарствах, покладаючись на доходи від інших джерел, 

оскільки оплата праці не задовольняла селян аби забезпечити свої сім’ї. 

Як наслідок, держава намагалась змусити селян приділяти більше уваги 

роботі в артілях. Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про 

виселення з Української РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності 

в сільському господарстві та ведуть антигромадський паразитичний спосіб 

життя» від 21 лютого 1948 р. [105, с. 346], селяни, які не виробили мінімум 120 
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трудоднів, взагалі не працювали в колгоспах, займались самогоноварінням за 

рішенням колгоспних зборів могли бути виселені за межі області чи республіки 

разом із сім’єю на термін до 8 років. При виселенні нерідко конфісковували 

частину майна, відбирали житло та присадибну ділянку. 

Згідно архівних матеріалів перевірок місцевою прокуратурою в 1948–

1949 роках у 65 колгоспах Бахмацького району із 17400 осіб працюючих 

колгоспників, не виробили мінімум трудоднів 12480 чоловік, не працювали 

взагалі 342 особи, 590 осіб була покарано, однак інформація тільки про 81 

людину була повідомлена до відповідних партійних та державних органів, й 

виключено з артілей тільки 20 осіб та виселено із місць проживання лише 8 осіб 

із сім’ями [46, арк. 68]. Станом на 1961 р. за «тунеядцтво» з місць проживання 

Чернігівській області було виселено 59 осіб, більшість з них пересилили в 

межах регіону у Бахмацький та Менський райони для роботи на місцевих 

цегельних заводах або на торфорозробки у Ріпкінському районі. На початок 

осені 1948 р. в області було проведено зібрання в 961 колгоспі, було ухвалено 

448 вироків, 2591 особа підписали зобов’язання «чесно трудитися», із загальної 

кількості ухвалених рішень райвиконкоми не затвердили лише 54, облвиконком 

– 44. Тобто за допомогою жорстких репресивних заходів командно-

адміністративна система намагалась змусити селян працювати в колгоспі 

більше часу. З УРСР в 1948–1953 роках було виселено 33 266 осіб та 13598 

членів їх родин. а в 1948 р. за порушення трудової дисципліни в артілях області 

за подібні злочини в регіоні засуджено 2 402 осіб і виключено з колгоспів – 489 

людей. У Чернігівській області було виселено тільки до кінця 1948 р. 47 особи, 

з членами своїх родин. Виселення продовжувались і в наступні роки. Нерідко 

процедури розгляду справ про виселення проводились із порушенням 

законодавства, місцеві органи іноді помилково включали в такі списки вагітних 

жінок, з малолітніми дітьми, осіб похилого віку, інвалідів війни, колгоспників, 

що були на навчанні чи перебували тимчасово на промисловому виробництві. 

Селян виселяли в басейни річок Єнісей, Лена та Об, на підприємства 

гірничодобувної, лісової та рибної промисловості та табори МВС СРСР. 
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Перебуваючи у важких мовах, де хто намагався втекти додому, але їх в 

більшості ловили й арештовували знову. У 1956 р. із заслання в Чернігівську 

область повернулись лише 279 осіб, що були вислані за не вироблення 

мінімуму трудоднів в попередні роки [188, с. 28]. 

Як наслідок таких репресивних заходів місцеве керівництво звітувало 

голові Чернігівському обкому М. Рогінцю в 1948 р., що після проведення 

колгоспних зборів в селах з роз’ясненням Указу від 21 лютого 1948 р. відбулось 

швидке зростання кількості вироблених трудоднів в артілях. «Після зборів 

вихід на роботу дуже гарний. Бригадири більше не ходять по хатах, у деяких 

колгоспах в бригадах раніше виходило по 20 осіб, а тут по 600 ледь не всі 

колгоспники, голова артілі не знав де застосувати всю робочу силу. У 

Козелецькому районі в колгоспі «Червона зірка» до зборів виходило на роботу 

90–110 чоловік, а в перший день після зборів – 174 особи, на другий – 247, 

згодо цифра сягнула 324. Коли роботи всім не вистачає артілях, люди ляють 

бригадирів та вимагають все одно записати». 

У наступні роки кількість осіб, що не виробили мінімум трудоднів, 

поступово продовжувала зменшуватись, проте і на початку 1950-х років 

питання залишалось таким же актуальним, незважаючи на жорсткі заходи 

місцевої влади в перші повоєнні роки, відповідно з рішеннями державного 

керівництва, з метою змусити селян більше працювати в колективних 

господарств ефект від жорстких методів був сумнівним. В УРСР 63 тис. 

колгоспників не виробили мінімум трудоднів в 1951 р. [188, с. 28]. Наприклад, 

в селі Кобижчі Бобровицького району Чернігівській області в місцевій артілі в 

1952 р. із 624 осіб 207 не виробили мінімум трудоднів, 116 з них взагалі 

практично не з’являлись у колгоспі. 

Репресивні заходи не давали очікуваного ефекту в довгостроковій 

перспективі, тому що на початок 1960-х років  питання зацікавленості роботою 

в колгоспах залишалась актуальною, хоч і менш гострою, тому що зростання 

оплати праці колгоспників, відміна обов’язкових поставок продуктів державі 

підсобними господарствами, введення обов’язкового грошового асигнування, 
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зростання закупівельних цін на продукцію, що закуплялась в колгоспів та в 

селян, сприяли активність участі колгоспників у виробничому житті 

колективних господарствах. 

Ставлення до праці в колгоспах було різноманітним, це було пов’язано в 

силу багатьох обставин, серед яких особисті переконання, рід занять, вік, стать. 

Переважна більшість селян виконували норми встановлені колгоспом та 

державою, однак значного розмаху відданості праці в колективних 

господарствах не спостерігалось, особливо в перші післявоєнні роки, 

незважаючи на репресивні заходи держави та грабіжницьку економічну 

політику по відношенню до підсобних господарств. 

Яскравим прикладом ставлення до роботи в артілях колгоспників, 

описував кореспонденту обласної газети ланкова під час інтерв’ю з бригадиром 

однієї артілі області в 1963 р., який зазначав: «Люди вранці збираються дуже 

повільно. Стоять теревенять та курять біля контори, на роботу сильно не 

поспішають. Такі в нас заведені порядки. Працюють скільки Бог дасть, як 

кажуть в народі, а потім бігом з колгоспу додому.» Бригадир говорив: «Що 

люди на роботу йдуть неохоче. Говорять посадим в себе картоплю, а тоді й на 

колгоспне поле. Є люди, тоді й починаєм працювати, не силою ж їх виганять» 

[91, арк. 22]. 

Незадовільне виконання своїх обов’язків значною частиною колгоспників 

було хронічною та поширеною проблемою в сільському господарстві СРСР 

протягом всього існування тогочасної колгоспної системі. Селяни не були 

надто зацікавлені в результатах своєї праці, оскільки оплата роботи в колгоспах 

була низько, і навіть не зважаючи на зростання заробітної плати в другій 

половині 1950-х років це не допомогло вирішити питання, адже їх доходи 

продовжували поступатися значно доходам робітників, службовців, не кажучи 

вже про представників партійної номенклатури. 

Серед проблем з якими зіткнулись колгоспи в питання організації 

ефективної роботи селян були порушення агротехнічних норм, неякісна 

заготівля кормів, недогляд за худобою колективних господарств, причиною 



78 

 

яких нерідко були саме працівники. Наприклад, в колгоспі ім. Чапаєва 

Ніжинського району візники, перевозячи врожай кукурудзи, губили качани по 

дорозі, навіть не намагаючись їх підбирати. 

Нерідко аби встигнути в поставлені часові рамки роботи виконували із 

значною поспішністю з порушення правил. В окремих колгоспах Прилуцького 

району в 1948 р. при проведенні перевірок було виявлено, що мало місце 

неглибока оранка й малий висів зерна, добрива були внесені в недостатній 

кількості аби тільки встигнути обробити заплановані площі, при тому, що через 

це частина озимини загинула. 

Нерідко недобросовісне ставлення селян до роботи в колгоспі було 

спричинене невідповідальним ставленням представників самого керівництва 

колгоспу до виконання своїх обов’язків. «Зробіть так, щоб мені і вас не чіпали», 

– саме так говорив один з бригадирів колгоспу ім. Свердлова в Чернігівському 

районі [42, арк. 106]. Як наслідок такого ставлення до роботи якість й 

ефективність сільського господарства та його розвиток залишалось під 

питанням, оскільки формальний контроль не сприяв виконанню робіт і 

зростанню виробництва. Бригадир однієї із артілей Ічнянського району 

говорив: «День великий, нікуди робота не дінеться!!!» [42, арк. 114]. Такі 

керівники часто не змушували працівників старанно працювати, а в обід самі із 

ними по кілька годин сиділи за обідом пили горілку або відпускали 

механізаторів із тракторами працювати на городи колгоспників, а самі йшли 

додому відпочивати. 

Нерідко своєрідною прихованою формою ухилення від праці в колгоспі 

ставала несправність та ремонт техніки. У таких випадках механізатори, 

шофери не з’являлись на роботу по кілька днів, мотивуючи тим, що ремонт 

агрегатів – обов’язок механіків чи просто говорили, що не знають як її 

ремонтувати, а самі відпочивали чи працювали в себе на присадибних ділянках. 

Поширеним явищем стало робота сім’ями в колгоспі в окремих сферах 

виробництва, тобто діти допомагали батькам на роботі й з часом теж 

розпочинали трудовий шлях, опановуючи вже добре відому їм професію. 
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Непоодинокими були факти, коли доньки доярок теж ставали доярками, сини 

трактористів – трактористами. Це явище стало можливим завдяки постійній, 

активній пропаганді з боку держави престижності та важливості хліборобської 

праці серед сільського населення, а також функціонування елементів 

традиційної культури, за якою син хлібороба мав теж стати хліборобом. 

Однією із форм «повинностей», які були покладені державою на колгоспи 

стало виділення працівників та гужового транспорту для забезпечення 

лісонасаджень та створення лісосмуг. Зважаючи на важкі умови в перші 

післявоєнні роки керівництво колгоспів не виділяло ресурсів для реалізації 

державних планів, оскільки потрібно було виконувати інші господарські плани. 

У Чернігівської області, що відзначалась високим рівнем лісистості, 

необхідність у організації нових лісових масивів була важливою, адже 

масштаби промислової рубки ліси зростали. Також планувалось створити 

лісосмуги для боротьби із ярами, суховіями, ерозією ґрунтів, однак артілі не 

поспішали виділяти працівників для таких робіт. Наприклад, у 1947–1948 роках 

у Грем’яцькому районі із 38 колгоспів лише 4 виконали плани на 100 %, 

більшість з них насадили лише 2–5 га лісосмуг, проте 3 артілі взагалі не 

займались лісонасадженнями, загалом район виконав план лише на 69%. 

Нормою насаджень була 1 га для однієї ланки. Такі роботи проводились 

колгоспами за можливості, проте для селян це було додатковою можливістю 

поповнити сімейний бюджет, плата була в розмірі 10–15 трудоднів для кожного 

працівника та 100 руб. на кожну колгоспну бригаду. 

Оплата праці в колгоспі була одним із головних джерел надходжень до 

бюджету селянської родини. Оплата праці залежала від кількості вироблених 

трудоднів, які нараховувались відповідно до норм виробітку, встановлених 

державними органами. Кількість трудоднів залежала від характеру робіт, 

посаду, яку займала людина, умов праці і т.д. 

Станом на 1945 р. в Чернігівській області на один трудодень господарства 

в середньому видавали 338 г. зерна, тоді як в 1947 р. – 707 г., але це були 

середні показники в багатьох артілях, в більшості господарств північної 
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частини області, особливо Городнянському, Грем’яцькому, Добрянському 

районах на трудодень видавали до 400г. збіжжя, а в 37% господарств регіону 

грошей взагалі не платили, а в 83 колгоспах взагалі нічого не видали за роботу. 

У 1947 р. в 1125 колгоспах із 1902 артілей області не видали картоплі та 

бобових, 1474 колгоспах видавали 300 г. зерна на трудодень, 1123 артілях 

платили 60 коп. за 1 трудодень [162, с. 227]. Не нерідко, особливо в голодні 

1946–1947 роки, господарства видавали сіно та солому в рахунок оплати 

колгоспникам для годівлі своєї худоби, однак навіть це могли собі дозволити 

лише кожний четвертий колгосп. У багатьох господарствах після здачі 

поставок державі, заготовлення насіннєвого та фуражного фонду селянам, 

взагалі не лишалось, що видавати. Як наслідок, колгоспи мали заборгованості 

перед селянами за роботу, через що держава надавала позики продуктами та 

грошима під врожай в наступного року. У перші післявоєнні роки була 

проблема виплат за понаднормове виконання плану, які була майже припинені. 

Ситуація дещо покращилась в наступні роки, В. М. Гаврилов, зауважує, 

що в 1950 р., у середньому оплата праці становила в Михайло-Коцюбинському 

районі видавали 608 г чи 5 коп. на трудодень, в Любецькому – 680 г і 24 коп., у 

Семенівському – 830 г. і 28 коп. відповідно [162, с. 229]. У середньому один 

робочий день в колгоспі для більшості рядових колгоспників в 1954 р. в УРСР 

прирівнювався до 1,6 трудоднів, у 1955 р. оплата складала близько 2,5 тис. крб. 

(в грошовому та натуральному вигляді), що складало близько 220 крб. в місяць 

[233, с. 210]. 

Загалом протягом 1950–1960-х років зростала грошова оплата праці, а з 

нею зменшувалась натуральна виплата в сукупному доході колгоспників. 

Загалом В. Ф. Лисак відзначає, що в середньому по УРСР в 1940 р. грошова 

оплата від колгоспів в бюджеті селянській родині складала 16,1 %, в 1952 р., 

вже 24 %, 1958 – 33,6%, якщо в 1956 р. 40 % всієї оплати від колгоспу складала 

оплата грішми, то в 1964 вже 71,9% [226, с. 101]. Загалом вже у 1957 р. більше 

половини, а саме 55 % оплати від колгоспу селянська родина отримувала в 

грошовому еквіваленті [226, с. 106]. 
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Розмір виплати в натуральному вигляді залежав від природно-

кліматичних умов та врожайності, зазвичай оплачували трудодні зерном, 

картоплею, овочами, соломою, сіном, силосом, кормовими коренеплодами, 

рідше продуктами тваринництва. Наприклад, в областях Полісся та Лісостепу, в 

тому числі й в Чернігівській області, в 1954 р. селяни отримали в середньому 

576 кг зерна, 169 кг картоплі, в 1956 р. фактично 76 % всього зерна та 8 % всієї 

картоплі, використаної в підсобному господарстві або проданої селянами, 

надходило з колгоспу, решту отримували переважно із присадибної ділянки 

[226, с. 104]. 

Враховуючи колгоспну специфіку виплата грошей за трудодні 

проводилась переважно в другому півріччі після збирання врожаю, а в першому 

відбувалось лише авансування, але воно складало мізерну частину від загальної 

кількості [226, с. 106]. 

Значною проблемою для колгоспів була значний адміністративний 

апарат, який отримував також трудодні й оплату праці. Починаючи із середини 

50-х років разом із укрупненням колективних господарств відбувався процес 

скорочення кількості посад в системі управління артілей. Однак в самих 

колгоспах місцеве керівництво, нерідко за погодженням із зборами 

колгоспників, намагалось зберегти вигідні преференції за собою, своїми 

друзями, родичами. Часто перевірки виявляли факти фіктивного скорочення. 

Тільки у артілях Бахмацького району в 1963 р. було виявлено 378 зайвих посад. 

Внаслідок цього під скорочення потрапили 214 охоронців, 150 обліковців, 6 

фуражирів, 29 комірників, 26 рахівників та бухгалтерів, яким запропонували 

інші посади. Мали місце явище, коли скорочення штату не давало результатів, 

тому що через певний час знову окремі посади відновлювали. З цих даних 

видно як на місцевому рівні частина селянства намагалась за підтримки 

керівництва зберегти своє вигідне матеріальне становище, саме ця тенденція 

пронизувала виробниче повсякдення колгоспів протягом 1950–1960-тих років. 

Поступово відбувалось скорочення кількості колгоспів. Якщо у 1948 р. 

функціонувало 1902 колгоспи в області, то на 1970 р. лишилось тільки 570 
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артілей. Частина колгоспників під час укрупнень в 1950–1960-х роках втрачала 

свої високі посади та змушена була йти працювати на поля й ферми, а дехто 

перебирався на роботу в радгоспи або міста. 

За відсутності мінімального продовольчого та матеріального 

забезпечення у післявоєнний час селяни змушені був приділяти значну частку 

робочого часу присадибній ділянці, промислу, заробітчанству, спекуляції тощо 

[265, с. 63]. (Див. Додаток Б.3) У реаліях життя тогочасного суспільства 

найбільш уразливою та залежною соціальною верствою було селянство через 

існування великої кількості обмежень, що гальмувало розвиток підсобних 

господарств через відповідну державну політику.  

Підсобні господарства залишалась важливою сферою діяльності, адже 

свої ділянки та худоба забезпечували селянські сім’ї продуктами харчування, 

дозволяли отримувати додаткові доходи, тому саме їм селяни присвячували час 

вільний від роботи в колгоспі, нерідко навіть жертвували своїм відпочинком 

[3]. 

Яскравим прикладом ставлення селян до праці в своїх господарствах 

стали свідчення доярок-передовиків колгоспу «Прогрес» Щорського району в 

інтерв’ю з кореспондентом обласної газети, які зазначали: «Як можна 

отримувати високі надої, коли кормів по селянських дворах на кожну корову 

заготовлено більше ніж потрібно й більше, ніж у колгоспі. Частину кормів 

роздали колгоспникам в рахунок оплати праці, тоді як взимку худоба голодує. 

За будь-якої можливості люди, навіть доярки розкрадають сіно й солому й 

несуть додому!!!»[93, арк. 8]. Цей промовистий факт показує пріоритет всього 

існування для переважної частини селян, які протягом всього життя 

продовжували старанно піклуватись саме про свою худобу та огороди, так і не 

прийнявши колгоспної моделі, запропонованої державою, яка передбачала 

повне зникнення підсобних господарств. Селяни продовжували традиції 

господарювання, які виникли в попередні епохи, однак тепер вони 

використовували недоліки колгоспної системи на свою користь. 
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Окрім доходів отриманих як оплату праці роботи в колгоспі та коштів за 

реалізовану продукції з власних господарств нерідко селяни намагались шукати 

також інші джерела наповнення сімейного бюджету. 

Одним із таких джерел була торгівля на колгоспних ринках. Одним із 

головних джерел наповнення сімейного бюджету став продаж селянами 

продукції, вирощеної в підсобному господарстві чи отриманої на трудодні в 

колгоспі. У післявоєнний період роль базарної торгівлі в містах значно зросла у 

зв’язку із відсутністю ефективної торгівельної мережі та невеликим 

асортиментом товарів в магазинах. У той же час через посилення фіскального 

тиску на одноосібні господарства й різноманітні обмеження у його веденні, 

змушували селян реалізувати на колгоспних ринках значну частину вирощеної 

на присадибній ділянці або отриманої на трудодні сільськогосподарської 

продукції. У житті радянського селянства в 40–60-ті роки ХХ ст. торгівля на 

колгоспних ринках залишалась одним із головних джерел наповнення коштами 

сімейного бюджету. Навіть із покращенням матеріального забезпечення 

колгоспників в кінці 50-х років, у зв’язку із збільшенням грошової оплати 

праці, селяни продовжували торгувати на базарах. На сьогодні торгівля на 

ринках залишається актуальною в повсякденному житті частини населення 

нашої країни, особливо для жителів сіл, невеликих міст та містечок, як джерело 

наповнення бюджетів [166, c. 111]. 

Торгівля на колгоспних ринках та її роль в у житті населення СРСР 

завжди цікавила науковців. Однак за радянської доби питання ролі торгівлі на 

колгоспних ринках в житті селянства залишалося практично поза увагою 

істориків, адже вона була свідченням існування торгівельних «капіталістичних» 

відносин у соціалістичному суспільстві. 

Внутрішня роздрібна торгівля в СРСР поділялася на державну, 

кооперативну і колгоспну. Державна торгівля здійснювалася підприємствами та 

установами міністерствами торгівлі СРСР і союзних республік, відділами 

робітничого постачання деяких галузей народного господарства, а також 

спеціалізованими торговими організаціями міністерств та відомств. В 
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основному державна торгівля відбувалась через магазини. Кооперативна 

торгівля в СРСР здійснювалася через систему установ споживчої кооперації, 

вона включала в себе й заклади громадського харчування. Колгоспну торгівлю 

вели сільськогосподарські підприємства (колгоспи та радгоспи), селяни, які 

продавали частину своєї продукції на колгоспних ринках. Також на базарах 

торгували містяни, які мали присадибні ділянки. Наприклад, станом на 1950 р., 

державна торгівля складала 62,9 % від внутрішнього роздрібного товарообігу в 

СРСР, кооперативна – 23,1 %, колгоспна (в тому числі й на ринках) відповідно 

– 14,0 % [122, с. 35].Однак це лише офіційна статистика, яка не враховувала 

наявність «позаринкових» торгівельних відносин, в тому числі й угод 

безгрошового прямого обміну товарів на продукти харчування, що мали місце в 

повсякденному житті населення СРСР. Селянство було основним 

постачальником продуктів харчування на колгоспні ринки. Так, наприклад, від 

загального обсягу реалізованої продукції через колгоспні ринки на території 

УРСР у 1952 р. лише 17 % товарів були реалізовані колгоспами, решта 

одноосібними господарствами [122, с. 65]. Селяни окрім торгівлі на ринку, 

реалізовували продукти продаючи їх державним заготівельним та 

кооперативним організаціям. 

Війна та повоєнна відбудова загострили дефіцит товарів широкого 

вжитку та продуктів харчування, шо змусило піти державне та партійне 

керівництво на активізацію торгівлі на ринках. Управління торгівлі 

Чернігівської області у перші післявоєнні роки для забезпечення продуктами 

харчування міського населення та збільшення прибутків від ринкового збору, 

давало вказівки дирекціям ринків активно залучати селян та колгоспи до 

торгівлі на базарах. Для цього проводились виїзди працівників адміністрацій 

ринків до сіл, де проводились зустрічі з головами колгоспів та сільрад, 

селянами, з метою агітації за збільшення обсягів вивезення продуктів 

харчування та інших товарів для продажу на ринки [70, арк. 3]. Практичних 

результатів ці акції майже не мали, адже колгоспи не мали можливості надати 

транспорт колгоспникам для підвезення продукції. 
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У післявоєнний період колгоспні ринки існували в містах, містечках, 

селищах, при залізничних станціях, їх мережа постійно зростала. У 

Чернігівській області у1947р. функціонувало 48 офіційних ринків, 1949р. вже 

60, у 1952 р. – 68 [48, арк. 47]. Нагляд за ринками здійснювали ветеринарна 

служба, санепідемслужба, адміністрація ринку та відповідні відділи місцевого 

управління торгівлі при місцевих радах депутатів [104].  

За загальним правилом, ринки починали свою роботу рано-вранці і 

закінчували о 18–19-й годині. Традиційно так званими «базарними днями» 

вважались вихідні дні, однак торгівля відбувалась і в інші дні тижня, але в 

менших масштабах, і тільки на міських ринках Чернігова та найбільших міст 

області. Масштаби торгівлі були різними. Наприклад, на 5 ринках Чернігова у 

вихідні дні в 1949 р. торгувало в середньому 800–1500 осіб на кожному, тоді як 

на Добрянському базарі (райцентр) ця цифра становила 300–500 осіб [48, арк. 

23]. З початком весняно-польових робіт й до початку осені кількість торгуючих 

колгоспників на базарах зменшувалась, оскільки селяни були змушені 

працювати у колгоспах та в своїх підсобних господарствах, тоді як в холодну 

пору року їх кількість зростала [48, арк. 25]. Взимку при сильних морозах, в 

дощові дні через відсутність критих павільйонів на ринках кількість торгуючих 

зменшувалась, покупців в такі дні також було менше. Гострою проблемою 

залишалось доставка продукції селянами на ринок, адже власного транспорту 

колгоспники у переважній більшості не мали. Це питання вирішували по 

різному. У деяких випадках селяни брали коней з возами в колгоспах, прохали 

знайомих, що їхали на базар підвезти їх. У кон’юнктурному огляді колгоспного 

ринку м. Бахмачу за 1949 р. зазначено, що більшість селян привозять свою 

продукцію залізницею та гужовим транспортом [48, арк. 215]. Інформант 

пригадує, що на ринок можна було доїхати колгоспною машиною, записавшись 

на список протягом тижня, у неділю вранці машина їхала на базар, а потім 

поверталась назад [16]. Починаючи з 50-х років, для перевезення невеликих 

об’ємів товарів масово використовували велосипеди. Ринки, окрім базарів 

Чернігова, Ніжина та Прилук, не мали власного транспорту. У 1960-х роках з 
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появою регулярного автобусного сполучення з селами, за можливості, селяни 

їздили на ринок також ними. 

У післявоєнний період, враховуючи економічну ситуацію, території 

ринків були погано облаштовані, мали недостатньо павільйонів, прилавків та 

столів. Санітарний нагляд за якістю продуктів був дуже низький. Не було 

створено на той час плану розміщення секторів продажу окремих товарів на 

території ринку, що призводило до того, що покупці витрачали багато часу на 

пошук необхідного товару. Не вистачало терезів для зважування продукції. 

Ситуація покращилась із введенням Санітарних правил для колгоспних ринків 

у 1946 р., згідно з нормами яких відбувався ремонт старих та будівництво 

нових ринків; проводилось розмежування зон продажу різних категорій 

продуктів (м'ясо та м’ясні продукти, риба та рибні продукти, молоко та молочні 

продукти, овочі, фрукти та ягоди, жива худоба та птиця, непродовольчі товари); 

відбувалось обов’язкове розміщення холодильних камер на базарах; створення 

достатньої кількості рядів яток та столів на ринках; введення систематичного 

санітарного контролю за якістю продукції; запровадження санітарних книжок 

для працівників ринків та колгоспів, які торгували на ринку; забезпечення 

ринків водопостачанням, каналізацією та санвузлами; створення зон 

паркування для гужового та вантажного транспорту. Варто відзначити, що 

Указом Президіуму Верховної Ради СРСР від 15 січня 1948 р. було встановлено 

відрахування 30 % від суми разового ринкового збору на ремонт, експлуатацію 

та управління ринками в спеціальний фонд, що значно покращило матеріальне 

забезпечення ринків [103, с. 341]. 

Селяни за торгівлю на ринку платили одноразовий ринковий збір, також 

вносили плату за використання терезів, розрубування м’яса, зважування товару, 

користування фартухами та гумовими рукавицями, зберігання продукції в 

холодильних камерах, за дозвіл від ветеринарного лікаря на торгівлю м’ясом та 

салом, паркування транспорту. Окремо збиралась плата за продаж коней, 

великої рогатої худоби, свійської птиці живою вагою. Очевидці згадують, щодо 

своєї участі в тогочасній базарній торгівлі: «Шоб торгувать на ринку ми 



87 

 

платили «містове» (ринковий збір за місце на ринку) «базаркому» (посадовій 

особі), і торгували [16]. Пізніше можна було взяти у них (в адміністрації ринку) 

вєса й гирі, для цього оставляли в заставу гроші» [1].  

Дуже часто формувались стихійні ринки, що розміщувались на міських 

площах та тротуарах, біля залізничних вокзалів, іноді імпровізовані ринки 

утворювались біля території офіційних. Ці явища розцінювались як 

«позаринкова торгівля». У таких випадках керівники органів контролю торгівлі 

та дирекції ринків звертались до міліції, але в більшості випадків це не давало 

значних практичних результатів. Наприклад, директори ринків скаржились в 

доповідних записках голові обласного управління торгівлі М. Бухману в 

1946 р., що працівники органів НКВС не допомагають в боротьбі із 

несанкціонованою торгівлею на «толкучках», посилаючись на нестачу вільних 

кадрів, що призводить до втрати виручки офіційними ринками [70, арк. 29]. 

Непоодинокими були випадки, коли селяни намагались уникнути сплати 

ринкового збору, завдяки поганому облаштування території ринків (відсутність 

належної кількості облаштованих ларьків, павільйонів, торгових місць, чіткого 

їх розмежування), вони часто змінювали торгове місце, уникаючи зустрічі із 

збирачем, або взагалі відмовлялись його платити [70, арк. 53].  

На думку О. Баклажко, базари стали певним культурним феноменом, де 

панувала «торгашна психологія» – обмін або продаж чогось давало можливість 

отримати щось необхідне [126, с. 135]. Невисокий рівень доходів населення, 

особливо в перші післявоєнні роки, сприяв тому, що покупці та продавці 

торгувались до останнього. Дефіцит товарів та їх висока вартість в повоєнний 

період створили особливу культуру «торгівлі без грошей», продукти, одяг, 

цінні речі ставали своєрідною валютою. До речі офіційно товарообмін на ринку 

суворо заборонявся й карався штрафом, але це не зупиняло таку торгівлю [126, 

с. 135]. 

Селяни пояснювали участь в торгівлі на ринках в УРСР в післявоєнний 

період важкими матеріальними умовами, низьким рівнем заробітної плати, 

посиленням фіскального тиску збоку держави. Наприклад, респондент згадує 



88 

 

щодо причин участі в тогочасної базарній торгівлі: «У те время после войни 

важко було жить. Люди в селі тоді тримали і корову, були і свині, кури й гуси, 

город. Шо виростим, те і продамо, бо жили бідно, грошей багато в колгоспі не 

заробиш» [2]. Інший очевидець пригадує: «Бувало торгували на базарі. Треба 

гроші налог заплатить, батько погрузить пару мішків зерна, жито, пшеницю, 

поїде на Борзну продасть на базарі, шось заробить» [3]. Отже, для селян 

роздрібна торгівля з містом давала можливість отримати, кошти необхідні для 

існування, адже на трудодні платили дуже мало грошей, в більшості зароблене 

виплачували сільськогосподарською продукцією, і то скоріше за все в кінці 

року. Збільшення виплати в грошовому еквіваленті заробітної плати 

колгоспникам розпочалось лише в середині 1950-х років. 

Ціноутворення на продукцію, що реалізувалась на колгоспних ринках, 

залежало від її походження. Ціни на товари, що продавались установами 

державної та кооперативної торгівлі встановлювались державою; ціни на 

продукцію, що реалізувалась колгоспами встановлювались їх керівництвом; 

селяни мали право продавати продукцію, за цінами, що склались на ринку. У 

перші післявоєнні роки ціни на колгоспних ринках були набагато вищими ніж у 

закладах державної та кооперативної торгівлі, адже відчувався гострий дефіцит 

продуктів харчування в містах, а селяни змушені виконувати обов’язкові норми 

поставки сільськогосподарської продукції державі та були обкладені високими 

податками, що аж ніяк не сприяло активізації торгівлі на колгоспних ринках 

[241, с. 23]. Як наслідок, у перші післявоєнні роки продуктовий ажіотаж в СРСР 

лише зростав, особливо із відміною карткової системи отримання продуктів у 

1947 р. Однак протягом 1948–1950 років ціни на основні товари на колгоспних 

ринках зростали повільно або навіть знижувались на певні категорії товарів, їх 

поступове зростання розпочалось лише із початком 50-х років [260, с. 167]. 

Селяни намагаючись виручити за вирощену продукцію якнайбільше продавали 

дорожче ніж колгоспи або держава. Наприклад, колгоспники на базарах в 1952 

р. продавали свою продукцію в середньому по СРСР на 17 % дорожче ніж 

колгоспи [98]. Це можна пояснити тим, що обсяги продукції реалізованої 
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колгоспами складали менше п’ятої частини від загальної кількості реалізованих 

товарів, що давало можливість селянам, як основному постачальникові, 

впливати на формування цін на товари на ринках та заробляти на них. 

Традиційно міське населення сприймало ціни на товари на колгоспних ринках 

як завищені, але це не призводило до зменшення їх популярності. На території 

регіону ціни на базарах Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверська, 

Щорса були на 10–15 % вище ніж в середньому по області. Це пояснювалось 

тим, що в цих найбільших містах попит на продукцію був вищим і витрати для 

селян на транспортування продукції були більшими [166, c. 115]. 

Помітною тенденцією 1950–1960-х років став виїзд селян для торгівлі на 

базари за межі Чернігівської області, для отримання максимального прибутку 

та придбання необхідних, дефіцитних товарів. Селяни виїжджали на ринки 

Києва, Гомеля, Москви, Ленінграду, де були більш вигідні умови для продажу, 

що зменшувало обсяги реалізованої продукції в регіоні. Очевидець тих часів 

щодо цього явища пригадує: «Були такі, шо возили смородину й клубніку аж в 

Москву» [9]. У той же час на базарах Чернігова, Ніжина можна була зустріти 

торгуючих селян із сусідніх областей УРСР, БРСР та РСРФР [74, арк. 71].  

В умовах відносно вільного ціноутворення на товари на базарах 

постійним явищем була спекуляція, як сільськогосподарськими так і 

промисловими товарами. Наприклад, дуже часто куплені за державними цінами 

товари перепродувалось на базарах дорожче. Наприклад, заступник керівника 

обласного управління торгівлі М. Дихно у своїй доповідній записці міністру 

торгівлі УРСР зазначав, що тільки за третій квартал 1947 р. на ринках м. 

Чернігова було виявлено 8 випадків спекуляції вином, пивом, милом, 

панчохами, вершковим маслом, крупами, з осіб які займались цією діяльністю 

троє були місцевими колгоспниками. 

Непоодинокими були випадки перепродажу сільськогосподарської 

продукції. Селяни продавали свої товари особам, які постійно торгували на 

ринку. Це вважалось порушенням законодавства, адже дозволялось торгувати 

лише особисто колгоспникам [104]. Наприклад, лише у кон’юнктурному огляді 
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Семенівського колгоспного ринку за 3-й квартал 1949 р. зазначено, що було 

виявлено 5 фактів перепродажу товарів. Особи, що займались цією діяльністю, 

були покарані позбавленням волі строком від 3 до 8 років за «дрібну 

спекуляцію». Селяни називали із свого кола людей, що постійно торгували на 

ринку «баришниками» [16]. 

Асортимент товарів на колгоспних ринках був дуже різноманітним, це 

були не лише продукти харчування. На базарах нерідко торгували й містяни, 

які продавали різноманітні товари (тканини, мило, одяг, взуття), особливо це 

було помітно в перші повоєнні роки, цю продукцію й купували колгоспники. 

На базарах того часу можна було зустріти кустарів, які продавали свої вироби 

різноманітних промислів та ремесел (гончарний посуд, вироби з дерева, взуття 

власного виготовлення, кінську збрую). У переважній більшості селяни 

торгували сільськогосподарською продукцією, в основному це були зерно та 

зернові продукти, свіжі овочі та фрукти, м'ясо й сало, молоко та молочні 

продукти. Наприклад, інформант, щодо тогочасної ринкової торгівлі, зазначає: 

«Грошей в колгоспі мало платили, а все зерном, то ми те зерно на базарі 

продавали» [4]. У 1946-1947 роках держава навіть заборонила торгівлю зерном 

та зерновими продуктами для колгоспів та селян аби заготовити більше цієї 

продукції. Також можна було купити на ринках області різні соління, мед та 

продукти бджільництва, свіжі та сушені гриби, тютюн і махорку, домашнє 

вино, що привозились селянами для продажу. Респондент пригадує, щодо 

асортименту товарів, якими торгували в ті часи колгоспники: «Продавали ми 

(селяни) на базарі разні продукти: яйця, молоко, сир, сметану, овощі, м’ясо, 

сало, махорку» [9]. Також колгоспники торгували на ринку в післявоєнні роки 

не тільки продуктами харчування серед таких сіно, солома, дрова [70, арк. 60]. 

Нерідко селяни на ринку продавали коней, корів, кролів, свиней та свійську 

птицю (курей, качок, гусей) живою вагою. Поширеним явищем на базарах в ті 

часи була нелегальна торгівля самогоном, з нею адміністрації ринків разом із 

міліцією вели постійну боротьбу. 
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Згідно офіційної статистики на одну сім’ю колгоспників в середньому по 

СРСР у 1956 р. припадало реалізованого на ринку зерна, борошна та круп – 110 

кг, картоплі – 127 кг, інших овочів – 67 кг, фруктів та ягід – 21 кг, м’яса та сала 

– 14 кг, молока – 38 л, яєць – 91 шт. [122, с. 79]. Ці дані були вищими ніж 

цифри напередодні війни. Поступове зростання об’ємів реалізованої продукції 

селянами на колгоспних ринках в післявоєнні роки йшло врозріз із політикою 

керівництва СРСР, яке вважало, що з часом приватні економічні відносини 

зникнуть повністю разом із колгоспними ринками. Уряд СРСР на чолі із 

М. С. Хрущовим у 1959 р. розпочав компанію поступової ліквідації приватних 

підсобних господарств: було заборонено тримати велику рогату худобу в містах 

і робітничих селищах; скорочено розміри присадибних ділянок у майже в 2 

рази; обмежено можливість володіти худобою селянськими підсобними 

господарствами, збільшення податкових ставок на власників корів. Зазвучали 

лозунги про важливість суспільних господарств та шкідливість приватних 

селянських господарств, нерідко в засобах масової інформації головними 

ворогам «соціалістичного устрою» проголошували «спекулянтів та тунеядців», 

що торгують на ринках, нерідко до них зараховували й селян [241, с. 26]. Доля 

товарообігу продуктів харчування в роздрібній торгівлі, яка припадала на 

колгоспні ринки зменшилась із 1955р. – 8,7 %, до – 4,5 % у 1960 р. [122, с. 78]. 

Варто зазначити, що офіційна статистика не враховувала масштаби поза 

ринкових відносин торгівлі продуктами та обмін, що відбувався між селом та 

містом.  

Політика тиску на підсобні господарства разом із іншими невдалими 

аграрними реформами дуже швидко дала про себе знати, вже у 1962 р. ціни на 

основні продукти харчування в закладах державної та кооперативної торгівлі 

зросли на 25–30 %, тоді як на колгоспних ринках збільшились в 1,5 – 2 рази, що 

відразу позначилось на купівельній спроможності населення [189, с. 122]. 

Продовольча криза в СРСР, що розпочалась в 1962 р. призвело до появи 

практики закупівлі зерна закордоном, ці обставини призвели до послаблення 

тиску на підсобні селянські господарства, що забезпечували й надалі додаткове 
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надходження продуктів харчування для населення міст та містечок із сіл до 

кінця існування СРСР. 

Якщо в місті відчувався дефіцит продуктів харчування, особливо в перші 

післявоєнні роки, й проблемою був невеликий асортимент товарів, то в селі 

існувала проблема забезпечення промисловими товарами. Магазинів у 

післявоєнний період у сільській місцевості було досить мало, в них досить 

часто були відсутні окремі категорії товарів чи відчувався їх дефіцит, тому за 

багато чим селянам доводилось їздити до міста. Купували потрібні товари, не 

лише в магазинах, але й на базарах. У післявоєнні роки розпочалась компанія за 

розміщення магазинів та торгових точок установ та закладів державної та 

кооперативної торгівлі на ринках для проведення так званої «зустрічної 

торгівлі». Наприклад, респондентка згадує про роки післявоєнної відбудови: 

«Як виходила я заміж треба було мені плаття гарне. То я взяла мішок муки, 

повезла на базар, продала, на гроші купила собі плаття, матерії (сукно) і 

кофтину» [5]. Серед товарів, які користувались популярністю серед селян було 

цукор, свіжа риба, взуття, готовий одяг, посуд, меблі, сільськогосподарський 

інвентар, будівельні матеріали, інші промислові товари, однак попит на них не 

завжди задовольнявся в повному обсязі [70, арк. 59].  

Окрім того, в кінці 1940-х років на базарах області почали з’являтись 

мережа закладів із побутового обслуговування населення: майстерні з ремонту 

одягу, взуття, годинників; перукарні, фотоательє [47, арк. 118]. Для селян, це 

давало можливість задовольнити свої потреби, адже в сільській місцевості 

таких установ практично не було. 

Ринок, особливо в перші післявоєнні роки, залишався криміногенним 

місцем. Непоодинокими були випадки вчинення крадіжок, пограбувань. 

Фіксувались випадки, коли на ринках торгували краденими речами. Як 

наслідок, Виконавчий комітет Чернігівської обласної ради депутатів трудящих 

Постановою від 19 серпня 1945 р. «Про міри благоустрою і покращення роботи 

колгоспних ринків», зобов’язав керівників районних відділів міліції 

організувати постійні пости чергування на території базарів [70, арк. 19].  
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Популярність колгоспних ринків серед міського населення області була 

спричинена кількома обставинами: відсутність черг; наявність широкого 

асортименту товарів порівняно із магазинами; свіжість продуктів харчування; 

можливість прямого обміну сільськогосподарської продукції на промислові 

товари; відсутність фіксованих цін, що давало змогу «торгуватись до 

останнього» [166, c. 116]. Для багатьох базар перетворився на місце де можна 

було не тільки купити необхідне чи щось продати, а тут можна було обговорити 

останні новини та плітки або навіть просто прогулятися ознайомившись із 

асортиментом товарів [166, c. 116]. 

У структурі доходів сім’ї колгоспників торгівля на ринку в 40-60-х роках 

займала важливе місце. Наприклад в 1952 р., згідно даних офіційної статистики, 

52 % доходів селянська родина отримувала від свого особистого господарства, 

тобто від реалізації вирощеної продукції, у 1956 р. цей показник знизився до 45 

% [108, с. 25]. Тенденція до зменшення мала місце і в наступні роки, що було 

пов’язано із зростанням заробітної оплати колгоспників та покращенням їх 

матеріального забезпечення. Однак варто враховувати, що із сумарного доходу 

сім’ї селянина в середньому по СРСР на 1956 р. 56 % прибутку припадало на 

натуральний дохід від отриманої на трудодні та вирощеної у підсобному 

господарстві для свої потреб продукції, тоді як лише 44% лише складали прямі 

грошові надходження, отримані шляхом від оплати праці й реалізації продукції 

на колгоспних ринках та державним і кооперативним організаціям [108, с. 25]. 

Згідно офіційної статистики, у 1956 р. на одну селянську сім’ю а в середньому 

по СРСР сумарний дохід в грошовому еквіваленті складав 7628 крб., з них 

дохід за продану вирощену продукцію становив 2622 крб., а власне прибуток 

від продажу сільськогосподарських товарів на колгоспних ринках – 2082 крб., 

решта – 540 крб., припадало на реалізовану продукцію державним та 

кооперативним організаціям [108, с. 26]. Тобто дохід сім’ї колгоспників на 27,3 

% складався із коштів отриманих від торгівлі на колгоспних ринках. У той же 

час, обсяг грошових надходжень від базарної торгівлі в структурі доходів сім’ї 

колгоспників зменшувався порівняно із довоєнним періодом. Так, згідно 
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офіційної статистики у 1940р. цей показник складав 50, 6 % в середньому по 

СРСР, у 1952 р. – 36, 8 %, у 1955 р. – 32,0 %, у 1956 р. вже 27,3 % [108, с. 27]. 

Однак все ж майже третина отриманих коштів надходила від торгівлі на 

колгоспному ринку, що свідчить про значну роль базарної торгівлі у 

повсякденних життєвих стратегіях селянства в досліджуваний період. Торгівля 

на ринках була одним з головних джерел прямих надходжень грошей до 

сімейного бюджету в другій половині 1940-х – 1960-х років ХХ ст. 

Селяни намагались за можливості знайти додаткові джерела наповнення 

сімейного бюджету, серед таких були традиційні промисли, які давали 

можливість урізноманітнити свій повсякденний харчовий раціон та отримати 

кошти для своїх потреб. Одним із таких була риболовля. Селяни ловили рибу в 

місцевих річках, озерах ставках, частину вживали їжу, а іншу продавали на 

базарі. Нерідко мали місце випадки, коли селяни йшли на риболовлю, а не на 

роботу до колгоспу, таких осіб висміювали в місцевій пресі та агітлистках 

називаючи «тунеядцями». Рибалили звичайно ж чоловіки різного віку: від 

підлітків до осіб похилого віку. Також нерідко місцеве населення порушуючи 

чинне законодавство проводили вилов риби на території рибгоспів. Зазвичай 

цими рибалками-порушниками були місцеві колгоспники та самі працівники 

рибгоспів. Наприклад, було виявлено, що 18 % всієї риби в акваторіях 

спеціалізованих підприємств області було виловлена незаконно та продана 

переважно на місцевих ринках [279]. Тільки за 1960 р. обласною рибінспекцією 

було виявлено 358 випадків незаконної риболовлі та притягнено до 

відповідальності 52 рибаків та працівників рибгоспів. Окрім того, нелегальний 

вилов риби могли дозволити та організувати за фінансову винагороду 

працівники самих рибгоспів.  

Одним із таких промислів було також мисливство. Проте селяни 

займаючись полюванням, намагались ухилитись від участі в боротьбі проти 

хижаків, коли місцеві владні структури організовували масові відстріли звірів, 

що завдавали збитків колгоспам, особливо в північній лісистій місцевості 

Чернігівської області [280]. Мисливство дозволяло урізноманітнити раціон 
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харчування, також хутро можна було здати в кооперативну установу за гроші 

чи кустарю на вичинку й отримати готовий одяг. 

Поширеним також було збирання ягід та грибів, які селяни заготовляли в 

літом та восени і продавали на базарах. Гриби також засушували, маринували 

та вивозили на продаж. Недостатній контроль з боку держави за такою 

продукцію часто призводив до отруєнь. У заготівлі грибів у лісах нерідко брали 

участь всі члени сім’ї, які не були задіяні на роботі в колгоспі чи підсобних 

господарствах, наприклад, в с. Отроги Остерського району, місцева преса в 

1961 р. відзначала, що навколишні ліси восени наповнені збирачами грибів: 

переважно місцевими селянами, хоча були й жителі Чернігова та райцентру 

[281]. 

Поширеним явищем були підробітки. Деякі із селян взагалі 

влаштовувались працювати в сусідні колгоспи де більше платили, тим паче, що 

виплата була в грошовому еквіваленті. Переважно такі заробітчани працювали 

у будівельних бригадах столярами, ковалями, каменярами, охоронцями, рідше 

на інших роботах. 

Іншою формою підробітків переважно для жінок були спроби 

влаштуватись паралельно працювати в селі, наприклад прибиральницею в 

школі чи дитсадку, лікарні; чоловіки ж могли бути будівельниками чи 

охоронцями паралельно з основною роботою в колгоспі на двох ставках [1]. 

Також селяни області наймались на сезонні підробітки на місцеві підприємства 

обробної промисловості, лісозаготівлі в лісгоспи, торфорозробки. У 1949 р. 

секретарю обкому КП(б)У Рогінцю доповідало керівництво Чернігівського 

району, що в с. Халявин частина селян йдуть на торфозаготівлю, щоб 

підзаробити та отримати на зароблене торфу для опалювання будинків, 

практично не беручи участі в роботах на полях артілі [34, арк. 5]. На 

лісозаготівлях селяни часто заготовляли дров або деревини для будівництва 

понад дозволену норму та продавали друзям чи знайомим. 

Селяни здавали також продукцію державі. Селяни займались заготівлею 

та здачею ягід, фруктів, які продавались місцевим заводам [277]. У 
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Бахмацькому районі селяни активно вирощували та здавали часник, цибулю, 

ягоди смородини та вишні місцевому заготівельному підприємству [10]. 

Інформант також пригадує, що здавали вовну із домашніх овець та шкіру в 

заготкантори для виготовлення полушубків [16]. 

Ще одним джерелом доходів були «нетрудові доходи», які також 

дозволяли наповнювати сімейні бюджети, в тому числі в сільській місцевості, 

особливо у кризові перші роки після закінчення війни. «Нетрудовими 

доходами» в СРСР було прийнято вважати прибутки отримані нелегально або 

напівлегально, з яких не сплачувались податки державі. Незважаючи на значне 

зростання сільського господарства в другій половині 50-х років та збільшення 

розмірів грошових окладів колгоспників внаслідок хрущовських реформ, 

селяни все одно постійно шукали додаткові джерела заробітку. У структурі 

доходів населення приховані доходи, в залежності від обставин (професії, місця 

роботи, освіти, навичок та вмінь, «особистих знайомств») займали різне місце 

та були різних обсягів [175, c. 95].  

Наприклад промовистим фактом є, наприклад, справа Давиденка, що 

міститься в архівних матеріалах обласного органу держконтролю за 1963 р. За 

скаргою сусіда, було розпочато перевірку доходів селянина, адже він практично 

не працював в колгоспі однак йому вдалося збудувати будинок, господарські 

будівлі, купити мотоцикл, телевізор. Окрім того на неодноразові вимоги 

місцевих комуністичних активістів, скаржника стати до роботи, Давиденко 

відповідав:«Я не дурак шоб в колгоспі за трудодень робить я і так проживу». 

Варто зауважити, що в колгоспі працювала дружина і мати, і до них претензій в 

керівництва не було. Як наслідок, перевірка виявила, що селянин займався 

перепродажем будівельних матеріалів, збутом вирощених на городі овочів, 

організував пункт прийому металобрухту, продавав спиртне куплене в місті або 

виготовлене кустарним способом вдома. При цьому маючи знайомими та 

друзями бригадирів артілі, лісників, місцевого дільничного уникав покарання. 

Як результат Давиденко був засуджений за спекуляцію з конфіскацією майна 

Звичайно ж не всі селяни намагались використати свої комерційні здібності, 



97 

 

однак цей епізод наочно показує як жителі сіл намагались збільшити свої 

доходи за будь-якої можливості. 

Незважаючи на жорсткий контроль за економічними відносинами в країні 

з боку держави, «тіньова економіка» все ж мала місце в ті часи. Лисак В.Ф. 

зауважує, що 3350 сім’ях з 5350 обстежених в УРСР мали не враховані доходи 

від сільськогосподарської продукції та сторонніх джерел [225, с. 108]. Це 

свідчило про існування інших нелегальних та напівлегальних джерел 

наповнення сімейного бюджету, в першу чергу розкрадання колгоспного майна 

та різноманітні підробітки. 

На думку С. С. Задворних, економіка СРСР в 50–80-ті роки 

характеризувалась пошуком населенням можливості отримання тіньових 

доходів, перетворення тіньового сектора економіки на сектор допоміжного 

забезпечення держави дефіцитними продуктами праці, невизнання владою 

існування тіньової економіки, ігнорування наявних тіньових схем [175, с. 152]. 

У сільській місцевості питання отримання додаткових доходів, навіть в 

контексті проведення хрущовських реформ в сільському господарстві, 

залишалось актуальним. До того ж започатковані партійно-державним 

керівництвом масштабні перетворення в аграрній галузі, саме в соціальній 

сфері торкались лише збільшення грошової виплати колгоспникам за трудодні, 

системи створення системи пільг для селян, поступового зменшення 

податкового тиску на одноосібні господарства, збільшення закупівельних цін 

на сільського господарську продукцію, покращення пенсійного забезпечення, 

але ці заходи все одно не вирішили проблему різниці доходів жителі сіл та міст. 

У той же час потреби населення з часом зростали швидше ніж оплата праці в 

колгоспі. Однак так і не була створена дієва торгівельна мережа в сільській 

місцевості, нерегулярне забезпечення товарами першої необхідності, 

продукцією легкої промисловості призводило до того, що селяни були змушені 

в містах, а саме на ринках, магазинах, оптових базах купувати необхідні товари 

або купувати їх з рук у знайомих чи спекулянтів. До того ж розмір оплати праці 

задовольняв далеко не всі потреби колгоспників та членів їх сімей, тим паче 
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система обмежень ведення підсобного господарства зменшувала доходи 

колгоспників. 

Держава або ігнорувала проблему прихованих доходів або намагалась 

боротись з такою проблемою жорсткими малоефективними методами, що 

прямо впливало на надходження до союзного бюджету та бюджетів республік. 

Інформанти стверджували, що джерела отримання прихованих або 

«нетрудових» доходів були дуже різноманітними, серед основних варто 

виділити такі: виконання окремих приватних «замовлень» за основним місцем 

роботи, заняття промислами та ремеслами, використання службового 

становища з метою отримання вигоди (використання колгоспної техніки або 

агрегатів), хабарництво, виконання робіт за усною домовленістю в позаробочий 

час, крадіжки приватного та колгоспного майна (кормів, збіжжя, палива, 

добрив), незаконна та спекулятивна торгівля. Селянин зауважує про період 40–

60-х років був матеріально скрутним у житті селян-колгоспників: «У те врємя, 

всі шукали як де заробить» [20]. Наприклад інформант пригадує: «Заробляли 

люди не тільки в колгоспі. Ковалі, плотники, шо робили в колгоспі брали закази 

і в людей, якщо їх просили. Були люди, шо строїли хати, договорювались з 

ними. Хто був колієм (різав свиней), той теж отримував за роботу плату. 

Забирав часть м’яса і сала. Мати продавала поросят у сусіднє село, возила на 

возі або договорювались в городі з кимось шо купили в нас свиню. Ми її 

привозили до них додому, нам за це платили гроші, а вже хто купив той колов 

її. Були такі, шо гнали й продавали горілку, но таких небагато було. У мене 

дядько пас колгоспний скот, то разом з колгоспним скотом він пас ціле літо і 

людські корови, а за це йому платили. Я сам пас корів (череду) малим, тоже 

трохи заробляв» [20]. Інший згадує: «Батько в мене був сапожником, так ото 

трохи підробляв. Матеріал коли люди приносили, коли сам купляв. Налоги 

правда з того не платив, його за це не трогали. Були у нас в в селі такі шо не 

робили в колгоспі й жили, хто був шевцем, хто плотником» [4]. Щодо розмірів 

отриманих коштів, один інформант зазначив: «Напрімєр, договорились хату, 

вистроїть за 1500 рублів» [20]. Для такого процесу, зазвичай, наймали 3–4 осіб, 
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які розділяли цю суму. Для порівняння в 1964 р. в сільському господарстві 

СРСР, мінімальна заробітна плата становила складала 70 крб., мінімальна 

пенсія колгоспника – 12 крб. Іноді місцеві селяни, використовуючи колгоспне 

майно, могли заробляти великі кошти. Наприклад в Остерському районі 

місцевий житель, працівник МТС в 1952 р. побудував в себе вдома невеликий 

власний млин із запчастин підприємства для помолу зерна як свого так і 

бажаючих, за що він брав відповідну плату. 

В окремих випадках «нетрудові» доходи могли значно перевищувати 

розміри офіційно заробленого в колгоспі, з якого сплачувались податки. 

Такими були випадки коли особа займала посаду з матеріальною 

відповідальністю та користувалась своїм службовим становищем (завідуючі 

складами, фермами та магазинами, продавці. рахівники, бухгалтери, 

комірники), нерідко таких осіб притягали до кримінальної та адміністративної 

відповідальності, такі випадки нерідко відбувались через заздрість, доноси 

односельчан або колег, рідше виявлялись в ході перевірок районними 

чиновниками. 

Також мали місце продаж продукції в обхід ринку, що також дозволяло 

збільшувати доходи. Наприклад, інформант пригадує, що у нього батьки 

продавали сусідньому селі, такими товарами як цукор, отриманий за 

просапування буряків й м'ясо [16]. В такому випадку не потрібно було їхати на 

ринок в райцентр шукати покупця, платити за місце базарі. 

Нерідко селяни використовували нераціональне використання ресурсів 

колгоспами з вигодою для себе. Наприклад, столяри будівельної бригади 

колгоспу Бахмацького району із майстерні приносили додому «шабашку» 

(обрізки колод та дошок), при цьому бригадир на запитання місцевих активістів 

чому він дозволяє забирати додому матеріали, стверджував: «Це не моє!» [277]. 

Це яскраво свідчило про селян, які використовували таке ставлення керівництва 

до громадського майна на свою користь, використовуючи будь-яку можливість 

отримати необхідне для свого підсобного господарства. 
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Іншим шляхом отримання таких доходів стало зловживання перевагами 

своєї посади. З приводу використання службового становища один інформант 

пригадує історію: «Шоб найти гарний матеріал на хату, коли строїлись, то 

обращались у нас в селі до знакомого лєсніка, шо робив аж в Удмуртії, мєсного 

який виїхав у своє время. Йому писали письмо, а він отвєчав, шо приїжджайте 

пиляйте, участок виділили. Ясно ж йому за це шось було» [20]. Одна 

інформантка пригадує: «Як треба було нам хату строїть, то обратилась до 

знакомої з села, вона робила на оптовій базі в городі (м. Бахмач). Достала я собі 

коней в колгоспі і поїхала в город з чоловіком набрала гвоздєй, краски» [21]. 

Звичайно ж за таку «допомогу», тим паче у вирішенні питань пов’язаних із 

отриманням дефіцитних товарів, від селян посадові особи отримували 

«подяку», зазвичай у вигляді продуктів харчування або горілки, але іноді 

платили й грошима. 

Щодо хабарництва, то воно досить було поширеним. Звичним було 

врегулювання справ, пов’язаних з крадіжками колгоспного майна. Наприклад, 

респондент пригадує; «Якщо крав і поймав тебе об’їждчик, то треба з ним 

договарюваться на місці, шоб же нічого не було» [20]. Інший селянин також 

зауважує: «Шоб виїхати з села, це треба паспорт, а його не давали. Треба був 

хороший «блат» або грошей занести» [20]. З приводу власне хабарів, інформант 

зауважує: «У основному заносили продуктами, хто був багатше той міг і 

грошима» [20]. Інформант зауважує: «Шоб продать свиню на базарі. Треба 

розрішенія получить, а для цього треба справка от ветєрінара, то за справку 

платили або у селі врачу, або вже у городі на базарі» [20]. 

Буденним явищем була спекуляція, адже використовуючи знайомих чи 

родичів, що працювали на різних посадах в установах та підприємствах, селяни 

могли отримувати дефіцитні товари, іноді перепродуючи їх на колгоспних 

ринках або безпосередньо з рук своїм сусідам та знайомим в селі. 

Для боротьби з «нетрудовими» доходами в СРСР використовувалась 

система заходів економічного, організаційного, правового і виховного 

характеру. У контексті боротьби з «нетрудовими доходами» варто відзначити, 
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Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, 

які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і 

ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя» (2 червня 1948 р.). 

Відповідно до ст. 1 цього нормативно-правового акту особи, що не хочуть 

чесно працювати, ведуть «антигромадський спосіб життя», підривають трудову 

дисципліну в сільському господарстві, своїм перебуванням загрожують 

успішності колгоспу та безпеці колгоспників, можуть бути виселені за 

рішенням зборів колгоспників або жителів села, що приймали відповідні 

суспільні вироки [106]. Жорсткі заходи були спрямовані для підняття 

колгоспної дисципліни після окупації та посилення репресивними методами 

продуктивності сільського господарства. Запорукою успішності колгоспів мало 

слугувати й боротьба з нетрудовими доходами колгоспників, адже це мало б 

призвести до того, що основним джерелом заробітку стала б робота в колгоспі, і 

як наслідок, працівники мали б бути зацікавлені в успішності власного 

підприємства, адже саме від нього залежав розмір заробленого[175, c. 98]. 

Також відповідно до таємного указу Президії Верховної Ради СРСР «Про 

заходи боротьби з антигромадськими, паразитичними елементами» від 23 

липня 1951 р., особи, які «злісно порушували» норми радянського образу 

життя, притягувалися до адміністративної або кримінальної відповідальності, 

під дію цього указу потрапляли й особи, що отримували «нетрудові» доходи. 

У контексті даної політики, варто згадати, що Президія Верховної Ради 

УРСР 29 серпня 1962 р. ухвалила Указ «Про безоплатне вилучення будинків, 

дач та інших будівель, споруджених або придбаних громадянами на нетрудові 

доходи». Даний нормативно-правовий акт свідчив про значні розмір 

«нетрудових» доходів та активізацію боротьби держави з цим явищем. 

Звичайно селяни намагались уникнути відповідальності за отримання 

«нетрудових» доходів. Наприклад інформант згадує: «Було наймали людей, шо 

робили хату, так ті боялись, шо зловлять. Мене малим, коли хату строїли, 

поставили на вулиці, шоб дививсь чи не йде хто чужий. Бо часто ловили 

плотників. Були такі, шо з хати стрибували і ховались бігом. Штраф платили 
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великий. Напрімєр договорились хату вистроїть за 1500 руб., то якщо зловили, 

то требували 300 руб., шоб заплатили государству» [20]. Також влада 

намагалась боротись із крадіжками колгоспного майна та зловживанням 

службовим становищем на місцях, наприклад інформант згадує: «У с. Тиниці, 

голову колгоспу посадили, бо брав собі у колгоспі солому» [9]. І такі випадки 

були звичною справою в колгоспах області як серед керівництва так і рядових 

колгоспників. 

Отже, існування «нетрудових» або прихованих доходів була тісно 

пов’язано з соціально-економічною ситуацією у країні в період 1940–1960-х 

років ХХ ст. У СРСР фактично питання зрівнювання рівня матеріального 

забезпечення колгоспників та інших верств населення залишалась 

невирішеною. Приховані доходи давали селянам залежно від обставин 

додатковий дохід, що забезпечував задоволення повсякденних матеріальних 

потреб в умовах поступового сповільнення темпів розвитку економіки країни, 

що звичайно впливало на життєвий рівень населення. Повсякденне життя 

селянства у 1940–1960-х роках невід’ємно включало в себе елемент 

«нетрудових» доходів, які були джерелом додаткового заробітку. Стратегія 

вирішення багатьох життєвих проблем та ситуацій через знайомих, родичів та 

порушення законодавства, призводила до того, що існування «нетрудових» 

доходів у населення ставало звичним явищем, з яким держава змушена була 

боротись. 

Ще одним способом не витрачати кошти було виготовлення необхідних 

речей вдома членами родини, це було досить традиційно для селянства і в 

попередні епохи. За наявності навичок, сировини, швейної машинки вдома 

жінки виготовляли полотно, одяг, рушники, набивали пір’ям свійських птахів 

подушки. Чоловіки майстрували дерев’яний посуд, меблі (ліжка, стільці, 

табуретки, столи), рідше взуття. 

Сукупні доходи селян Чернігівщини відрізнялись від доходів інших 

регіонів УРСР, також відрізнялись розміри заробленого в колгоспі, підробітків, 

грошей отриманих від присадибної ділянки. Станом на 1967 р. на 1 сім’ю в 
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Чернігівській області сумарного доходу від колгоспу припадало 467 крб., тоді 

як у артілях Дніпропетровської цей показник складав 545 крб., у Полтавській – 

582 крб., на півдні в Одеській та Херсонській 639 та 632 крб., найнижчими були 

показники в західних областях: Львівська – 346 крб, Волинська – 321 крб. [29, 

арк. 68]. У 1965 р. дохід в грошовому вигляді від колгоспу складав на 1 родину 

в Чернігівській 1002 крб., поступаючись доходам практично всіх інших регіонів 

окрім Волинської, де цей показник складав лише 883 крб. Отже, дохід від 

колгоспів був значно більшим в південних регіонах та промислово розвинутих 

областях, тоді як в західних та поліських був меншим (Додаток Б. 6). Все одно 

оплата праці колгоспника була нижчої від робітника в місті: 1 члена родини 

робітника в 1966 р. припадало 915 крб, тоді як в колгоспника – 630 крб., навіть 

при тому, що сумарний (натуральний та грошовий) дохід селянської родини 

зріс в 1960–1966 роках майже на 75%, але в робітничих родинах на 72 %, а в 

службовців на 23 %, однак цей розрив зберігався до кінця існування СРСР. У 

1969 р. родина службовця в середньому в УРСР отримувала – 3210 крб., 

робітника – 2820 крб., працівника радгоспу – 2271 крб., а сім’я колгоспників – 

1897 крб. в грошовому еквіваленті. (Додаток Б. 8) Як наслідок, така 

диспропорція особливо була помітна в користуванні побутовою технікою та 

особистим транспортом: селянство республіки володіло в 1954–1966 роках у 2,5 

рази меншою кількістю холодильників, в 4 рази меншою кількістю 

фотоапаратів, в 1,5 рази менше мотоциклами, в 4 рази менше пральними 

машинами, у 6 разів прасками, в 10 разів телевізорами, у 3,5 рази менше 

автомобілями, і переважало лише у володінні велосипедами, однак тут стояло 

питання про необхідність переміщення на значні відстані, порівняно ніж в 

місті, тому він в селі був необхідніший та популярніший.  

Варто відзначити, що в досліджуваний період сумарний дохід в 

грошовому вигляді селян Чернігівщини став більший ніж натуральний дохід, а 

грошовий дохід від колгоспу став основною статтею отримання коштів. Якщо в 

1952 р. на 1 родину в Чернігівській області припадало сукупного доходу 1671 

крб, з них дохід від колгоспу лише 279 крб., із підсобного господарства – 726 
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крб. (враховано вартість спожитої вирощеної продукції), від держави: за здані 

державі та в кооперативні установи сировину сім’я отримувала в середньому 39 

крб., за роботу в кооперативних установах та державних підприємствах 

(переважно це оплата праці чоловіків, якщо вони працювали в МТС) родина 

отримала 373 крб., від проданого на ринку – 263 крб. 

У 1964 р. на 1 селянську родину в УРСР припадало в середньому 

сумарного доходу 1411,37 крб, з них гроші складали 756 крб, а натуральний 

дохід – 644 крб. вартості продукції. Підсобне господарство давало 189 крб. 

грошових коштів, продукції вартістю 867 крб., отже доходи від колгоспу були 

більшими ніж доходи від підсобного господарства. На родину також припадало 

186 крб допомоги від держави, що виражалась в залежності від родини у 

виплаті соціальної допомоги по втраті безробіття, стипендії, пенсії. також 

доходи з інших джерел припадало на родину 18 крб. 

Доцільно розглянути й витрати сільської родини Чернігівської області в 

досліджуваний період. В середньому витрати колгоспників досліджуваного 

регіону поступалися й витратам в середньому селян в УРСР. У 1956 р. на 

харчування селяни республіки витрачали на 1 сім’ю в рік 7498 крб., а області 

лише 7456 крб., на одяг та взуття в УРСР 2801 крб., тоді як в регіоні – 1886 

крб., на меблі в УРСР селяни витрачали в середньому 194 крб., а в області – 172 

крб., на непродовольчі товари в республіці витрачали колгоспники 2519 крб., а 

в області тільки – 2415 крб. Загалом така тенденція залишалась в наступні роки 

досліджуваного періоду. У більшості показників селянство Чернігівщини 

маючи менші доходи в середньому по УРСР витрачало менше на більшість 

категорій продукції. 

У 1952 р. 1 сім’ю припадало витрачених коштів в регіоні 1648 крб. 

Промислові товари становили 982 крб, з них продовольчі – 542 крб, 

непродовольчі – 439 крб. З них на продукти харчування : хліб та хлібобулочні 

продукти – 49 крб., м'ясо – 27 крб., крупи – 136 крб, цукор – 23 крб, риба та 

рибопродукти – 25 крб., алкоголь – 12,5 крб, тютюн – 32 крб. Серед 

промислових товарів в першу чергу витрачали на купівлю тканини, готового 
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одягу, взуття, засоби особистої гігієни, сірники, гас. Також селяни купували 

необхідне для ведення особистого господарства: молодняк свійської худоби та 

птиці, насіння культурних овочевих рослин, садженні плодово-ягідних культур. 

Серед інших витрат: особисті послуги (оплата перукарні, ремонту одягу, 

взуття) – 50 крб., податки – 117 крб., купівля облігацій держпозики – 196 крб. 

[22, арк. 9-13].  

Кожне домогосподарство сплачувало різноманітні податки та збори, які 

складали в 1954 р. – 6,7 %, у 1959 р. – 4,6%. Проте як не дивно питома вага 

податків порівняно із 1940 р. у 1950-х роках була більшою, що відбулось за 

рахунок збільшення ставок сільськогосподарського податку. Селяни 

сплачували сільськогосподарський податок, прибутковий податок, які за 

розміром переважали інші види стягнення на користь держави. Очевидці 

згадують та відзначають значний фіскальний тиск на підсобні господарства, 

однак із даних статистики видно, що якщо враховувати прямі грошові 

стягнення то вони не були значних розмірів, але враховуючи поставки 

продукції держави, то пам'ять селянства про систему оподаткування є більш-

менш достовірною, але треба пам’ятати, що для сільської місцевості звичним 

уявленням були непосильні побори влади. Також проводилось 

самооподаткування, як його називали «самообкладання» [13], кошти які 

використовувались сільрадою для громадських потреб села, у 1952 р. він 

складав в середньому по області на 1 родину 11,5 крб. 

У 1956 р. В Чернігівській області на 1 селянську родину припадало 1174 

витрачених крб.,з них продукти харчування становили – 747 крб, алкоголь та 

тютюн – 19,4 крб., одяг та взуття – 168 крб., оплата електрики та опалення 

житла – 34 крб., меблі та предмети побуту – 17 крб., засоби особистої гігієни – 

5,5 крб., транспортні витрати – 9.5 крб., послуги – 17,5 крб, промислові 

непродовольчі товари – 99,5 (сюди відносяться як будівельні матеріали так і 

інструменти, фарба, гас, сірники); податки становили – 35,5 крб., оплата збитків 

та втрат – 10 крб. [25, арк. 41]. 
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Зростали витрати на задоволення культурних потреб: за період 1954–1966 

років кошти, що оплачувались за відвідини кіно, театру, купівлю 

радіоприймачів, книг газет журналів зросло на 50% [184]. 

Своєрідним витратами були обов’язкові поставки продукції державі, які 

діяли аж до кінця 1950-х років. Селяни пригадують, що кожного року 

спеціальні уповноважені вимагали здачі 500 л молока, 90 яєць, 60 кг м’яса, не 

зважаючи на те чи є в тебе це все в наявності в господарстві, адже в такому 

випадку доводилось платити грішми. Такі заходи свідчили про повну 

залежність від держави, адже через такі напівфеодальні повинності по здачі 

продукції, держава намагалась отримати частину продукції, адже колгоспи не 

забезпечували повністю необхідними продуктами міста, особливо в другій 

половині 1940-х років. Собівартість цієї продукції при прийомі державними 

збирачами була ж звісно заниженою, тому це по суті було визиском із 

селянських господарств додаткових фіскальних доходів у натуральному 

вигляді. 

Окремою статтею витрат були транспортні витрати. Станом на 1956 р. в 

регіоні селяни витрачали 4 % своїх доходів на користування транспортом. Це 

переважно був автобусний, залізничний транспорт та плата за використання 

гужового транспорту в колгоспі. 

Відбувалось поступове скорочення витрат на харчування в сукупному 

доході селянської родини, якщо в 1953 р. ці витрати складали 65,5 %, то у 1964 

р. ці витрати складали 49,2 %. Натомість зростали витрати на придбання 

непродовольчих товарів, з 19 % у 1951 р. до 26,5 % у 1964 р., й 32% у 1969 р. 

Незначним були витрати на задоволення культурних потреб, ремонт одягу та 

взуття, однак також зростали. 

Селяни також пригадували про своєрідну форму «податку» – як державна 

позика, на яку нерідко погрозами та вмовляннями місцеві активісти та 

сільрадівці змушували селян підписуватись, що також було додатковим 

витрачанням коштів. Інформант пригадує так як вдень всі працювали, вдома 
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нікого не було, то за позику представники влади приходили пізно ввечері та 

вночі, не даючи селянам спокою [13]. 

Отже, розглянувши умови праці селянства, можна прийти до висновку, 

що умови праці були доволі складними, значний масив операцій здійснювались 

вручну, тільки мускульною силою самих колгоспників. З часом завдяки 

механізації та електрифікації частину робіт виконували агрегати, однак це не 

сприяли вивільненню селянства через постійне зростання норм виробітку та 

об’ємів вирощеної продукції по господарських планах. 

Оплата праці була на досить низькому рівні, особливо в перші 

післявоєнні роки, з часом відбувалось поступове зростання доходів 

колгоспників, як за рахунок збільшення об’ємів виданих продуктів 

господарством селянину, так і введенням грошової виплати. Робота в колгоспі 

була найбільшим часовим проміжком для значної частини сільського населення 

в умовах жорсткого контролю держави за виробничим та громадським життям 

артілі. Низька продуктивність праці в колгоспі, пояснюється відсутністю 

матеріальних стимулів роботи для частини селянства. Як наслідок, селяни, 

особливо в перші повоєнні роки, сконцентрували свою увагу в першу чергу на 

підсобних господарствах. Одночасно намагаючись, використати можливості 

для ухилення від праці в колгоспі, місцеве керівництво боролось з цими 

явищами, але їх ефективність була невисокою. Репресивні заходи державного 

керівництва у кінці 1940-х – на початку 1950-х років, а саме виключення із 

артілі та виселення частини селян аби стимулювати решту активно працювати 

не давало помітного ефекту. Селяни часто використовували тактику 

формальної підтримки держаних дій, яка мала на меті лише уникнути прямої 

конфронтації з владою, що передбачала виконання роботи, але у невеликих 

об’ємах, без ентузіазму або чим по швидше із порушенням норм агрономії. 

Неефективність обліку праці й оплати призвели до відміни трудодня,як форми 

обліку та введення оплати за виконані об’єми конкретних видів робіт. 

Основними продуктами харчування майже повністю селянська родина 

забезпечувала себе із своє присадибної ділянки та за рахунок худоби, що 
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тримали вдома, тому підсобні господарства поглинали практично ввесь час, 

який лишався після виконання колгоспних робіт. Така ситуація була 

характерною для всіх регіонів УРСР і Чернігівська область не була 

виключенням 

Джерел доходів селянської родини були різноманітними, але основні 

статті прибутку складали надходження від колгоспу та підсобного 

господарства. При цьому протягом другої половини 1940-х – на початку 1960-х 

років зростала сумарна кількість прибутку від колгоспу із зменшення 

надходжень від підсобного господарства та інших джерел. Це було пов’язано із 

заходами держави із зменшенням ролі приватних господарств колгоспників у 

економічному житті країни та зростанням сільського господарства країни і 

розширенням прав колгоспів реалізовувати частину продукції на власний 

розсуд. 

Значним джерелом наповнення бюджету залишалась торгівля на 

колгоспних ринках, на яких селяни реалізовували продукцію, вирощену в 

підсобних господарствах та отриману як плату за робту в колгоспі. Додаткові 

надходження для урізноманітнення харчування та наповнення бюджету стали 

промисли, а саме рибальство, мисливство, збирання ягід та грибів у лісах. 

Також поширеним було виготовлення вдома частини необхідної 

продукції, а саме одягу, меблів, випікання хліба. Нерідко в сільській місцевості 

були й кустарі, які займались виготовленням дерев’яних та металевих виробів, 

готового одягу, взуття, свою продукцію вони продавали односельцям або на 

ринках. 

Скорочення доходів, отриманих з присадибної ділянки та від торгівлі на 

ринку поступово свідчило про зміни в не просто в структурі доходів, а й 

відображалось й на ставленні селянства до свого місця в суспільстві. Образ 

селянина, який своєю працею на своїй землі забезпечує себе ставав минулим, 

селянство в переважній масі перетворювалось на сільськогосподарських 

робітників, що отримували основний дохід за роботу в державних та 

колективних підприємствах. 
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Також для зменшення витрат на утримання і забезпечення власного 

господарства відбувалось розкрадання колгоспного майна(збіжжя, корми 

худобі, паливо, добрива, будівельні матеріали), нерідко під час роботи в 

колгоспі. Мали місце й «нетрудові» доходи, які були пов’язані із 

використанням службового становища чи власних навичок та вмінь. Структура 

витратів в досліджуваний період також змінилася. Зменшувались витрати на 

харчування та сплату податків у сукупному прибутку сільської родин, хоча самі 

ставки зборів та податків зростали. Зростали витрати на придбання 

непродовольчих товарів, побутове обслуговування, транспортні послуги. 

 

2.2. Задоволення матеріально-побутових потреб сільських жителів 

Матеріальне забезпечення селянства є одним із найважливіших аспектів 

повсякденного життя. Показником якості умов проживання на селі була рівень 

задоволення колгоспниками своїх потреб в товарах та послугах. 

У перші післявоєнні роки соціальна інфраструктура була в 

катастрофічному стані, проте відбувала її поступові відбудова та розвиток, 

переважно за рахунок бюджетів колгоспів. 

Станом на 1964 р. в УРСР діяло 134 тис. магазинів та установ 

громадського харчування з них 60,195 тис. функціонувало у сільській 

місцевості [122, с. 123], це при тому, що половина населення республіки 

проживала в селах. Магазин були основними об’єктами побутового 

обслуговування населення, які були поширені в сільській місцевості. 

Нерідко питання відсутності соціальної інфраструктури на селі 

піднімалось на колгоспних зборах, при зустрічі з представниками районних 

органів влади. Наприклад, в с. Райки Комарівського району на зборах членів 

артілі «Червона зірка» селяни піднімали питання необхідності відкриття в селі 

майстерень по ремонту одягу, взуття, годинників, перукарні, бо через їх 

відсутність їм доводиться їздити в районний центр. Селяни досить часто 

скаржились, що немає бань, магазинів. 
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У зв’язку із такою ситуацією поширеною залишалась практика 

використання селянами послуг кустарів, які займались виготовленням одягу, 

взуття, посуду, меблів.  

Значною тогочасною проблемою для селянства в післявоєнний період 

було питання забезпеченням дровами та будівельними матеріалами для 

особистих господарствах. Нерідко доводилось звертатись в колгосп за 

допомогою, їздити в місто та купувати на потових базах, у місцевих магазинах 

не завжди були навіть цвяхи, шифер, фарба. 

Намагаючись вирішити це питання селяни в повсякденних життєвих 

практиках використовували будь-яку можливість забезпечити себе наприклад 

паливом. Нерідко ця проблема піднімалась на колгоспних зборах, ставало 

причиною подання скарг та заяв до районних органів влади. 

Нерідко колгоспне керівництво відмовляло в дозволі на заготівлю дров в 

колгоспному лісі або в наданні гужового транспорту для їх перевезення. Часто, 

щоб отримати дозвіл на вирубку чи перевезення доводилось давати хабаря чи 

могорич працівникам лісгоспу, бригадиру, щоб взяти коней. У випадку, коли 

наданням палива займався колгосп, селяни скаржились на повільне просування 

черг, недостачу дров, торфу, вугілля. Як наслідок, будинки в холодну пору 

доводилось опалювати вис, що вдалось знайти: стеблами кукурудзи, бадиллям 

картоплі, висушеним зіллям з городу, гіллям, соломою. 

У післявоєнний період поступово розбудовувалсь транспортна 

інфраструктура села, оскільки розвиток сільського господарства та 

встановлення постійного зв’язку та контролю з боку партійно-державних 

органів передбачав створення відповідних об’єктів обслуговування сільської 

місцевості в тому числі й доріг з твердим покриттям. 

У 1947 році був створено республіканський трест Мехземробіт в складі 

Головдоруправління при Раді Міністрів УРСР був організований, який 

виконував зосереджені об'єми земляних робіт на будівництві автомобільних 

доріг і інших об'єктах, зокрема підходи до мостових переходів, гребель, ставків 

для сільського господарства. У 1958 р. було видано Указ Президії Верховної 
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Ради СРСР «Про участь колгоспів, радгоспів, промислових, транспортних і 

інших підприємств і господарських організацій в будівництві і ремонті 

автомобільних доріг». Цими указами був встановлений порядок, терміни і 

форми участі колгоспів, радгоспів, підприємств і господарських організацій в 

будівництві, ремонтах і утриманні місцевих автомобільних доріг. Розпочався 

процес створення широкої мережі доріг із твердим покриттям, які також 

вплинули на життя селян, дозволивши більш зручно дістатися у випадку 

необхідності до міста чи сусіднього села, це дозволило запустити постійне 

автобусне сполучення між селами та райцентром. 

Поява та випуск автомобілів для населення в досліджуваний період 

звичайно викликала ажіотаж серед місцевих жителів, проте в сільській 

місцевості таких транспортних засобів у приватному користуванні практично 

не було, винятками могли бути тільки голови колгоспів та сільрад, які мали 

більш високі доходи ніж інші сільські жителі. Станом на 1 січня 1959р. В 

Чернігівській області було зареєстровано 579 автомобілів, з них 257 було у 

володінні жителів обласного центру, решта у переважній більшості жителів 

райцентрів та великих міст. У сільській місцевості автомобілів у власності 

громадян в досліджуваний період було дуже мало, наприклад, в с. Ягідне 

Ріпкінського району в 1961 р. автомашину «Побєда» мав лише голова колгоспу. 

Вантажні автомобілі, що були у користуванні колгоспів, часто як гужовий 

транспорт користувались шоферами у своїх цілях, іноді на прохання селян 

перевезити щось для підсобних госпораства (сіно, солома, будівельні матеріали, 

підвезти в місто на ринок і т.д.)  

Краще ситуація складалась із мотоциклами, яких в області було 

зареєстровано 7,5 тис, однак щоб його придбати доводилось чекати роками. 

Звичайно отримати транспортний засіб легше було тим особам, які працювали 

в партійних та державних органах, тому для рядових селян це було практично 

нереально в другій половині 1940-х – 1960-х роках 

Звичним транспортним засобом для сільської місцевості в досліджуваний 

період став велосипед, дістати його було набагато простіше, однак в сільських 



112 

 

магазинах їх практично не було, в райцентрах теж вони не завжди були в 

наявності. Нерідко селяни виїжджали до великих міст, продаючи свою 

продукцію, а за кошти купували велосипеди чи просили родичів-містян 

придбати їх для них. 

Також селяни продовжували користуватись гужовим транспортом, який 

вони за необхідності брали в колгоспі, при тому нерідко за це доводилось 

давати хабарі голові чи бригадиру або платити в колгоспу касу за користування 

кіньми. Лише окремим особам вдавалось тримати в своєму підсобному 

господарстві коня, але це було порушенням законодавства, оскільки таку 

преференцію мали лише ті особи, хто не був колгоспником, проте через це вони 

обкладались дуже високими податками. 

Для поїздок в місто на ринок чи до родичів досить часто за наявності 

поблизу станції чи зупинки селяни користувались залізничним транспортом. 

Іноді намагаючись зекономити селяни намагались не платити за проїзд, їдучи в 

тамбурах чи на дахах вагонів. 

Розвивася й автобусний транспорт у області, починаючи із середини 

1950-х років. Однак у випадку негоди чи несправності автобусу селяни ставало 

важче дістатись до міста. Автобуси курсували переважно до сільської 

місцевості навколо найбільших міст регіону (Чернігів, Ніжин, Прилуки, Щорс 

(нині – Сновськ), Новгород-Сівеський). Селяни досить часто звертались із 

зверненнями та проханнями про відкриття автобусного сполучення із 

райцентром або зміною часу рейсів, оскільки вони не враховували їх запити. У 

більшості випадків автобусним сполученням користувались ті із селян щот 

їздили торгувати чи купувати або працювали в найближчому місті. 

Нерідко для поїздки або для переправі через місцеві ріки селяни 

користувались і човнами, особливо в період весняних паводків, коли 

сполучення по суші із віддаленими населеними пунктами могло бути 

порушене. Поступово цю проблему вирішували за рахунок проведення 

меліоративних робіт, осушування боліт будівництва мостів, прокладання доріг 
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з твердим покриттям та насипом, що змінило звичне середовище життя 

селянства. 

При необхідності в межах села чи, щоб дістатися до сусіднього 

поселення, селяни ходили пішки. В першу чергу так ходили на роботу в 

колгосп, до магазину, сільського клубу, родичів, на різноманітні збори. Так 

діставались діти до школи. Часто це займало досить багато часу, оскільки 

відстань від віддалених хуторів чи вулиць могла сягати кількох кілометрів. 

У культурно-побутовій сфері також залишалось багато проблем, не 

зважаючи на активну модернізацію в 50–60-х роках ХХ ст. 

У післявоєнний період активно розвивалась освітня інфраструктура в 

сільській місцевості Чернігівської області. Якщо в 1940/1941 навчальному році 

працювало 1257 шкіл, у яких навчалось 278 тис. учнів, та працювало 11 тис. 

вчителів, то вже у 1944/1945 навчальному році роботу розпочали 1197 шкіл, у 

яких навчались 216 тис. учнів, у 1948/1949 навчальному році вже 1235 шкіл, де 

займались 273 тис. учнів та працювало 10 тис. вчителів. Також вже у 1949 р. 

діяло 15 шкіл-інтернатів на 1300 осіб, але реально була необхідність як мінімум 

ще в 10 закладах. Шкільна мережа в перші післявоєнні роки була відновлена 

досить швидко, проте залишалась проблема відповідності шкільних приміщень 

для здійснення в них навчального процесу. У 1948 р. 640 шкіл були розміщені у 

будівлях, які не були відповідно підготовлені та обладнані для навчання дітей. 

Ці будівлі знаходились переважно в сільській місцевості, були пошкоджені в 

часи війни, 357 з них не мали достатньої кількості скла для вікон та дверей, у 

605 дахи знаходились в аварійному стані та протікали під час дощу, у багатьох 

з них не було каналізації та туалетів. Навчальний 1948/1949 р. на Чернігівщині, 

було розпочато з недостачею 18 тис. парт, 3 тис. класних дошок, 12,5 тис. 

столів, 2 тис. шаф. Значною проблемою була відсутність їдалень, як наслідок, 

лише в Бобровицькому районі в школах харчувались 79,6 % учнів, 

Борзнянському – 84 %. Загалом у школах області діяло лише 17 їдалень та 330 

буфетів, що обслуговували 120 тис дітей. У 1949 р. до зими паливо не було 

завезено в 954 із 1235 шкіл, у деяких з приміщень шкіл в селах взагалі не було 
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печей чи груб, що призвело до того, що діти сиділи у верхньому одязі та часто 

хворіли. 

Як наслідок, для вирішення цих проблем протягом 1948–1949 років 

капітальний чи поточний ремонт був проведений в 92,8 % шкіл області, до того 

ж не вистачало близько 100 шкіл. Будівництво та ремонт шкіл фактично в 

більшості випадків покладався на місцеві органи влади – сільради та 

проводився за рахунок фінансувався із прибуткових фондів колгоспів, також 

влада організувала будівництво шкіл методом «народної будови», коли сільські 

громади збирали кошти та самі брали участь в будівництві. 

Непоодинокими були випадки, коли приміщення шкіл були зайняті 

райвійськкоматами, виконкомами, сільрадами, конторами колгоспів, іншими 

організаціями. Як наслідок, у сільській місцевості школам доводилось займати 

будівлі клубів, місцевих амбулаторій, складів. Не вистачало шкільного 

приладдя, зокрема зошитів, карт, підручників, кваліфікованих вчителів. Лише 

30–40 % учнів у 1948 р. ходили до школи у відповідній формі, при тому це були 

переважно жителі міст. Не зважаючи на активні заходи дефіцит підручників не 

був подоланий в шкільній мережі до початку 1950-х років. У магазинах області 

практично був відсутній дитячий асортимент взуття та одягу, що створювало 

додаткові перешкоди у відвідуванні шкіл, особливо в зимовий період [163, с. 

65]. Значною проблемою залишалось віддаленість шкіл від багатьох поселень, 

через це дітям нерідко доводилось долати по кілька кілометрів до школи й 

назад кожний навчальний день. 

Станом на 1948 р. шкільна освітою були охоплені 250 тис. дітей із 278 

тис., які мали навчатись в школах, тобто лише 90 %. Найменше школа 

охоплювала учнів 5–8 класів, лише 80%. Отже, діти віком 10–15 років менше 

ходили до школи, допомагаючи вдома по господарству, намагаючись 

влаштуватись на роботу аби ще якось допомогти своїм сім’ям. Протягом 

1948/1949 навч. р. до шкіл в сільській місцевості припинили ходити 8 636 учнів, 

серед причин були: переїзд батьків – 3 289, тривала хвороба – 1 054, 

матеріальна незабезпеченість – 2 580, окрім того 14 тис. дітей взагалі не були 
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охоплені навчанням в школах, з них не навчались ніколи 1400 дітей. Серед 

причин цього явища у більшості випадків були праця в колгоспах, на 

виробництві, важкі матеріальні умови, віддаленість закладів освіти від місць 

проживання [163, с. 66]. Усього по області до вечірніх шкіл було залучено 686 

дітей. Багато з них переросли відповідні класи на 2–3 роки, тому їх навчання у 

масових школах було недоцільним. Також в 1958 р. в області були створені 2 

школи для дітей сиріт та інвалідів, у яких навчались 519 дітей. 

Загалом на початок 50-х років семирічна школа стала пануючою, 

розпочалась підготовка до введення 10-річного навчання, яке відбулось в 1958 

р. Проте суттєвою перешкодою в реалізації цього проекту була дія постанови 

РНК СРСР від 2 жовтня 1940 р. «Про встановлення платності навчання в 

старших класах середніх шкіл та у вищих навчальних закладах СРСР та про 

зміну порядку призначення стипендій» [97, с. 176]. Згідно з нею плата за 

навчання визначалась у 150 крб. на рік. Для більшості селян це було суттєвим 

навантаженням на родинний бюджет, і, як наслідок, навчання переважної 

частини селянських дітей припинялось на 7-му класі [163, с. 70]. Дія цієї 

постанови тривала до 6 червня 1956 р., коли вона була відмінена. Як наслідок, у 

1957–58 н. р. 60,6% учнів в УРСР після закінчення неповної середньої школи 

продовжили навчання у 8-х класах [316, с. 85]. 

Для допомоги школярам при школах у всіх районах та обласному центрів 

були створені фонди всеобучу. Використовуючи фонди всеобучу, школи 

змогли надати значну допомогу сиротам, напівсиротам, дітям інвалідів війни. 

Ця допомога надавалася шляхом забезпечення взуттям, одягом, навчальним 

приладдям, організацією безкоштовних гарячих сніданків. Протягом 1 півріччя 

1948–49 н.р. було надано допомогу 140 тис. учнів, з них одягом 4 765 дітям на 

суму 328 029 крб., взуттям – 2 557 дітям на суму 169 704 крб., продуктами 

отримали допомогу 2 636 дітей [163, с. 66]. Також було створено інтернати для 

сиріт та напівсиріт при 13 школах на 193 місця. Принагідно зазначимо, що 

капіталовкладення в освіту Чернігівської області за першу повоєнну п'ятирічку 

становили 11 482 тис. крб., з них на будівництво міських шкіл – 6 178 тис. крб. і 
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5 304 тис. крб. на сільські школи, і це при тому, що 88 % шкіл і 68 % учнів 

області знаходились у сільській місцевості [163, с. 68]. 

У 1961/1962 навчальному році діяло 1250 шкіл, з них початковими були 

483 школи, семирічні – 276, середні – 480., у цих закладах працювало 15402 

вчителів. У них навчалось в 1–4 класах – 227 тис. учнів, 5–7 класах – 222 тис., у 

8–9 класах – 14,6 тис. учнів. У 1961 р. 1250 шкіл області володіли 3094 

будівлями із них 333 цегляні або кам’яні, 2577 – дерев’яні, 184 – змішаного 

типу. Незважаючи на значне розгортання ремонту та будівництва шкільних 

приміщень в 50-х роках в УРСР, в Чернігівській області на 1961 р. 946 шкіл 

потребували ремонту, 200 шкіл потребували нових приміщень, у 95 % шкіл, 

переважно в сільській місцевості, не було спортивних та актових залів, 

спеціалізованих лабораторних кабінетів (хімії,фізики, біології), бібліотек, у 70,4 

% шкіл не було виробничо-навчальних майстерень. У 1814 приміщеннях шкіл 

області 55 % не були електрифіковані, у 71 закладі було відсутнє центральне 

опалення, у 69 – водопостачання, у 28 – каналізація. 

Не була вирішена й проблема віддаленості школи від невеликих сіл та 

хуторів. Станом на 1963 р. 5833 учнів у 213 школах області потребували 

підвозу транспортом на навчання, адже відстань інколи складала 3–5 км. Ця 

ситуація складалась через те що, обов’язок надання транспорту районні відділи 

освіти поклали на колгоспи, які не завжди виділяли на це кошти та техніку. Під 

час негоди нерідко діти не навчались, оскільки не могли фізично дістатись до 

школи через снігові замети, бездоріжжя чи паводки. Окрім цього, навіть на 

кінець «хрущовської доби» не всі діти були охоплені шкільною освітою, не 

зважаючи на активні заходи на виконання законів про обов’язкову середню 

освіту. На початок 60-х років повністю дітей охопити шкільним навчанням 

вдалось лише в містах та 12 із 39 районів області. У 1962 р. за підтвердженими 

даними, школу не відвідували 1450 учнів, серед них 356 не ходили без 

поважних причин, 66 дітей відмовились відвідувати навчання, 725 хворіли й не 

могли бути присутніми, у решті випадків батьки не вважали за потрібне, щоб 

діти навчались. 
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У більшості навчальних закладів області займалось по кілька сотень 

учнів, проте й були невеликі школи. У області в 1963 р. було 87 шкіл у яких 

навчалось всього по 20 учнів, 20 шкіл, де було всього по 100 учнів, проте такі 

школи не закривались, оскільки не було можливості підвозити дітей до сусідніх 

сіл. Навчання проводилось за групово-класною системою, діти розділялись на 

бригади для трудових занять. У селах нерідко через обмеженість в кількості 

класних кімнат та недостатній кількості вчителів навчання проводилось у дві 

зміни: вранішню та вечірню. Окрім того, діяли групи подовженого дня, щоб 

учнів мали змогу забрати батьки після роботи, але в сільській місцевості таких 

практично не було. Школи, окрім закладів великих міст та обласного центру не 

мали власного автотранспорту, і в питанні перевезення дітей залежали від 

колгоспів. Навчання за відсутності світла проводились при гасових лампах, 

яких теж могло бути недостатньо, нерідко не проводилось вологе прибирання в 

класних кімнатах та в коридорах, провітрювання не відбувалось в холодну пору 

року, адже температура в приміщеннях і так була низькою, через перебої із 

паливом школи в селах могли не працювати тижнями [321, с. 251-253]. 

Зібрати дитину до школи було справою нелегкою, оскільки нерідко для 

цього батьки мали придбати все необхідне організації навчального процесу. 

Наприклад, в 1961 р. батькам доводилось купувати шкільну форму, набір 

паличок для лічби, кольорові олівці, лінійки, папір, зошити, пенали, ранці, 

нерідко в пошуку необхідних товарів їм допомагали вчителі, які радили де це 

можна придбати. 

Отже, можна зробити виносновок, що в післявоєнні десятиліття 

радянській владі вдалось досить швидко відновити систем освітніх закладів. 

Школа залишалась невідємною інституцією повсякдення селянства, більшість 

батьків підтримували навчання своїх дітей та отримання освіти. 

Сільські діти після закінчення школи могли продовжити навчання в 

середніх та вищих навчальних закладах, але для цього потрібно було отримати 

дозвіл у сільради й паспорт чи направлення для навчання від підприємства чи 

установи. Значна частина обирала навчальні заклади в межах області. 



118 

 

У досліджуваний період в Чернігівській області діяли кілька ВНЗ, а саме 

Чернігівський педагогічний інститут, Ніжинський педагогічний інститут, 

Ніжинський педагогічний технікум, які готували майбутніх педагогів. Також 

було 19 середніх навчальних закладів, які давали професійно-технічну освіту. 

Серед таких 3 педагогічних, 2 зоотехнічних, 2 бухгалтерських, 2 

сільськогосподарських училищ. Також діяли 2 ветеринарних, 2 

механізаторських, 2 ветеринарних, бухгалтерський, гідромеліоративний, 

політичної просвіти, рільництва, плодоовочівництва технікуми. Окрім того 

діяли 3 медичні та 2 акушерські школи. Також частина молодих селян з 50-х 

років масово відправлялась колгоспами на різноманітні курси механізаторів, 

шоферів, агрономів, зоотехніків, ветеринарів, бухгалтерів. 

Однією із нових установ, що з’явились у повоєнні десятиліття стали 

дитсадки та ясла, що поступово входили у повсякденне життя селянства. 

Традиційно виховання та навчання дітей дошкільного віку покладалось на 

сім’ю, однак з початком колективізації державне керівництво розпочало 

втілення політики створення системи виховання молодих поколінь власне 

відповідними державними структурами. В перші післявоєнні роки радянська 

влада не приділяла достатньої уваги дошкільній освіті в сільській місцевості 

через брак коштів. У колгоспах діяли сезонні ясла, але вони не мали ні 

відповідних приміщень ні обладнання, ні кваліфікованих працівників, 

стаціонарних установ практично не було, проте навіть кількість сезонних 

закладів була мізерною. Так сезонні ясла в області у 1948 р. максимально в 

літні місяці охоплювали лише 55,2 % дітей, коли дорослі колгоспники та 

підлітки були залучені до робіт в полі та фактично не мали часу для догляду за 

дітьми. За річними звітами колективних господарств у 1955 р. в УРСР всього 

дитсадків нараховувалося 387 одиниць, а у 1960 – 463, що складало лише 0,25% 

від кількості артілей [250]. 

Починаючи з кінця 50-х розпочалось активне розгортання мережі 

дошкільних навчальних закладів Чернігівської області, проте у сільській 

місцевості через значні економічні труднощі дитсадків майже не було, тому що 
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держава традиційно переклала фінансування будівництва дитячих садків та їх 

утримання на колгоспи. У 1953 р. в області діяло лише 38 дитсадків, що 

функціонували у великих містах, ще 78 діяло при державних відомствах та 

промислових підприємствах. Однак вже у 1961 р. в Чернігівській області діяло 

720 сезонних дитячих ясел та 27 постійних дитсадків у 645 колгоспах регіону 

на 32,4 тис. місць, в стані будівництва знаходилось будівлі ще 65 установ, проте 

й цього було недостатньо, оскільки лише 20,1 % дітей були ними охоплені, ще 

143 тис. дітей не мали можливості їх відвідувати, а існуючі заклади були 

переповнені. 

На противагу колгоспам в радгоспах діяли дитсадки, які забезпечувались 

державою та не були переповнені. Як наслідок, у Дмитрівському районі у 18 

колгоспах діяло 33 сезонних ясел, в яких навчалось 1417 дітей, тоді як в 2 

радгоспах району діяло 2 радгоспні дитсадки, у яких навчалось по 40 дітей в 

кожному. 

Одним із найвищих показників забезпечення дошкільною освітою мав 

Бахмацький район, в якому діяло 2 дитсадки та 54 колгоспних ясел в яких 

виховувалось 2069 дітей, з яких всім забезпеченим були лише на 40–45 %, 

проте ще 7992 дитини в селах не мали можливості взагалі їх відвідувати. Однак 

навіть в існуючих закладах району особливо не вистачало ліжок, столів, ковдр, 

простирадл, подушок, посуду, через що батькам доводилось за свої кошти 

купувати ці речі або приносити із дому. 

Гострим лишалось питання калорійності та поживності раціону 

харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Діти переважно вживали 

одноманітну їжу, а саме гречану та пшоняну кашу; не вистачало м’яса, свіжих 

фруктів, повидла, масла, печива та інших солодощів; картопляне пюре, яйця, 

овочі, сухофрукти, мед, сир та сметану видавали в невеликій кількості. У 

Менському районі в 1961–1962 роках було виявлено, що діти взагалі 

отримували лише 50–60 % від норми калорійності. 

Значні проблеми були у функціонуванні дитячих садків в сільській 

місцевості. Не вистачало іграшок, навчального інвентарю (олівці, папір, фарби) 
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та літератури, не проводились в повному обсязі планові медичні огляди 

працівників цих закладів та дітей, мали місце постійні порушення санітарно-

гігієнічних норм, були відсутні обладнані спортивні майданчики, не вистачало 

місць в столових кімнатах через що діти харчувались групами в ігрових чи 

спальних кімнатах з порушенням норм часу для прийомів їжі. У Носівському 

районі в 1962 р. в колгоспних яслах лише 9,7 % дітей були повноцінно 

забезпечені всім необхідним. У багатьох закладах діти спали по двоє в ліжках, 

матраци були набиті соломою замість пташиного пір’я, не вистачало лікарських 

препаратів в аптечках, не було достатньо місць для зберігання одягу, тому його 

доводилось зберігати в столових та ігрових кімнатах. Часто дитсадки не мали 

достатнього кухонного обладнання, холодильників, погребів, комор, 

центрального опалення, через що в холодну пору року діти спали одягненими і 

інколи через це хворіли.  

Іншим питанням, якому варто приділити увагу було забезпечення 

кваліфікованими кадрами. У більшості випадків в дитсадках працювали 

колгоспниці середнього віку, які не мали ні відповідної освіти, ні навичок в 

роботі з малолітніми дітьми. Працівники на початку 60-х років отримували в 

нарахування 0,75–1,5 трудоднів, що в середньому становило 30–40 коп., окрім 

того вони мали право не залучатись до польових робіт протягом 10 місяців у 

рік. З часом колгоспи відправляли окремих працівників для навчання на курси, 

окрім того до сіл повертались, ті хто вчились в педагогічних технікумах та 

училищах, що з часом покращило ситуацію з підготовкою кадрів. 

У забезпеченні всім необхідним (продуктами харчування, паливом, 

інвентарем) колгоспні ясла та дитсадки, повністю залежали від рішення артілей 

та їх фінансового забезпечення. Як наслідок, в с. Бучки Грем’яцького району 

колгосп відмовлявся платити кошти місцевому дошкільному закладу в літній 

період, до того ж вихователям доводилось кожного року вмовляти правління 

господарства виділяти гроші для організації літнього табору, оскільки 

керівництво вважало це марною витратою ресурсів. У Носівському та 

Остерському районах колгоспи не надавали вчасно гужовий транспорт для 
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дитсадків, через що ті не завжди могли вчасно підвозити собі паливо та 

продукти харчування, не проводили поточний та капітальний ремонт, через що 

деякі будівлі були в аварійному стані. Поширеним стало явище «народного 

будівництва», коли селяни зацікавлені в існуванні дитсадку долучались до 

робіт, активно вимагали від сільрад сприяти створенню дошкільних закладів, 

витрачати кошти із самооподаткування, самі брали участь в будівництві. 

Не зважаючи на значні проблеми у діяльності дошкільних навчальних 

закладів у сільській місцевості, жителі позитивно ставились до них. Інспектор 

дитсадків Бахмацького району Мартиненко у своєму звіті відзначав, що 

колгоспники досить часто зауважують, що дитсадки є дуже потрібні на селі та 

дозволяють дітям навчатись. 

Діти в дошкільних закладах навчались лічбі, читанню, малюванню, 

вивчали вірші, слухали казки та оповідання, проводили ігри на свіжому повітрі, 

заняття із фізкультури. Окрім того серед дітей, що були охоплені дошкільною 

освітою, планово проводилась вакцинація від віспи, корі, дифтерії, коклюшу, 

туберкульозу. 

Проте через значні проблеми у функціонуванні системи дошкільних 

навчальних закладів, зайнятості батьків на роботі в колгоспі та підсобних 

господарствах, значна частина дітей взагалі не була підготовлена до навчання в 

школі. Як наслідок, наприклад, в Понорицькому районі вчителі скаржились, що 

діти взагалі не мають ніякого розуміння про лічбу та читання. 

Важливою складовою соціальної інфраструктури була мережа медичних 

закладів області, до яких звертались селяни в своєму повсякденному житті. У 

сільській місцевості діяли такі медичні заклади: фельдшерсько-акушерські 

пункти (ФАП), амбулаторії, колгоспні пологові будинки та лікарні. Повноцінно 

укомплектованих лікарень на селі в 40–60-х роках практично не було. У перші 

післявоєнні роки в Чернігівській області ситуація була складною, станом на 

1948 р. система охорони здоров’я на селі була відновлена лише на 59,5 %, 

порівняно з довоєнним рівнем 1941 р., функціонувало 89 амбулаторій, 22 

дільничні лікарні. Для порівнння на 1940 р. в області діяло 115 медзакладів на 
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5359 ліжкомісць. Більшість лікарень та ФАПів знаходились в аварійних чи 

непристосованих приміщеннях, більш-менш пристосованими були колишні 

земські лікарні, іноді ці установи ділили приміщення з іншими організаціями, 

що було порушенням санітарно-гігієнічних норм. Під час перевірки медичних 

закладів, наприклад в Сосницькому та Городнянському районах було виявлено, 

що в лікарнях та ФАПах були великі черги, не відбувалась госпіталізація та 

ізоляція хворих на туберкульоз, тому стан захворюваності на цю хворобу 

набирав характеру епідемії, залишалась не вирішеною проблема забезпечення 

кваліфікованим кадрами сільських дільничних лікарень та ФАПів. Не 

вистачало меблів, обладнання, подекуди лікарні не були забезпечені паливом на 

зиму. Значною проблемою залишалась проблема перебоїв із 

електропостачанням в дільничних лікарнях. 

Колгоспні пологові будинки діяли лише при великих колективних 

господарствах та розміщувались в поселеннях, що були центральними 

колгоспними садибами. Всього серед 1897 колгоспів області у 1948 р. діяло 157 

таких установ на 1086 ліжок, що було явно недостатньо. Такі установи багато в 

чому залежали від фінансування колгоспами, тому в багатьох артілях не було 

коштів для їх утримання. Колгоспні пологові будинки зазвичай було слабко 

укомплектовані всім необхідним, до того ж через низьку якість наданих послуг 

значна частина породіль віддавали перевагу районним, міським лікарням, де 

були кращі умови, особливо у зимову пору року через відсутність якісного 

опалення. Із поступовим зниженням народжуваності такі установи були 

ліквідовані або реорганізовані в 1960 р.й об’єднані із існуючими місцевими 

дільничними лікарнями. Загалом до колгоспних пологових будинків та 

місцевих лікарень звертались 70–80% породіль в сільській місцевості в 

досліджуваний період. Станом на 1962 р. в Чернігівській області діяло 732 

сільських ФАПів та амбулаторій, 46 колгоспних пологових будинків та 149 

дільничних лікарень на 10500 лікарняних ліжок. 

Відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників 

негативно позначалась на стані охорони здоров’я на селі. недостатня мережа 
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медичних закладів, неукомплектованість лікарями не дозволяли в повному 

обсязі надавати ефективну медичну допомогу сільському населенню [182, 

с. 76]. Лікарі, середній медичний персонал досить часто звільнявся перебирався 

до міст через погані побутові умови, проблеми із забезпеченням місцевих 

медичних закладів. Досить часто селяни скаржились на працівників місцевих 

ФАПів та амбулаторій, заявляючи про їх некомпетентність, що нерідко 

призводило та негативних наслідків. Нерідко, в питанні швидкої госпіталізації, 

селянам доводилось брати гужовий транспорт в колгоспі чи прохати знайомих, 

однак через віддаленість медичних закладів від сіл та хуторів невчасне 

доправлення хворих призводило до летальних випадків. Дільничні лікарні та 

амбулаторії не могли надати якісні послуги, а в багатьох ускладнених випадках 

відправляли хворих до міських та центральних районних лікарнях, поліклінік, 

тому селянам доводилось їздити до міста на відстань до 20 км. 

Пройом в сільських дільничних лікарнях та амбулаторіях розпочинався о 

6-й годині ранку та тривав до 9-ої години, а ввечері – з 18-ої до 21-ої години, 

підлаштовуючись під часові виробничі вимоги колгоспів. Узимку прийом 

пацієнтів проводився в першій половині дня і не регулярно. Працівники 

місцевих закладів також здійснювали огляд учнів шкіл та дітей в дитсадках, 

також проводили огляд населення за місцем проживання, вдома за наявності 

введення карантину чи оголошення епідемії. 

Ситуація із медичним забезпеченням значно покращилась в 50–60-х 

роках. За підрахунками дослідників, на один сільський район УРСР у 60-тих в 

середньому припадало одна центральна, 4,7 сільських дільничних лікарень, 70 

фельдшерсько-акушерських пунктів. Одна дільнична лікарня обслуговувала 3,9 

колгоспи, 3,4 сільради, 13,5 населених пунктів; один фельдшерсько-

акушерський пункт обслуговував 1,9 сіл; одна аптека припадала на 4,6 

сільських населених пунктів [307, с. 156]. Розгорталась будівництво мережі 

місцевих сільських аптек, однак ситуація не зазнала значних змін в 

досліджуваний період. 
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Серед хвороб з якими селяни звертались до лікувальних закладів були 

переважно туберкульоз, хвороба Боткіна, дизентерія, захворювання зубів, 

жіночих статевих органів та нирок, гіпертонічні хвороби, механічні травмами 

(порізи, переломи. вивихи). Взагалі поширення травматизму в сільській 

місцевості було пов’язано із масовим порушенням правил техніки безпеки, 

допускання до робіт осіб у нетверезому стані [226, с. 200]. Серед дітей, що 

знаходились на лікуванні, поширеними були грип, кір, скарлатина, гастрит, 

коклюш, дизентерія, хронічна дифтерія. 

Відбувалось розгортання клубного будівництва в сільській місцевості, 

починаючи з кінця 40-х років, оскільки влада покладала надію, що ці заклади 

будуть основою пропаганди «радянського способу життя» та основним місцем 

відпочинку сільських жителів. Так у селах Чернігівському районі в 1947 р. було 

14 клубів та 2 бібліотеки, а в 1951 р. вже 26 клубів та 24 бібліотеки. З часом 

клуб як контора колгоспу та будинок сільради ставали самими впізнаваними й 

поширеними архітектурними спорудами в селі, які будувались за типовими 

планами. 

З’являлись в сільській місцевості бібліотеки, які у більшості випадків 

знаходилились при місцевих клубах. Читання художньої літератури, журналів 

було популярним серед молоді, інші вікові категорії менше цікавились 

книгами. 

Важливим аспектом в післявоєнні роки стала організація при колгоспах 

місцевих пожежних дружин, які мали боротись із вогнем в сільській місцевості. 

Знову ж таки їх створення та утримання лягло на плечі колгоспів, як наслідок, 

досить часто ці пожежні команди були не підготовлені до боротьби із вогнем. 

Наприклад, у артілі «Переможець» Грем’яцького району в 1948 р. пожежна 

команда була створена лише на папері, оскільки колгосп не виділив для цього 

ні гужового транспорту, ні коней, не було бочок для води та ящиків із піском, ні 

спеціального спорядження, проте всі працівники (8 чол.) отримували 

нарахування в трудоднях. 
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Пожежні команди передбачалось використовувати для гасіння пожеж, що 

виникали на виробництві, приватних садибах колгоспників. Зазвичай вони 

працювали досить неефективно, не були добре екіпіровані та підготовлені через 

недофінансування, також сільські пожежники не мали спеціальних навичок та 

вмінь для організації гасіння пожеж, нерідко пожежники могли бути вдома 

замість перебувати на чергуванні. 

Також з’явзялись поштові відділення, які використовувались активно 

селянами для відправлення листів та посилок. Окрім цього за рахунок 

колгоспних грошей почали будувати на селі лазні, однак ними могли 

користуватись переважно колгоспники, зокрема механізатори, які працювали 

влітку допізна. 

Поступово з’являлись на селі й ощадні каси, у яких селяни зберігали 

частину своїх коштів. У 1950 р. у сільській місцевості республіки діяло 4,7 тис. 

таких установ, у 1960 р. – 7,8 тис., 1965. – 8,6 тис. відділень. Протягом 1950-х 

внески до ощадкас зросли в обсягах у 2,5 рази, що свідчило про зростання 

довіри серед селян до таких закладів, а також це було показником підвищення 

рівня доходів цієї верстви населення. 

Проблема побутового обслуговування сільського населення була 

поставлена на ХХ з’їзді КПРС, де зазначалося про необхідність створення 

мережі ремонтних майстерень на селі, а в 1959 р. було прийнято ухвалу ЦК 

КПРС «Про заходи щодо покращення побутового обслуговування на селі», але 

це суттєво не змінило ситуацію. на початку 1960-х в країні сільське населення в 

5 раз менше користувалося закладами побутового обслуговування, ніж міські 

жителі [182, с. 75]. Не зважаючи на заходи влади проблеми із розвитку 

соціальної інфраструктури не були вирішені, закладів обслуговування на селі 

не вистачало, якщо в середньому на 10 тис. жителів міста припадало 68 

працівників, зайнятих у побутовому обслуговуванні, то на аналогічну кількість 

сільського населення – 17 [231, с. 93]. 

Змінювався побут та інтер’єр житла колгоспників протягом 

досліджуваного періоду. Починаючи із 1950-х років у сільських хатах, 
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враховуючи доходи різних сімей, в більш заможних починають з’являтися 

настінні та камінні годинки, фотографії на стінах. Також з’являлась побутова 

техніка, після того як провели електрику, вона набувала широкої популярності. 

Селяни купували також переважно швейні машинки, праски, радіоприймачі 

[12]. Проте за цими речами треба було їхати до міста, у сільських магазинах їх 

практично не було. 

Дефіцит товарів був характерною рисою радянської торгівлі та елементом 

повсякденного життя населення майже протягом всього існування СРСР. Така 

ситуація склалась внаслідок проведення партійно-державним керівництвом 

економічної політики, орієнтованої на пріоритет розвитку важкої 

промисловості, а виробництво товарів широкого вжитку фінансувалось за 

залишковим принципом. Спроба змінити цю диспропорцію за часів 

М. С. Хрущова за рахунок збільшення обсягів виробництва товарів легкої та 

харчової промисловості, розширення мережі закладів обслуговування 

населення, в тому числі і в сільській місцевості, так і не вирішила остаточно 

цього питання. У сільській місцевості проблема дефіциту товарів також 

існувала, однак на відміну від міст мала свої характерні особливості і також 

впливала на повсякденне життя селянства. Хронічний дефіцит товарів 

широкого вжитку сприяв формуванню явища постійного пошуку необхідної 

продукції серед населення, не було виключенням й селянство, яке перебувало в 

більш скрутному становищі через обмеженість каналів отримання необхідних 

речей [282, с. 82]. 

Власне це питання доцільно розглядати через призму висвітлення таких 

його аспектів як причини дефіциту товарів для населення в СРСР, в тому числі 

й в сільській місцевості, стан торгівельної інфраструктури, скарги селян на 

проблеми з постачання товарами широкого вжитку, шляхи вирішення проблеми 

з недостачею певної продукції, якими користувалися колгоспники. 

Проблеми з постачанням певних продуктів та дефіцитом товарів були 

практично постійними у повсякденному житті радянського населення, в тому 

числі й в 50–60-х роках ХХ ст. Однак в сільській місцевості ця ситуація мала 
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свої характерні особливості, серед яких гірший ніж в містах рівень розвитку 

торгівельної мережі, низька культура обслуговування громадян, вплив 

колгоспів на забезпечення селян певними категоріями промислових товарів. У 

той же час в селі були й присутні й загальні проблеми забезпечення населення 

країни товарами широкого вжитку, наприклад зловживання в закладах торгівлі, 

перебої в постачання певних категорій продукції, незначний асортимент 

товарів, низька якість продуктів. 

Забезпечення товарами сільського населення в СРСР в післявоєнний 

період здійснювалась кількома шляхами: стаціонарні магазини державної 

торгівлі; колгоспні ринки; установи кооперативної торгівлі; неофіційні канали 

отримання продукції через знайомих, родичів, що працювали в закладах 

торгівлі чи мали доступ до продукції на її виробництві або виїзд за покупками 

до міста. 

У перші післявоєнні роки ситуації із забезпеченням населення 

необхідними товарами мала катастрофічний характер, однак це питання 

вирішувалось надто повільно, оскільки держава в першу чергу використовувала 

переважно бюджетні кошти на фінансування відбудови важкої промисловості, а 

на інвестування у виробництво товарів широкого вжитку та розвиток соціальної 

інфраструктури, в тому числі й торгівельної мережі, значно менше. У сільській 

місцевості через відсутність транспортної інфраструктури, закладів 

торгівельної мережі, наявності кваліфіковано підготовлених кадрів, перебоїв з 

постачанням продукції питання задоволення споживчих потреб сільських 

жителів стояло дуже гостро. 

Починаючи із середини 50-х років завдяки реформам М. С. Хрущова, 

забезпечення необхідними товарами сільського населення значно покращилось 

за рахунок розширення торгівельної мережі та асортименту продукції в 

магазинах, однак все одно це питання залишалось актуальним для селянства. 

Власне вирішення проблеми дефіциту нерідко займало чимало часу, іноді 

вимагало додаткових витрат коштів та використання родинних та особистих 

зв’язків. 
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В першу чергу, за необхідності селяни звертались в місцевий магазин з 

метою купівлі необхідних речей. Однак, дуже часто сільські заклади торгівлі не 

задовольняли потреби селян, в силу багатьох обставин. Торгівельна мережа за 

кількістю функціонуючих установ в сільській місцевості УРСР досягла 

довоєнного рівня лише на середину 1950-х років. Однак, навіть у 1955 р. у 29% 

сільських районів республіки не було жодного магазину з продажу 

господарсько-побутових, а у 21% – культурно-побутових товарів [189, с. 198]. 

На 1960 р. існувала потреба у відкритті в сільській місцевості УРСР 12 тис. 

магазинів, і зробити це планувалося за 3 роки – проте на кінець 1965 р. з даної 

кількості магазинів функціонувало лише 6349 [253, с. 241]. Тому тисячі селян 

мусили купувати навіть найнеобхідніше – хліб, сірники у сусідніх селах, де 

були торгівельні пункти.  

Однією з причин дефіциту товарів в закладах торгівлі в сільській 

місцевості стало державна політика з питання забезпечення населення товарами 

широкого вжитку. При розподілі наявних товарних ресурсів планові органи 

більшу частину виробленої продукції спрямовували у торгівельну мережу міст, 

свідомо обмежуючи мешканців села в задоволенні споживчих потреб [253, с. 

242].Торгівельні заклади в сільській місцевості зазвичай не мали складських 

приміщень, холодильників, що серйозно перешкоджало торгівлі певними 

категоріями продуктів харчування, особливо теплої пори року. Для села і його 

мешканців автоматично ставали дефіцитними такі групи товарів, як м’ясо-

ковбасні вироби, свіжі й морожені рибо- та морепродукти, торти, тістечка тощо 

[253, с. 242].У кожному третьому магазині були відсутні такі товари, як гас, 

сірники, мило, сіль [253, с. 241]. Незадовільно постачалися сільські магазини 

промтоварами масового вжитку, зокрема взуттям та одягом, їх асортимент був 

незначним. Майже зовсім були відсутні в продажу меблі, велосипеди, 

радіоприймачі, інша побутова техніка [231, с. 92]. Промовистим фактом є 

інформація наведена в місцевій газеті Бахмацького району Чернігівської 

області, що в магазинах сіл напередодні Нового року через ажіотаж повністю 

забезпечені лише сіллю, милом та посудом, інших товарів практично немає. 
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Нерідко, селяни скаржились на роботу місцевих закладів торгівлі. 

Наприклад, селяни в с. Будники Ріпкинського району Чернігівської області в 

1963 р., скаржились в листі до органів держконтролю, що завідуючий місцевим 

магазином розподіляє завезений товар серед своїх друзів та знайомих, дає 

продукцію в борг, а звичайним покупцям говорить, буцімто товари відсутні 

Окрім того магазин працює не постійно, зазвичай він відкритий, тільки коли 

відбувається завіз товару, також вранці та ввечері, коли більшість селян на 

роботі в колгоспі й не можуть купити необхідне. До того ж продавець 

використовує товар із магазину (посуд. інвентар) для своїх особистих потреб, а 

потім повертає на прилавок, до того ж систематично вживає спиртне і в такому 

вигляді з’являється на робоче місце. Найбільше селян обурювало те, що на 

окремі товари ціни завищені, стверджуючи, що він різницю кладе собі в 

кишеню. Скарги на нього в район не дали результатів, оскільки його 

керівництво в «Сільпо», його старі друзі по навчанню, не реагують на 

повідомлену інформацію, зауважуючи, що перевірки на підтвердили фактів. У 

селі Масейки Чернігівського району, селянин скаржився, що ваги в магазині 

підкручені й покупців обважують, недоливають керосин, а продавчиня продає 

зекономлену частину товарів родичам за заниженими цінами, окрім того 

неодноразово в магазині продавали зіпсовану рибу та неякісне крупи. Фактично 

працівники закладів торгівлі нерідко використовували своє становище для 

покращення свого матеріального благополуччя, що викликало незадоволення 

серед населення рівнем забезпеченості та розподілом товарами в сільській 

місцевості. 

У пресі також нерідко публікувались матеріали про порушення в роботі 

закладів торгівлі в сільській місцевості та притягнення до відповідальності 

порушників. Наприклад, в с. Насілки Ріпкинського району в 1958 р. було 

звільнено завідуючого та продавця магазину через систематичне недотримання 

правил зберігання продукції, гігієнічно-санітарних норм, у магазині практично 

не можна було дістати рибу, цукор, борошно, чай, печиво велосипеди, адже ці 

товари продавались знайомим вже по підготовленому списку практично 
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відразу. Отже, це свідчило, що селяни намагались використати свої особисті 

зв’язки для того щоб дістати необхідні товари. 

Забезпеченість товарами та їх асортимент теж нерідко не задовольняла 

потреб селянства, які звертались із скаргами до органів влади. Наприклад, у 

с. Мала Загорівка Бахмацького району селяни зазначали у листі, що в магазині 

дуже мало товарів, їх постійно не вистачає, бо їх привозять в незначній 

кількості, ходові товари – хліб, крупи та цукор розбирають миттєво. 

Доводилось нерідко, чекаючи нового завозу, прохати знайомих, що живуть 

поряд з магазином повідомляти, коли знову привезуть нову партію аби 

встигнути купити, інакше доведеться їхати до міста на велосипеді або йти 

пішки, щоб придбати бажане [74, арк. 26]. У с. Пасіки Ріпкинського району 

магазин взагалі практично не працював через відсутність товарів, оскільки в 

ньому можна було придбати під час завозу лише крупи та хліб, іншої продукції 

практично не було, цю проблему продавець також пояснював відсутністю 

автомобілів для регулярного підвезення продукції. Питання було вирішене 

тільки після неодноразового звернень місцевих селян та комуністичного активу 

й районного керівництва. Часто сільські магазини не працювали у вихідні та 

святкові дні, у випадку поїздки продавця в місто за товаром, у дні перевірок або 

його перебування у відпустці. 

Загалом місцевий магазин перетворювався в досліджуваний період в 

місце своєрідного неформального спілкування, де у випадку зустрічі селяни 

обговорювали останні новини та плітки, дізнавались необхідну інформацію в 

продавця про завіз продукції, ціни, які могли повідомити своїм родичам та 

знайомим. 

В умовах хронічного товарного дефіциту в СРСР, у суспільстві 

формувався особливий тип відносин між продавцем та покупцем, що виходили 

далеко за межі офіційно визначених. Продавець фактично стояв на щабель 

вище у радянській соціальній ієрархії – з ним постійно шукали знайомств, йому 

пропонували гроші та послуги, він завжди контролював ситуацію з фізичним 

доступом до товарів та їх асортименту. Не була винятком сільська місцевість, 
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де наявність магазину перетворювала продавця на особу від стосунків з якою 

залежало забезпечення товарами широкого вжитку практично значної частини 

місцевого населення, окрім колгоспного керівництва та місцевого партійного 

активу, які отримували нерідко товари певних категорій із спеціальних 

державних фондів. Така ситуація з матеріальним забезпеченням сприяла 

великій популярності професій продавця, комірника, завідуючого магазином чи 

відділу постачання серед населення. Серед батьків побутувала думка, що вступ 

їхньої дитини до торгівельного чи харчового технікуму означатиме 

забезпечення їй гарного майбутнього та достатку. 

Окрім магазинів для забезпечення, особливо будівельними товарами, 

селяни нерідко використовували й колгоспи, у яких в рахунок заробленого, 

можна було замовити цеглу, покрівельне залізо, фарбу, гвіздки, шифер, 

оскільки в місцевих закладах торгівлі такої продукції практично не було, а 

привезти її з міста не завжди була можливість. Проте і це не вирішувало 

товарного дефіциту на селі. 

У такій ситуації селяни для закупівлі деяких товарів. які практично не 

можливо було дістати в місцевих магазинах, доводилось їхати до міста для 

того, щоб придбати необхідне. За даними статистичних органів республіки, 

тільки з причин відсутності за місцем проживання необхідних товарів або через 

дуже обмежений їх вибір до міста спеціально виїжджало за покупками 

упродовж року близько 44,5 % сільських родин [253, с. 248]. Для поїздки в 

місто селяни користувались гужовим транспортом, залізницею, якщо відстань 

невелика – пішки або на велосипеді, однак все одно на це колгоспники 

витрачали нерідко цілий день. Власне, щоб придбати потрібні товари, нерідко 

спочатку сільські жителі продавали на ринку вирощену в підсобних 

господарствах продукцію, а на виручені кошти купували необхідні речі в 

магазинах або на базарах. Нерідко на ринках фіксувались випадки прямого 

обміну продуктів харчування на промислові товари, отримати які містяни мали 

більше можливостей. У більшості випадків у вихідні дні кількість приїжджих 

селян в місто зростало, містяни також у вільний від роботи час здійснювали 
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покупки, тому потрібно було поспішати, щоб встигнути купити необхідне, поки 

товари є в наявності. Окрім того, витрачати багато часу на закупівлю товарів в 

місті селяни не могли, тому що потрібно було ще встигнути на потяг, автобус 

чи повернутись додому для роботи в підсобному господарстві. Досить часто 

колгоспники, які їхали в місто за необхідними товарами купували також 

продукцію, яку прохали їх придбати родичі, сусіди, знайомі, тому що самі на 

той час не могли вибратись до міста. 

Популярність серед селянства колгоспних ринків пояснювалась широким 

асортиментів продукції, відсутністю черг, можливістю торгуватись із 

продавцем, проте ціни на них досить часто були вищими ніж в закладах 

державної чи кооперативної торгівлі. Найбільшим попитом серед колгоспників 

на ринках Чернігівської області в 1957 р. користувались промислові товари 

широкого вжитку, а саме одяг, взуття, посуд, сільськогосподарський інвентар, 

меблі, галантерейні вироби, будівельні матеріали [74, арк. 59]. Також селяни 

нерідко могли придбати сільськогосподарські товари на ринках, яких не 

вистачало у власних господарствах, серед таких було молодняк худоби чи 

свійської птиці, тютюн, насіннєвий матеріал. Популярними в селян були також 

окремі категорії харчових продуктів, які в селі було важко дістати, наприклад 

крупи, борошно, цукор, кондитерські та м’ясні вироби, риба та рибні продукти 

[74, арк. 157]. Селяни скаржились, що на ринках не вистачає господарських 

товарів (сірників, тканин. посуду), засобів особистої гігієни. Розуміючи значну 

популярність базарів серед селянства, яке традиційно звикло на них торгувати 

та купувати, дирекції ринків області постійно звертались із пропозиціями про 

збільшення кількості стаціонарних магазинів установ державної та 

кооперативної торгівлі, збільшення об’ємів поставленої продукції до вже 

діючих торгівельних точок на базарах з метою задоволення потреб населення та 

збільшення грошових надходжень від ринків [74, арк. 23]. 

Окрім ринків селяни купували товари в магазинах міста та торгівельних 

оптових базах. Наприклад, в Бобровицькому районі у 1958 р. селянам у 

доводилось для покупки меблів їхати в райцентр на торгову базу, записуватись 
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в чергу на отримання меблів й чекати їх протягом півроку, до того ж нерідко 

товар виявлявся неякісним. За можливістю селяни домовлялись через 

знайомих, що працювали в закладах торгівлі про купівлю товарів в магазинах 

міста або просили родичів-містян придбати їх, оскільки самі фізично не могли 

це зробити. 

Також селяни купували необхідні товари на ярмарках, організованих 

владою на території ринків, де свою продукцію представляли кустарі, в них 

переважно купляли посуд, меблі, сільськогосподарський інструмент, бочки, 

ящики, тим паче, що якість цієї продукції була не гіршою фабричного 

виробництва, однак ціни на неї були вищими. 

Непоодинокими були випадки, коли необхідні товари селянам привозили 

родичі, які проживали в інших містах та навіть республіках. Наприклад, на 

центральному ринку Чернігова на спекуляції була спіймана колгоспниця, яка 

торгувала шерстяними хустками, які їй привезла для продажу сестра із РРФСР. 

Продавши частину свої знайомим в селі, решту повезла продавати на базар. 

Починаючи із кінця 50-х років значним попитом серед селянства почали 

користуватися велосипеди, мотоцикли, побутова техніка (праски, швейні 

машинки. радіоприймачі), столярні інструменти, однак дефіцит таких товарів 

відчувався навіть в райцентрах та невеликих містах, тому селянам області 

нерідко доводилось виїжджати для їх придбання в Чернігів, Київ або навіть в 

міста інших республік СРСР. 

Отже, проаналізувавши вплив товарного дефіциту на повсякденне життя 

селянства можна стверджувати, що ситуація в сільській місцевості була більш 

складною ніж в містах. Така проблема була спричинена втіленням в життя 

державної політики, яка передбачала пріоритетний розвиток важкої 

промисловості, а не легкої та харчової, а також диспропорції в розподілі 

товарних ресурсів між містом та селом. Сільські магазини не могли 

задовольнити потреб місцевого населення в товарах широкого вжитку. Селяни 

активно використовували будь-які способи отримати необхідні дефіцитні 

товари, вдаючись до таких наступних практик: купівля необхідного на 
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колгоспних ринках, в міських магазинах та на торгівельних базах, 

використовували особисті зв’язки та знайомства. У такій ситуації, коли 

селянство було обмежене в можливостях задоволення своїх матеріальних 

потреб, це відображалось на морально-психологічному стані сільського 

населення. Вимушені поїздки до міста у пошуках необхідних товарів 

відволікали їх від особистих проблем, відпочинку, роботи в колгоспах і у 

власних присадибних господарствах, нерідко вони потребували додаткових 

витрат часу та коштів. Така ситуація призводила до подання скарг та листів 

селянами в державно-партійні органи та засоби масової інформації з метою 

привернення уваги керівництва до цієї проблеми та з вимогою її вирішення. 

Побут стає матеріальним виразником існування повсякденності, за ним 

можна прослідкувати зміни у матеріальному забезпеченні людини протягом її 

життя. Побут доцільно розягляди через висвітлення таких аспектів, як 

харчування, одяг та взуття, житло та його інтер’єр. 

Житло було основним просторовим базисом, в якому протікало 

повсякденне життя пересічного селянина, саме за ним можна було також 

простежити ставлення до побуту, рівень доходів сім’ї, особливості будівництва. 

Житловий фонд УРСР в перші роки після війни знаходився в 

катастрофічному стані, у сільській місцевості на відміну від міст, колгоспники 

були залишені на одинц з проблемою, адже держава переклала питання 

відновлення будинків колгоспників на плечі колгоспів та місцевих рад. Як 

наслідок, значна частина населення в сільській місцевості проживала в 

підготовлених для життя будівлях, як то хліви, склади, нашвидкоруч викопані 

та облаштовані землянки. Звичайно ж в таких умовах панувала нерідко 

антисанітарія, селяни часто хворіли. 

Житлове питання стояло гостро на порядку денному в Чернігівської 

області. Станом на січень 1946 р. не мали свого облаштованого й придатного 

житла 26 тис колгоспників, за роки війни було знищено 45 тис споруд в 

сільській місцевості регіону, з них 15 тис. складали житлові будинки та 13 тис. 

господарські приміщення. З осені 1943 р., тобто з часу звільнення з під 
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окупації, було створено 1536 будівельних бригад, які фінансувались місцевими 

колгоспами та кооперативними установами, що збудували лише 1144 будинки, 

що пояснювалось досить тривалими перервами та простоями, адже 

будматеріали надходили нерегулярно, недобудованими були 3596 будинків. У 

такій ситуації селянам доводилось в основному самим будувати собі будинки, 

за період 1943–1945 років селяни області самотужки збудували та відновили 

6389 дерев’яних, 200 глинобитних та 320 глиноплетених будинків, 3500 

господарських будівель, що свідчило про досить слабку участь держави в 

питанні відновлення житлового фонду на селі. Для будівництва селяни області 

використовували колоди взяті в колгоспі, куплені в лісництві, що дістали по 

знайомству, глину, пісок, саман, гілки, солому, які діставали по можливості. 

Будували нерідко вночі або ввечері, адже вдень доводилось працювати в 

колгоспі. Однак і в такій ситуації у доповідній записці районних будуправлінь 

зазначалось, що в селах області разом є потреба як мінімум в 6913 будинках. 

Складною була ситуація з виділеними будівельними матеріалами для 

будівництва жител колгоспників, оскільки нерідко колгоспи брали ці матеріали 

для відновлення своїх господарських споруд, а селянам повідомляли, що 

матеріали прийдуть із запізненням, як наслідок, в 1945 р. із 17 колгоспів, яким 

виділи матеріали, лише в 10 з них було зведено 190 будинків за типовою 

формою будівельними бригадами. 

Ще однією особливістю післявоєнній доби в сфері будівництва на селі 

стало введення державою типових проектів будівництва житлових будинків для 

колгоспників, згідно розпоряджень уряду такі споруди мали створювати за 

точно встановленими правилами та визначених розмірів будівельні бригади 

кооперативних установ, профспілок, колгоспів та державних будівельних 

органів, ці житла отримали визначення – збірні житлові конструкції. У 1943–

1945 роках було вже збудовано таким способом в області 1460 таких будинків, 

в наступні роки до 1949 р. було збудовано ще 4,1 тис. таких жител в області, а 

також 2 тис. господарських приміщень в садибах колгоспників. 
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До цього варто додати, що будинки споруджені за типовими проектами 

нерідко було досить неякісними та не підходили для життя в холодну пору, а 

тому селянам доводилось їх додатково утеплювати. Такі будинки діставались 

передусім особам, які приїхали працювати в село з міста, ветеранам-інвалідам 

війни, багатодітними сім’ям та родинам, які переселили з віддалених хуторів на 

центральну колгоспну садибу, але саму хату не вдавалось перемісти. 

У 1948–1949 роках розгорнулось широке будівництво жител за типовими 

проектами, як наслідок, в сільській місцевості області та й в УРСР все рідше 

будувались хати із врахуванням традиційних та звичних методів і способів 

будівництва, все частіше будинки ставали схожими між собою. 

Також в 1948 р. Чернігівська облрада трудящих прийняла рішення про 

встановлення чітких правил для розміщення будинків та вулиць в поселеннях, 

що означало для сіл встановлення вимог будувати житло тільки у визначених 

місцях присадибної ділянки. Фактично в другій половині 1940–1950-х роках 

села в плані забудови та розміщення жител почали набувати сучасного вигляду. 

Така зміна звичано ж змінила звичну ойкумену, яка була середовищем 

протікання повсякденного життя колгоспника. Звичайно було випадки, що 

селяни будували будинок на власний розсуд, на місцях не намагались перечити 

селянам [23, арк 2], адже в держави не було бажання зводидити за свої кошти 

хати селян, а тому колгоспники досить часто продовжували будувати на свій 

розсуд. 

Ситуація із житловим фондом на селі в УРСР поступово поліпшувалась, 

було завершено відновлення довоєнної кількості жител. В 1959 р. в республіці 

практично було вирішено питання із нестачею житла для колгосників. Серед 

всієї кількості існуючих будинків на селі 98% належало селянам, 0,28% – 

колгоспам, 0,84% – кооперативним установам та профспілкам, а решта – 

державі, отже житла були відновлені переважно за рахунок та силами самих 

селян. Серед всієї кількості 40,55% будівель були дерев’яними, 37,66% – 

саманними, 12,96% – глинобитними, 8% – змішаного типу, переважно збірно-

каркасними та 0,65% були кам’яними або цегляними [23, арк 2]. 
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Враховуючи кількість членів сімей в середньому по республіці на 1 особу 

в родини в сільській місцевості припадало 5–7м
2
 в 22,5% сімей, 7–9м

2 
11,42% 

родин, 3–5 м
2 

в 17,71 % сімей, в 13% сімей на 1 людину припадало 9–11м2, а в 

4,54% родин було лише менше 3м
2, 

у решти 8,53% житлові умови були досить 

гарними, адже на 1 особу могло бути більше 11м
2 

жилого простору [23, арк 2]. 

Загалом на 1 сім’ю колгоспників припадало в УРСР лише 1,57 кімната та 7,46 

м
2 

на одну особу та близько 16,67 м
2
 загалом на одне домогосподарство. 

Поступово покращилось житлові умови: якщо в 1946 р. лише 12% будинків 

мали деревяну підлогу, то в 1959 р. вже 21%, а глиняну в 1946 р. мали 9.6%, то 

в вже 64%, решта жител мали земляну підлогу. Покрівельні матеріали також 

поступово змінювались. Все частіше селяни вкривали будинки черепицею та 

листовим залізом, зв’явився в продажу шифер, але не всі селяни могли його 

придбати чи дістати. Як наслідок, в 1959 р. 70,85% дахів були солом’яними, 

0,76% дервяними або гонтовими, також 15,42% були вкриті черепицею, а 12,64 

залізними, шифер покривав лише 0,35% будинків [23, арк 6]. 

З часом в 1950–1960-х роках житло селян в області поступово також 

зазнавало змін. У 1959 р. на Чернігівщині в ході дослідження статистичними 

органами житлово-побутових умов 482 сімей колгоспників було виявлено, що 

дерев’янами були 462 будинки, 16 – саманними, 3 – змішаними і лише 1 

цегляним. На одну сім’ю припадало 1,3 кімнат, 7,8 м
2 

на одну особу та 16,4 м
2 

на одне домогосподарство, тобто житлові умови слянства регіону майже не 

відрізнялись від середніх по УРСР. Із 482 будинків родин селян 460 були 

власністю самих селян, 2 були взяті в оренду в односельчан, решта були 

колгоспними або службовими, також з них 85 % були збудовані самими 

селянами та решта будівельними бригадами колгоспів та держави. Варто 

зазначити, що з 482 будинків 194 були збудовані ще до 1941 року, 200 в період 

1943–1948, 48 – в період 1948–1953, решта – в період з 1954–1959, з загальної 

кількості лише 2 було визнано аварійними, решта були в задовільному стані 

[23, арк 30]. Покрівлі будинків були переважно солом’яними – 77,39%, 

дерев’яними – 35,06%, залізними – 14,11%, черепиця була на 7%, решта була 
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толевими або гонтовими. Підлога в 35 % хат селянбула деревяною, а в решти 

земляною чи глиняною. 

Також із 482 будинків колгоспників регіону 114 були підключені до 

електромережі, радіоточку чи репродуктор мали 311 хат, радіоприймачі були 

лише в 30, телефон – у жодному. 

Ситуація з меблями також яскраво показує матеріальний рівень селянства 

області, тільки в 108 будинках в 1959 р були куповані меблі, решта мала меблі 

власного чи кустарного виробництва. Очевидець пригадує, що меблі зазвичай 

робили вдома або місцеві кустарі чи столярі з колгоспу за плату, нерідко 

матеріали брали в колгоспних лісах [12]. Набували поширенні мабелі 

виготовлені машинним способом, їх купували в магазинах міста або 

записувались на чергу в кооперативних установах. 

Їжу споживали переважно домашнього походження. У магазинах 

купували рибу, цукор, крупи, хліб, солодощі [16]. Серед страв, які готували 

були переважно борщ, юшка (суп) [16], різні каші, страви із картоплі 

(«жаренка», «товканка») [4]. 

Одяг був переважного промислового виробництва. Була частина жінок, 

які продожували прясти вовну вдома, вирощувати льон та коноплі. 

Значною проблемою був посуд. Їх продавали так звані «горшечники», 

кустарі, які подорожували селами, щоб продати свою продукцію. Посуд був 

перважно глиняним, рідше залізним або лудованим, зберігався й почасти у 

використанні дерев’яний. 

Значною проблемою для забезпечення своїх побутових умов була 

заготівля палива на зиму. Ліси належали колгоспам та спеціалізованим 

лісгоспам. Для заготівлі дров у лісах потрібно було отримати дозвіл та 

лісорубний квиток, але це коштувало грошей. Селяни використовували значну 

частину підручних речей для опалювання житла. Поширеними було 

несанкціонована вирубка в колгоспного лісі дерев на дрова, збирання гілля та 

соснових голок [4]. Використовували зілля зібране на присадиній ділянці чи на 

колгоспному полі, стебла соняшнику, кукурудзи [16]. 
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Отже, можна зробити висновок, що рівень матеріально-побутового 

забезпечення задоволення потреб селянства значно зріс в післявоєнні 

десятиліття, при цьому пербуваючи в перші роки після війни на нижом рівні 

ніж в кінці 1930-х років. На селі в цей період поступово з’явлились нові об’єкти 

інфраструктури, як ощадні каси, дитсадки, розширялась мережа культурних, 

освітних та медичних закладів. Знаними проблемами залишалось утримування 

об’єктів соціальної інфраструктури, що держава перекладала на бюджети 

колгоспів. Селяни користувались різними об’єктами соціальної інфраструктури 

на селі, а іноді відавали переваги аналогічним в місті, як-от лікарні. 

Покращувались матеріально-побутові умови життя, що було відображенням 

аграрних реформ М. С. Хрущова та зростання доходів селянства. Водночас 

були й невирішені питання, серед якість надання послуг, доступ до 

медицинських та освітніх установ. Хронічною проблемою, яка стала типовою 

для радянського повсякдення був товарний дефіцит, який у селі мав свої 

особливості, що погіршували можливості селян у задоволенні своїх потреб 

порівняно із жителями міст. У такій ситуації поширеним було виготовлення 

самостійно необхідних речей в побуті, купівля їх в місцевих кустарів. 
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РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ПОВСЯКДЕННОСТІ СЕЛЯН 

3.1. Сільський соціум в контексті повсякденних відносин 

Взаємовідносини в середині суспільства, громади, соціуму є важливою 

складовою повсякденного життя населення, адже дозволяє охарактеризувати 

стосунки між пересічними громадянами, їх ставлення до владних структур та їх 

представників, особливості розвитку суспільства, пов’язані власне із 

функціонуванням таких інститутів як сім’я, виробничий колектив, і т.д. 

Висвітлення відносин між індивідуумами в певну історичну епоху дозволяє 

розглянути та розкрити повсякденні практики людей, їх плани, бажання, вплив 

норм етики та моралі, пропаганди, ЗМІ, діяльності органів влади на поведінку 

широких мас населення. 

Сільський соціум зазнав значних змін протягом досліджуваного періоду. 

Станом за даними Всесоюзного перепису в 1959 році сільське населення у віці 

від 16–59 років чоловіки й жінки у віці 16–59 років (85,7%), що працювали в 

колгоспах, радгоспах, 6,5 % від всього працездатного населення працювали в 

своїх підсобних господарствах при чому в більшості це були жінки, також в цю 

категорію відносились одноосібники та кустарі; решта – 4 % утриманці (в тому 

числі жінки з малолітніми дітьми); учні – 1,8 %; пенсіонери та студенти по 

1,9%. Сільське населення було переважно зайняті в сільському та лісовому 

господарстві (96,5 %), також 2,5 % – на будівництві, промисловості, транспорті 

та зв’язку, у сфері культури, освіти, охороні здоров’я, побутовому 

обслуговуванні населення – 0,7%, у сфері торгівлі, збуті та заготівлі продукції 

працювало 0,1 % сільського населення [110, с. 78-80]. Отже, переважна частина 

населення була задіяна в колективних господарствах. У 1954 р. в УРСР в 

колгоспах працювало 8 млн. колгоспників, з них 5 млн. були жінками, також 

100 тис. були відпущені за оргнабором на промислові підприємства та на 

будівництво, більшість селян працювали в рослинництві (5 млн.), тваринництві 

(1 млн.), решта в садівництві, овочівництві, а також були механізаторами, 

шоферами, бухгалтерами [226, с. 83]. 
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В умовах розвитку промисловості розгортались урбанізаційні процеси на 

території Чернігівської області. У 1939 р. серед населення регіону міські жителі 

складали лише 15 % [124, с. 78]. У повоєнні десятиліття відбувався активний 

процес переміщення сільського населення до міст, проте регіон не 

перетворився на високо урбанізовану область. Загалом в УРСР питома вага 

сільського населення складала в 1959 р. 54,2 %, а в 1970 р. вже 42,4 % [111, 

с. 16]. УРСР перетворилась на урбанізовану та індустріальну країну. 

Згідно із даними переписів населення в області, його чисельність 

складала 1, 572 млн. чоловік у 1959 р., а в 1970 р. – 1,559 млн. чоловік, проте 

питома вага власне міських жителів зросла із 22% до 34%, а в 1939 р. складала 

лише 15,8% від всього населення регіону. Переважну частину сільського 

населення в 1959 р. складали жінки – 703 тис, проти 500 тис. чоловіків, в 1970 

р. – жінок було 917 тис, а чоловіків – 671 тис., при цьому в 1939 р. чоловіки 

складали 722 тис., а жінки – 777 тис., отже в сільській місцевості зростала 

кількість жінок, що було пов’язано із значним демографічним втратами серед 

чоловічого населення в роки війни, виїздом їх на виробництво та будівництво в 

перші повоєнні роки, як наслідок, ця диспропорція позначалась і на зростанню 

кількості жінок на керівних посадах в управлінні та виробництві та збільшенню 

ролі жінки в колгоспному й громадському житті села. Сільських жителів було 

загалом 1,219 млн. чол. у 1959 р., а у 1970 – 1,02 млн. чол., що складали від 

загальної кількості 77% та 65 % відповідно [168, с. 82]. У 1939 р. селяни 

складали 84,2% всіх жителів області чисельністю 1,5 млн. чол., отже загалом 

кількість селян зменшувалась, і причини для цього були різні, звичайно ж свою 

роль відіграли й війна, через яку було втрачено значну частину населення. Така 

ситуація також була пов’язана із тим, що відповідно до рішень 

республіканського керівництва УРСР окремим селищам, які були районними 

центрами надавався статус міста (Городня, Борзна, Носівка), також зростало 

чисельно населення обласного центру – Чернігова, а також Ніжина, Прилук, 

окрім того сусідні із райцентрами села включали в міську смугу поселення. 

Частина із міських поселень не відповідали вимогам законодавства про 
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наявність 10 тис. жителів та зайнятості більшої частини з них на промисловому 

виробництві, сфері обслуговування та управлінні, однак існувала практика за 

якої центром району мало бути місто в крайньому випадку селище міського 

типу. Як наслідок, таких процесів частина сільської молоді перебиралась до 

міст регіону, районних центрів. 

Загалом Чернігівська область залишалась переважно населеною 

сільським мешканцями, лише перепис 1989 р. показав, що в містах жило – 

52,4% населення, а в селах – 47.6%, й на той час регіон перетворився на 

урбанізований та індустріально-аграрний. 

У цей період в другій половині 1940-х – 1960-х років також мала місце 

сезонна міграція селян, які виїжджали до міст на тимчасову роботу, на 

будівництво. Дехто працював в місті постійно, але продовжував проживати в 

селі, користуватись земельною ділянкою та рахувався членом артілі. 

Також варто згадати, що частина жителів переїжджала в промислово 

розвинуті регіони УРСР та на будівництво різноманітних об’єктів в інших 

республіках СРСР та залишалась там на постійне місце проживання. Також 

держава залучала державні органи до організованих наборів трудових резервів 

переважно серед колгоспників для роботи на відбудові промислових об’єктів 

після війни, будівництві нових підприємств. Однак в перші післявоєнні роки ці 

дії мали лише частковий ефект, через важкі умови праці й зловживання та 

порушення закону з боку вербувальників. У 1947 р. у області з 3965 чол., що 

мали відправитись до Сталінської області добровольцями були лише 670 

чоловік, решта були направлені колгоспами, з них тільки 701 осіб самовільно 

повернулись з будівництва додому. Проте з часом покращення матеріально-

побутових умов життя в містах сільське населення активно включилось в 

міграційні процеси. 

Саме переселення сільських жителів до міських поселень були основою 

зростання чисельності населення міст УРСР, новоприбулі сільські жителі 

складали 47, 8 % приросту населення міст в період 1959–1970 рр. [177, с. 128]. 
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Виїзд на навчання, роботу до міста супроводжувався значними 

ускладненнями через позиції керівництва колгоспів, що не бажали відпускати 

селян; обмеження, що накладались паспортною системою. Селяни нерідко 

вдавались до різноманітних хитрощів аби отримати дозвіл на виїзд в колгоспі 

та довідку в сільраді для отримання паспорту, у зв’язку з цим процвітало 

хабарництво, зловживання, подання колгоспниками скарг до вищих партійно-

державних органів. Наприклад, для виїзду на навчання потрібно взяти 

характеристику в парторга, отримати дозвіл голови колгоспу, за що потрібно 

було заплатити [16].  

Це свідчить про те що, оцінюючи своє повсякденне життя в селі, частина 

населення розуміла його безперспективність та обмеженість, адже місто 

відкривало перед ними значно більше можливості для задоволення своїх 

матеріальних та духовних потреб. 

Варто згадати й етнічний поділ сільського населення регіону, в 1959 р. з 

всіх жителів сіл області українці складали 98,1% українці, росіяни – 1,4%, 

білоруси – 0,2 %, решта разом менше 0.3%. Серед міських жителів вищим був 

відсоток росіян – 12,5%, українців менше – 82%, третьою за чисельністю 

категорією в містах були євреї – 3,4%, тоді як в селі їх проживало лише 0,1%. 

У 1970 р. серед сільського населення українці становили – 98,6%, росіяни 

складали – 1,1%, білоруси – 0,1%, на селі ще проживали лише євреї та цигани, 

які становили менше 0,1% та 0,05%. Відбувалось скорочення кількості росіян, 

євреїв, які переїжджали до міст. У містах також зменшувалась кількість росіян, 

їх були вже 11,5 %, українців – 84,6%, євреїв – 1,8%. Етнічна картина 

практично не зазнала змін, адже в 1939 р. українців було 94,5%, росіян – 3,4%, 

білорусів – 0,25%, німців – 0,3%, євреїв – 0,12%, поляки – 0.1%, однак після 

війни відбувалась поступова тенденція до збільшення кількості українців серед 

питомої ваги сільських жителів Чернігівської області. 

Отже в досліджуваний період сільська місцевість Чернігівської області 

було практично етнічно однорідною за складом, де проживали переважно 

українці. 
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Отже, загалом така ситуація свідчить, що відбувались міграція частини 

сільських жителів, які намагалась перебратись до міст, хоча не можна забувати, 

що в підвищенні темпів урбанізації в першу чергу лежить власне соціально-

економічна політика держави. Виїжджаючими були переважно молоді люди, 

які отримали освіту та виявляли бажання працювати й жити місті. Керівництво 

колгоспів намагалось обмежити відтік робочих рук, особливо в селах, що 

розміщувались поблизу великих міст, однак це не дало ефективних результатів. 

Як наслідок, з цього періоду намітилась тенденція до поступового «старіння » 

сільського населення, коли особи середнього та похилого віку становили 

більшість серед жителів сільської місцевості. 

Життя села в середині 1940-х – 1960-х оберталось навколо трьох 

основних інститутів радянської системи влади: колгоспу, як господарської 

одиниці, сільської ради, як громадсько-політичного елементу та партійної 

організації, як ідеологічної складової [183]. 

Селяни відносили до найвпливовіших осіб на селі голову колгоспу, 

бригадирів, голову сільради, парторга, що керували основними соціальними 

інституціями в селі [16]. Від кожного із них залежало вирішення певних питань, 

від бригадира – господарські питання, від голови сільради – виділення 

земельної ділянки, ведення черги на отриманні із оптових баз будівельних 

матеріалів, від голови колгоспу – дозвіл на отримання будівельних матеріалів, 

сіна, соломи, можливість отримати підвищення окладу чи переведення на іншу 

посаду; від парторга – отримання характеристики для навчання чи виїзд із села 

[16]. 

Колгосп як основна господарська одиниця, що існувала на селі фактично 

регулювала значну частину відносин, що мали місце на селі та впливала на 

повсякденне життя місцевих жителів. Колгосп виступав від імені своїх членів 

при комунікації із партійно-державними органами, розподіляв отриманий 

прибуток, контролював всі виробничі процеси, нерідко займався питаннями 

соціально-матеріальних умов життя членів артілі та їх сімей. 
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Колгоспні збори відповідно до Статуту сільськогосподарської артілі були 

номінально наділені широкими повноваженнями із управління колгоспу, 

колективним майном, однак на практиці досить часто реально їх рішення 

приймались під тиском керівника та правління господарства, диктату районних 

партійно-державних органів. 

Нерідко колгоспні збори ставали місцем жвавого обговорення проблем 

управління колгоспу, повсякденного виробничого життя і стану справ в селі в 

цілому, однак бувало й навпаки, коли вони проводились лише номінально. 

Наприклад, «Колгоспні збори в. артілі ім. Ворошилова в с. Куликівка були 

скликані 25 лютого 1947 р. на 10 годину для обговорення господарського плану 

на поточний рік, проте реально розпочались лише о 17-й, коли в обід вже 

половина колгоспників розійшлися по домівках. У протоколі засідання 

зазначалось, що присутніми було 361 чоловік, коли в залі реально було не 

більше 150. За 5 хвилин голова охарактеризував стан господарства, оминув 

проблеми та недоліки, його звіт був прийнятий одноголосно без обговорення, 

так само як і господарський план на 1947 р». Звичайно в такій ситуації про 

обговорення проблем не могло й бути мови. 

Одним з характерних явищ повсякденного життя сільського соціуму в 

повоєнні роки в УРСР стало хронічне зловживання «колгоспними пільгами», 

що яскраво характеризувало відносини між рядовими колгоспниками та 

керівництвом й ставлення до громадського майна, яким намагались 

максимально скористатись як рядові селяни так і керівництво, що було 

розглянуто більше детально в попередньому розділі. При цьому це явище було 

впливало як не виробниче життя колгоспу так і повсякденне життя сільського 

соціуму в цілому, інколи це призводило до подання селянами скарг та 

звернення до вищого керівництва та направлення листів у газети. 

Так відзначалось, що нерідко голови та члени правління (особи, які 

займали вищі посади в колгоспній ієрархії) використовували колгоспний 

транспорт, худобу в своїх цілях. Наприклад, селяни скаржились, що в колгоспі 

ім. 1 Травня Семенівського району бригадири без будь-якого дозволу за 
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власним бажанням користуються підводами та кіньми для поїздок до родичів в 

сусідні села, до міста у власних справах, тоді як селяни не можуть взяти собі 

коней для роботи в своїх підсобних господарствах. 

Сільська рада також була важливим складовою системи управління на 

селі. Колгоспники звертались до неї у випадку необхідності отримати дозвільні 

документи на виїзд, при наділенні земельною ділянкою, з різними матеріально-

побутовими проханнями, із скаргами на дії представників органів влади. До 

сільрад селяни з вертались з різними проханнями приватного характеру, іноді 

пов’язані з сімейними проблемами. 

Одним із ключових питань на які сільрада мала вплив це розподіл та 

забезпечення дотримання правил землекористування в сільській місцевості, 

через що серед її працівників процвітало хабарництво та різного роду 

зловживання. Така ситуація викликала подання скарг на голів сільрад, 

конфліктів у сільській місцевості. 

Також сільради займались реалізації коштів від самооподаткування, які 

йшли на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури, оплати роботи 

працівників, надання матеріальної допомоги. Селяни на місцевих зібраннях 

активно вимагали громадського контролю за використанням коштів від 

самооподаткування. Наприклад в с. Кузничі Городнянського району селяни на 

зборах в грудні 1958 р. вимагали розвитку інфраструктури в селі, ремонту 

школи, сільського клубу, викопати кілька колодязів для потреб населення, 

перебудови медпункту, щоб мати зал очікування аби не чекати прийому лікаря 

на вулиці під дощем чи на морозі. Фактично з цієї інформації, можна зробити 

висновок, що селяни намагались вплинути на ситуацію, донести свої вимоги до 

місцевої влади аби домогтися вирішення тих питань, які їх хвилювали, 

використовуючи дозволені законодавством можливості, насамперед місцеві 

органи самоуправління. 

У той же час селяни пробували зав’язати дружні стосунки із 

представниками колгоспного чи партійного керівництва, адже ці особи могли 

їм допомогти у вирішенні багатьох питань з якими вони могли зіткнутись в 



147 

 

повсякденному житті. Нерідко це можна було зробити завдяки, тому що ці 

особи за винятком окремих голів, агрономів та зоотехніків в переважній 

кількості були місцевими: вихідцями з того самого села, сусіднього чи з 

райцентру, а тому їх можна було зустріти та поспілкуватись в неформальних 

умовах. Як пригадує М. І. Пилипенко: «У бригадіра 100 хат і 100 чарок» [20]. 

Можна зробити висновок, що ця особа була бажаним гостем, якого пригощали, 

з ним шукали дружніх стосунків, адже завдяки йому можна було отримати за 

необхідності гужовий транспорт, домовитися про невихід на роботу за крайньої 

необхідності і т.д. 

Нерідко представники місцевого керівництва та їх родичів ставали 

об’єктами жартів, насмішок. Наприклад, в одному із сіл Семенівського району 

співали пісню про дружину бригадира: 

«І п’яна я, і румяна я 

Бригадира жона непогана я». 

Влада у свою чергу намагалась підвищити авторитет керівництва та 

«передовиків виробництва», «переможців соціалістичного змагання». Тут 

важливим аспектом ідеологічної роботи на селі стала пропаганда культу героїв, 

які роблять всій внесок у справу побудови комуністичного суспільства та є 

прикладом для наслідування.  

Безкласовість суспільства намагались показати через наголошення на 

пролетарсько-селянському походженню видатних осіб. Наприклад, Ю. Гагарін, 

походив із селянської сім’ї й став першою людиною, яка першою побувала у 

космосі, що мало свідчити, що будь-яка особа може в СРСР досягти реалізації 

своїх планів та мрій, бути корисною своїй країні. Також це мало показати 

перевагу радянського ладу над «капіталістичними країнами», в яких соціальна 

стратифікація заважає людині реалізувати себе. Однак на практиці селяни 

чудово розуміли, що в соціальній ієрархії суспільства, вони знаходяться на 

найнижчих щаблях для багатьох приналежність до колгоспної верхівки вже 

було гігантським підвищенням в своєму соціальному статусі, саме це 

спонукало багатьох зав’язувати дружні стосунки з представниками влади. 
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Також різноманітні зібрання ставали місцем не тільки обговорення 

нагальних побутових та виробничих проблем. Так колгоспні збори ставали 

нерідко місцем обговорення різноманітних проблем із життя рядових членів 

артілі, які прямо не стосувались виробничих та управлінських питань. Нерідко 

прояви девіантної поведінки ставали темою обговорень на колгоспних зборах, 

серед яких були зловживанням спиртним, подружні зради, азартні ігри, сімейні 

скандали, ворожнечі між сусідами, випадки хуліганства. Наприклад, в 

с. Стольне Березнанського району питання пияцтва та хуліганства 

обговорювались на зібранні членів артілі. Зауважувалось, що причиною 

зловживання спиртним є самогоноваріння, недостатня робота по боротьбі із 

пиятикою. Зазначалось, що алкоголь впливає на якість виконаної роботи в 

господарстві, бійок та сварок серед односельчан. Злісні пияки вже 

неодноразово викликались на збори, де вони пообіцяти виправитись, а далі 

йшли собі, продовжуючи пити горілку, часто не виходячи на роботу. У 

с. Курінь Бахмацького району подружні зради чоловіка, місцевого охоронця, 

через скарги колгоспниці ставали темою для обговорення на колгоспних 

зборах. По суті місцеві органи влади таким чином втручались у всі сфери життя 

рядових членів. 

Власне сільська громада значно змінилась в умовах тоталітарного 

режиму. Традиційна сільська сусідська община поступово трансформувалась, 

підмінюючись сільрадою та колгоспом, які перебрали як формальні та 

неформальні функції. Проте зберігались деякі традиційні елементи вирішення 

спільних питань, наприклад випас череди [16], коли по черзі пасли корів всіх 

жителів села, хто мав худобу у власності. Також були елементи взаємовиручки, 

«толоки», особливо серед родичів, як-то допомога при будівництва житла, під 

час садіння та копання картоплі, за це звичайно ж родичам чи знайомим також 

відповідно допомагали за потреби [14]. 

Відносини з сусідами теж залежали від багатьох факторів. Наприклад, 

нерідкими були дрібні побутові конфлікти, через які звертались в сільські ради 

та в міліцію, звертались із скаргами до органів влади та ЗМІ. Мали місце 
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випадки взаємовиручки, могли позичити гроші, необхідні речі чи інвентар або 

допомогти з будівництвом житла чи перевезенням чогось з городу. 

Звичайно у сільському тогочасному соціумі поширеним явищем в 

повсякденному житті були різноманітні чутки, які досить швидко 

поширювались, особливо у випадку коли це безпосередньо стосувалось їхнього 

життєвого укладу та за відсутності достовірних джерел даних. Наприклад, в 

селах Чернігівської області в 1959 р. ширилась інформація про те, що особисті 

господарства будуть скасовані, буде заборонено заготовляти корми на 

суспільних землях, що викликало незадоволення серед селян. Окремі керівники 

господарств нібито говорили селянам, що їм заборонено тримати худобу, яку 

вони мали б продати колгоспам за низьким цінами, що буде обмежено випас 

худоби на громадській землі. Така ситуація склалась через особисту позицію 

окремих управлінців артілей, однак вплив атмосфери втілення тогочасної 

аграрної політики радянського влади в сільському господарстві та відсутності 

повноти інформації про заходи влади, які планувалось здійснити на селі. Як 

наслідок, державні органи та ЗМІ отримали велику кількість листів з метою 

роз’яснення, скарг на місцевих керівників. Подекуди селяни забивали худобу та 

здавали м'ясо, сало заготівельним кооперативам або продавали на ринках. 

Намагаючись не сприяти зростанню соціальної напруженості в сільській 

місцевості в газеті «Правда» від 5 березня вийшла друком стаття «Проти 

шкідливої поспішності», що була передрукована місцевими газетами 

Чернігівської області. У ній йшлося про те, що дії окремих керівників 

колгоспів, що застосовували погрози, перекручують інформацію, намагаючись 

домогтися зменшення ролі підсобних господарств в господарському житті села, 

шляхом порушення принципу добровільності та поширюючи інформацію, що 

не відповідає дійсності лише шкодять розвитку сільського господарства та 

підривають довіри до радянського ладу. Зауважувалось, що партійні 

працівники мають проводити активну ідеологічну роботу з метою донесення 

шкідливості особистих домогосподарств для розвитку суспільного 

виробництва. Зазначалось, що тільки успіхи сільського господарства 
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сприятимуть відмиранню особистих господарств. Тобто влада намагалась 

зупинити на початковій стадії зростання незадоволення селян, пояснюючи, що 

не збирається насильницькими діями забрати в них присадибні ділянки та 

худобу. Фактично ці події свідчать, що чутки в сільській місцевості 

поширювалися досить швидко та впливали на повсякденне життя сільського 

соціуму, іноді вони навіть впливали на загальне ставлення селянства до 

радянської влади та ситуацію з забезпеченням продуктами міст, а тому на такі 

тенденції настроїв у селі влада реагувала швидко. 

Нерідко втрата поселенням статусу райцентру в ході адміністративної 

реформи спричиняло до незадоволення населення. Наприклад, селянин з 

с. Олешків скаржився, що як тільки в них забрали статус районного центру, то 

припинили освітлювати вулиці ввечері, закрилась частина закладів культури, 

бо всі установи переїхали в інше місце. Фактично в ході кампанії по 

укрупненню районів, сіл та колгоспів значній частині населення, що працювала 

в державних органах та установах, доводилось переїжджати, деякі села 

втратили статус райцентрів і селяни вважали, що вони знов опинились на низу 

соціальної ієрархії, нерідко при цьому дехто з них втрачав адміністративну 

посаду. 

Сільський соціум поступово зазнав трансформаційних змін у 

досліджуваний період. Зросла кількість людей, які мали спеціальну освіту та 

працювали вузькопрофільними спеціалістами в колгоспі, як-от шофери, 

механізатори, агрономи, зоотехніки, бухгалтери, нерідко ці люди могли з часом 

перебратись в місті й знайти більш оплачувану роботу. Збільшувалась кількість 

осіб, що займались обслуговуванням населення, це працівники закладів 

культури, освіти, медицини. Зростала роль у статево-віковій стратифікації 

кількість жінок, порівняно із чоловіками, внаслідок демографічних втрат серед 

останніх в ході війни. Виїзд значчної частини молодих селян в міста, сприяло 

тому, що зростав відсоток людей похилого та середнього віку в структурі 

сільського населення. Молодь виїжджала на навчання, проходила службу в 

армії, вербувалась на будівництво, намагаючись лишитися в містах, не 
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бажаючи жити в селах, де умови були набагато гірші та перспектива зробити 

успішну кар’єру була меншими. 

Одним із звичних явищ в повсякденному житті села в другій половині 

1940–1960-х роках стало земельне питання, яке пронизувало повсякденне 

громадське життя сільського соціуму. Держава в особі колгоспів 

розпоряджалась основною частиною земельних ресурсів, незначну частину 

складали землі громадського фонду під випас худоби та видачу ділянок для 

будівництва житла новоствореним сім’ям. В умовах зростання фіскального 

тиску на підсобні господарства та низької оплати праці в колгоспі селяни 

шукали можливість отримати додатковий прибуток для своїх сімей, одним із 

наслідків такої проблеми стало масове порушення правил та норм 

землекористування в сільській місцевості. 

Система землеволодіння в СРСР відповідно до законодавства не 

передбачала приватної власності на землю. У сільській місцевості основним 

нормативно-правовим актом, щодо використання земельних ресурсів та 

діяльності колгоспів, був Примірний статут сільськогосподарської артілі, 

прийнятий в 1935 р., що передбачав існування особистих селянських 

господарств з правом користування земельними ділянками для огороду та саду 

в розмірі від 0,25 до 0,5 га в залежності від регіону країни, за рахунок окремого 

фонду землі для суспільних потреб. Виділення нових земельних ділянок для 

членів артілі передбачалось лише за рішенням загальних зборів колгоспників та 

за погодженням із правлінням господарства [100, с. 522]. 

У такій ситуації селяни були позбавлені можливості вести велике товарне 

господарство ще в 1930-ті роки, а після закінчення війни були поставлені в 

складні матеріально-побутові умови, намагаючись вижити та забезпечити себе 

всім необхідним, вони використовували будь-яку можливість отримати 

додаткові доходи, зловживаючи колгоспними пільгами, порушували тогочасне 

земельне законодавство, розширяючи свої земельні ділянки. Значна частина 

рядових колгоспників сконцентрували увагу на розвитку свого підсобного 

господарства, намагаючись за рахунок продажу вирощеної на присадибній 
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ділянці продукції на ринках та заготівельним організаціям, аби отримати кошти 

для оплати податків та купівлі необхідних речей, не надіючись на заробити 

достатньо в колгоспі. У той же час держава намагалась за допомогою 

різноманітних заходів здійснювати тиск на особисті господарства та обмежити 

їх ведення, щоб змусити селян приділяти значно більше часу й сил роботі в 

колгоспах, адже саме існування дрібних домогосподарств суперечило 

постулатам ідеологічної доктрини комунізму. 

Селянство намагалось скористатися із проблем пов’язаних із процесам 

відновлення радянської влади та колгоспного ладу на території УРСР для того, 

щоб покращити своє матеріальне становище в умовах глибокої тогочасної 

соціально-економічної кризи. Під час війни, користуючись періодами 

відносного безладдя багато сільських жителів розширили власні земельні 

наділи [257, с. 6]. Проте і в післявоєнні роки, не зважаючи на заходи влади, 

порушення земельного законодавства набули значного розмаху і впливали на 

життя сільського соціуму та відносини селянства із колгоспами та місцевими 

владними структурами. 

Звичним явищем у виробничому житті колгоспів стало обговорення 

питання виділення земельних ділянок на загальних зборах членів артілі, які 

піднімали селяни, також колгоспники постійно звертались до правління 

господарства та його членів з проханнями та письмовими заявами про 

отримання наділу. У складних післявоєнних умовах життя в селі бажання 

отримати більше землі в користування було одним ключових потреб для 

існування в тогочасних важких матеріально-побутових умовах. 

Поширеним явищем стало самозахоплення частини землі, що належала 

колгоспам, але ними через певні причини не оброблювались. Наприклад, факти 

самозахоплення колгоспної землі в Козелецькому районі Чернігівської області 

в ході перевірки у 1946 р. було виявлено в 49 із 53 колгоспів, тільки у артілі ім. 

«Вільне життя» селяни користувались 8 га землі господарства, окрім того 

незаконно колгоспну землю також займали працівники місцевого лісництва. До 
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того ж нерідко після повернення землі колгоспу, селяни знову наступного року 

починали засівати землю, повторно порушуючи закон. 

Значних розмірів набув процес приорювання колгоспної землі, що давало 

можливість розширити межі присадибних ділянок. Наприклад, тільки в 

колгоспі «Червоний Маяк» Ріпкинського району при перемірюванні ділянок 

присадибної смуги земельною комісією в 1949 р. було виявлено 20 випадків 

приорювання в сукупності 0,45 га землі, що була приєднана до селянських 

наділів,однак ця територія належала до сусіднього колгоспного поля згідно 

кадастрового плану [46, арк. 25]. Нерідко при цьому селяни знищували або по 

можливості переносили межові знаки аби не було помітно слідів приорювання. 

У колгоспі «Комінтерн» Прилуцького району селяни знищили межові знаки й 

приєднали до своїх земельних наділів 0,5 га колгоспної землі. Така ситуація в 

перші повоєнні роки склалась через відсутність в колгоспах земельно-

шнурових та кадастрових книг, неефективність мір по проведенню ревізій 

стану земельного фонду колгоспів чим з повна користувались селяни. 

Надзвичайно поширеною практикою стало незаконне отримання 

земельної ділянки понад норму за санкцією колгоспних зборів, для цього 

використовувались різноманітні причини. Наприклад, в с. Голубівка 

Прилуцького району в 1948 р. колгоспниця за рішенням зборів отримала 

додатково 0,25 га на тій підставі, що вона була єдиним годувальником 

багатодітної родини. Інша працівниця цього господарства отримала 0,2 га 

понад норму, це рішення мотивувалось рішенням зборів членів артілі тим, що 

разом із нею проживають батьки похилого віку та непрацюючий хворий 

чоловік. Всього в цій артілі з порушенням законодавства було роздано наділів 

загальною площею 4,5 га [46, арк. 9]. Такі ситуації свідчили, що селяни мали 

свої традиційні уявлення про правила землекористування, які відрізнялись від 

чинного на той час законодавства, при цьому їм на зустріч йшло правління та 

колгоспні збори, тобто власне сільська громада. 

Досить часто керівники господарств фактично не звертали уваги на такі 

явища через певні обставини. Наприклад, в колгоспах Прилуцького району 
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керівництво господарств практично не реагувало на самозахоплення земельних 

ділянок, що належать артілям через те, що порушниками були родичі чи друзі 

членів правління або просто намагались не псувати відносини із своїми 

колективами. 

Були зафіксовані випадки, коли селяни переносили свої житлові та 

господарські будівлі на самозахопленні ділянки, фактично переселившись із 

села на власні хутори, переважно це мало місце ще в часи німецької окупації. У 

с. Крути Ніжинського району в 1948 р. 10 сімей проживали на польовій 

колгоспній землі, користувались нею й збирали врожай У 1949 р. відповідно до 

рішення 7 з них переселились в присадибну смугу та були позбавлені 

самозайнятої землі, решта – 3 відмовлялись виконувати рішення місцевих 

органів влади, тому довелось проводити примусове виселення, залучаючи 

працівників міліції. У 1949 р тільки в Корюківському районі було переселено 

145 дворів, ще залишалось 48 дворів, які відмовлялись переїжджати. 

Іноді селяни тимчасово користувалась колгоспною землею, що була під 

паром для сінокосу, випасу худоби після збирання врожаю. Наприклад, влітку 

1946 року декілька голів колгоспів Козелецького, Коропського районів 

дозволили селянам збирати колоски та випасати худобу на полях, де був вже 

зібраний врожай. Однак ці факти були розцінені місцевими правоохоронними 

органами та партійним керівництвом як «розбазарювання колгоспного майна» 

та неналежне виконання посадових обов’язків [46, арк. 56]. Фактично, місцеве 

керівництво намагалось за допомогою колгоспної системи знищити традиційні 

норми землекористування, що панували в агрокультурі українських селян, при 

якому після збору врожаю вся землян вважалась вільною для випасу. Нерідко 

колгосп із порушенням Статуту сільськогосподарської артілі надавав дозвіл на 

сінокіс колгоспних полів селянам понад передбачену норму або у випадку коли 

господарство не змогло вчасно заготовити сіно на всій запланованій площі. 

Було поширеним явищем незаконне отримання земельних ділянок 

одноосібниками, які не були членами артілі, але завдяки особистим та дружнім 

стосункам з керівництвом господарств домоглись виділення землі. Прокурор 
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Тупичевського району в своїй доповіді зазначав, що в ході перевірок 

дотримання колгоспами правил Статуту було виявлено безліч фактів виділення 

земельних ділянок одноосібникам або особам, які були виключені з артілі, при 

цьому нерідко такі явища мала місце через хабарництво серед керівництва 

господарств, «недобросовісне ставлення колгоспників» до питання розподілу 

земель на селі, відсутність системної пропагандистської роботи серед селян з 

метою формування негативної думки про людей, які ухиляються від роботи в 

соціалістичному виробництві [47, арк. 67].  

Намагались отримати земельну ділянку понад норму й представники 

керівництва артілей. Наприклад в колгоспі «Червона Зірка» Малодівицького 

району станом на 1946 р. було виявлено, що місцевий агроном фактично 

присвоїв собі 0,2 га землі, якими користується вже кілька років, при цьому 

засіював її колгоспним зерном та збирав врожай для себе [45, арк. 29]. 

Непоодинокими були випадки змови між керівниками колгоспів та 

селянами з метою отримання прибутку за рахунок колгоспної землі. Наприклад, 

у колгоспі ім. Ворошилова Щорського району в 1947 році голова господарства 

санкціонував без рішення колгоспних зборів незаконне виділення 0.45 га землі 

селянину під сіножаті, зібране сіно було поділене між ними [45, арк. 10]. 

Досить часто землю з порушенням законодавства отримували родичі 

керівників та членів правління, інколи навіть без санкції загальних зборів 

членів артілі, що викликало незадоволення серед рядових працівників [47, 

арк. 67]. 

Непоодинокими були випадки коли земельні ділянки в сільській 

місцевості незаконно отримували працівники промислових підприємств, 

організацій, установ, тобто жителі міст, серед яких були працівники партійних 

та державних органів. Наприклад в колгоспах Прилуцького району в 1948–1949 

роках незаконно було роздано 4 га землі службовцям, які проживали в місті, 

серед них були робітники місцевого заводу і навіть працівники міліції та 

секретаріату РК КП(б)У. 
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Мали місце випадки, коли селянська вимога змін в землекористуванні в 

селі задовольнялась місцевими господарствами. Наприклад в колгоспі 

«Україна» с. Чемер Козелецького району, в 1963 р. колгоспники на зборах 

членів артілі прийняли рішення збільшити максимальний розмір присадибної 

ділянки з 0,25 до 0,4 га, при цьому 4 членів артілі на той час мали навіть 

земельні ділянки розміром 0,6 га. За матеріалами перевірки державних 

районних органів, це рішення були визнано судом незаконним та було 

відмінене. Робилося це нерідко із згоди правлінь колгоспів, які проявили 

турботу про своїх трудівників, особливо у часи повоєнної скрути [257, с. 6]. У 

господарствах Комарівського району в 1946 р. колгоспні збори артілей для 

задоволення потреб в землі місцевого населення приймали рішення про 

розширення присадибної смуги за рахунок колгоспних земель, що було 

порушенням тогочасного земельного законодавства. Керівництво господарств 

йшло на зустріч своїм працівникам, порушуючи тогочасне земельне 

законодавство, проте таки дії органи влади намагались припиняти, до того ж 

нерідко це ставало приводом для звільнення чи догани особам, що займали 

керівні посади, а в окремих випадках й притягнення до кримінальної 

відповідальності. До того ж окремі колгоспники, за певних обставин 

(тимчасовий від’їзд на навчання, на роботу в місто) іноді віддавали свої ділянки 

у користування своїм родичам та знайомим, що також було порушенням Статут 

с/г. артілі. 

Свідченням масштабів кризового стану в землекористуванні на селі 

свідчать дані отримані в ході прокурорської перевірки в листопаді 1948 р. в 

с. Городище Березнанського району, за якими було виявлено, що із 310 дворів у 

селі при обмірюванні довелось відновлювати межові знаки 187 ділянок, 

виявлено 24 значні порушення, через що були урізані городи 11 колгоспників, 5 

одноосібників та 8 службовців, фактично більша половина наділів не 

відповідала тогочасним правилам землекористування. 

Нерідко питання розподілу земельного фонду в сільській місцевості 

викликало гострі дискусії на колгоспних зборах, зростання соціальної напруги 
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в селі, які призводили до написання колгоспниками скарг на дії місцевого 

керівництва, сварок між односельчанами, зміну керівництва в артілях, 

перемірювання ділянок [47, арк. 19-67]. Наприклад, протистояння навколо 

виділеної ділянки колгоспниці Бараннік А. П. в с. Жовтеневе (нині – 

Рождественське) Коропського району, було викликано тим, що цю землю бажав 

отримати місцевий голова сільради для своїх родичів, тому звинуватив членів 

цієї родини в системному ухиленні від роботи в колгоспі. Завдяки чоловіку 

працівниці, який звернувся із листом особисто до М. С. Хрущова справа 

отримала резонанс в районі. Внаслідок розгляду справи в суді, перевірок, за 

перевищення службових повноважень та побиття жінки голову було звільнено, 

місцевого дільничного за фабрикування кримінальної справи, також позбавили 

посади, ревізія стану земельного фонду колгоспу виявила порушення при 

роздачі землі селянам, численні зловживання. Ця ситуація викликала 

неоднозначно реакцію в селі адже, одні селяни звинувачували посадовців у 

зловживанні й насильстві, а інші зауважували, що сім’я цієї працівниці не одна 

така в селі, яка бажала отримати землю, але на відміну від неї, вони її не 

отримали, хоча мали на це не менше підстав. 

Не покращував ситуацію із розподілом землі на селі повернення та 

демобілізація військовослужбовців, ветеранів Червоної армії, оскільки 

відповідно до рішення влади ці особи мало право на отримання земельної 

ділянки для ведення особистого господарства, якщо до цього вони її не мали. 

Часто колишні солдати отримували земельні ділянки в присадибній смузі за 

рахунок відрізків самозахопленої землі від існуючих наділів тоді, коли їх 

розмірів перевищував визначену законом норму. В той же час інколи це 

спричиняло конфлікти з односельчанами, які до цього нею володіли. Така 

ситуація лише збільшувала напругу на селі. 

При зселенні людей із віддалених хуторів в присадибну смугу поселення 

центрального колгоспного двору в 1950–1960-х роках, колгоспникам нерідко 

давали землю низької якості, малопридатну для ведення підсобного 

господарства, що також викликало незадоволення. 
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Промовистим фактом актуальності невирішеності проблеми із розподілом 

ділянок земельного фонду і їх користуванням в сільській місцевості є листи 

громадян до місцевих органів влади. Наприклад, до Бахмацького райвиконкому 

за 9 місяців 1952 р. надійшло 474 скарг, з них питання землекористування 

підіймалось в 115. В листах селяни просили посприяти в питанні виділенні 

ділянки, повідомляли факти незаконного виділення й користування землі, 

зауважували, що окремі колгоспники отримували наділ, але не виробили навіть 

мінімум трудоднів. Ці дані свідчать про важливість для селянства питання 

володіння власною земельною ділянкою, тому окремі особи намагались для 

вирішення цієї проблеми залучати державно-партійні органи, звертались до 

ЗМІ, якщо не могли вирішити це питання з місцевим керівництвом. 

Нерідко резерв фонду земель для суспільних потреб самовільно чи за 

згоди місцевого керівництва розподілявся і використовувався селянами, при 

цьому, вони вже могли мати наділ відповідно до закону. Нерідко у листах 

селяни зазначали, що їм відмовляють у виділенні земельної ділянки через те, 

що немає вільної землі. Наприклад, в ході перевірки за такою скаргою в 

колгоспі «Червона зірка» Березнанського району у 1948 р. було виявлено, що із 

присадибної смуги (119 га), землі резерву 16,4 га були незаконно розділені між 

представникам керівництва господарства та місцевої сільради та їх родичами й 

знайомими, які нею користуються вже протягом кількох років, а всім 

бажаючим незаконно відмовляли в отриманні наділу. 

Ситуація набувала характеру масштабної системної проблеми в 

сільському господарстві УРСР. Наприкінці 1946 р. в результаті перевірок на 

кожен колгосп в Україні було зафіксовано в середньому 32 випадки 

перевищення норм присадибного землекористування [278, с. 42]. З метою 

припинення порушень правил землекористування19 вересня 1946 р. було 

прийнято Постанову Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про заходи по 

ліквідації порушень Статуту сільгоспартілі в колгоспах», в якій відзначалось 

поширення фактів «розбазарювання» земель колгоспів і колгоспної власності, 

зловживань з боку партійно-радянських органів. У вересні 1946 р. також було 
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прийнято Постанову ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про заходи зі збереження 

громадських земель від розбазарювання» та було створено спецради у справах 

колгоспів при уряді СРСР і союзних республік, а пізніше було прийнято 

рішення про підвищення кримінальної відповідальності за посягання на 

громадську власність, зокрема й на землю [278, с. 43]. Державно-партійні 

органи, залучаючи працівників міліції та прокуратури, намагались реагувати на 

ситуацію проводячи різноманітні заходи з метою впорядкування 

землекористування в сільській місцевості, серед таких: відновлення земельно-

шнурових книг; верифікація інформації внесеної до земельного кадастру; 

ревізії землі на місцях в колгоспах та селах, в ході яких відбувалось 

перемірювання присадибних ділянок, колгоспного земельного фонду, перевірка 

законності процедури виділення земельних ділянок, інспекція роботи сільських 

землемірів. На практиці ці дії виявили значні проблеми в землекористуванні на 

селі. 

Вже під час ревізій у 1946 р. було виявлено, що в 552 із 1902 колгоспів 

Чернігівської області всупереч закону було роздано 14,2 тис. га, до 

відповідальності було притягнуто 2281 особу із них 276 були керівниками 

господарств або членами правлінь. У 1948 р. за матеріалами перевірок було 

виявлено, що в 873 із 1897 колгоспів області тільки за поточний календарний 

рік було виділено з порушенням 1790 га землі, яка була повернута у власність 

господарств. Найбільше випадків незаконного заволодіння землею було 

виявлено в Бобровицькому, Бахмацькому, Куликівському, Ніжинському, 

Семенівському та Щорському районах області [46, арк. 35]. У 1949 р. у 88 

колгоспах тільки в 12 районах області за перевіркою обласної прокуратури, з 

порушенням земельного законодавства було роздано 797 га землі, яку отримали 

7337 підсобних господарств, 489 організацій, установ та підприємств. У 

Чернігівській області після перевірок та судових рішень тільки у справах про 

самозахоплення у 1948 р. було повернуто до колгоспного земельного фонду 

2690 га, у 1949 р. – 755 га [46, арк. 266] Однак такі заходи в подальшому не 

вирішували проблему. У Бахмацькому районі в 1952 р. тільки за 1-й квартал 
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було виявлено 48 випадків незаконного виділення землі, 41 випадок 

самозахоплення та 54 випадків приорювання колгоспної землі загальною 

площею 48,4 га [50, арк. 3]. У своїй доповідній записці прокурор 

Новобасанського району Чернігівської області зазначав, що в ході перевірки 

весняної посівної кампанії 1952 р. в колгоспах було виявлено 228 випадків 

самозахоплення та приорювання колгоспної землі селянами, така ситуація 

склалась через те, що керівництво артілей не намагається активно боротися із 

цією проблемою, окрім того викрито факти змови між землевпорядниками й 

представниками сільрад та селянами, встановлено, що мали місце підкупи 

членів земельних комісій, а також невідповідальне ставлення до своєї роботи 

окремих службовців, зміна та приховування інформації про стан земельного 

фонду [48, арк. 35]. 

Звичайно в ході кампанії по боротьбі із «розбазарюванням земель» мали 

місце й випадки незаконного позбавлення земельної ділянки колгоспників, які 

не виробили мінімум трудоднів або відмовлялись виходити на роботу чи через 

свій похилий вік вже не могли працювати в артілі, однак такі явища не набуло 

масового характеру. У той же час присадибного наділу могли позбавити й 

одноосібників та колгоспників, відносно яких були прийняті рішення про 

виключення із артілі або виселення із села відповідно Указу Президії Верховної 

Ради СРСР «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від 

трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський 

паразитичний спосіб життя» від 21 лютого 1948 р.  

Ліквідація порушень землекористування на селі жорсткими методами 

одночасно із встановленням контролю за розподілом землі, свідчила про 

нехтування керівництвом держави потреб сільського населення, фактично 

«вилучення надлишків землі», що була «незаконно привласнена», призводило 

не лише до загострення соціальних конфліктів, зростання незадоволення серед 

населення [278, с. 45]. Нерідко повернення захопленої селянами землі 

проводилось із порушеннями закону, що супроводжувалось погрозами; 

насильницькими діями; відсутністю компенсації за витрачений посівний 
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матеріал; вилученням збіжжя, кормів для худоби, вирощеній на цій землі, в 

значно більших розмірах ніж було передбачено судовими рішеннями. 

Кількість випадків порушення земельного законодавства значно 

зменшилась лише в кінці 1950-х років та було пов’язане із активними заходами 

держави у цій сфері та покращенням матеріального становища селянства. У 

Чернігівській області в 1958р було зафіксовано лише 79 випадків порушень 

Статуту сільськогосподарської артілі пов’язаних із розподілом землі й 

землекористуванням, а в 1959 р. тільки 16 [48, арк. 88-89]. 

Варто відзначити, що проблема порушення установлених норм 

землекористування на Чернігівщині в перші повоєнні роки мала значно менші 

масштаби ніж в південних областях, де незаконне розширення присадибних 

ділянок значно зменшувало земельний фонд колгоспів, а в західноукраїнських 

областях порушення правил розподілу й використання землі йшов паралельно 

із спротивом місцевого населення політиці утворення колгоспів та радянізації 

регіону. Загалом близько в 197 р. 40% всіх самозахоплених земель в УРСР 

припадало на Вінницьку, Тернопільську та Кіровоградську області [278, с. 44]. 

Отже, у другій половині 1940-х років загострились земельні конфлікти в 

сільській місцевості. Колгоспна система в УРСР перебувала в кризовому стані 

після війни, а селянство намагалось скористатися із ситуації, використовуючи 

будь-які способи аби розширити свої земельні ділянки, оскільки в складних 

соціально-економічних умовах присадибні ділянки були ключовим джерелом 

наповнення сімейного бюджету. Це свідчило про наявність протистояння між 

селянством та державою в питанні розподілу та використання землі на селі, що 

проявилось у зростанні кількості випадків порушення тогочасного земельного 

законодавства, що було фактично пасивним опором колгоспній системі. 

Рядові колгоспники й представники керівництва господарств, 

використовували різноманітні способи отримання земельної ділянки, нерідко в 

обхід законної процедури, мали місце факти відкритого зайняття суспільної 

землі. Поширеними були зловживання, хабарництво серед керівництва 

колгоспів, землевпорядників в питанні отриманні земельної ділянки селянами, 
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при перемірюванні присадибних наділів, перевірці кадастрової інформації. 

Загалом питання розподілу землі викликало зростання соціальної напруги в 

селі, що іноді призводило до зміни керівництва господарств, надсилання листів 

та скарг до місцевих органів влади на дії колгоспного керівництва та 

представників сільрад. 

Партійно-державне керівництво намагалось різноманітними заходами 

боротись із порушенням земельного законодавства, проте остаточно викорінити 

це явище, але це так і не вдалося. Наприкінці 1950-х кількість зареєстрованих 

фактів порушення правил землекористування почала зменшуватись, що 

свідчило про зменшення ролі земельних проблем у житті сільського соціуму, 

однак ця проблема остаточно не була повністю вирішена аж до кінця існування 

радянського ладу. 

Важливим аспектом розкриття особливостей повсякденного життя 

сільського соціуму, як будь-якого суспільства, є криміногенна ситуація в 

певний період ставлення пересічних громадян до права власності та осіб, які 

порушують закон чи пануючі норми моралі по відношенню до майна. 

Закінчення війни та початок відновлення народного господарства відбувалось в 

надзвичайно складних матеріально-побутових умовах, в яких опинилось 

населення сільської місцевості, якому доводилось повертатись до колгоспів. У 

ситуації, коли левова частка коштів витрачалось державою на відновлення 

промисловості та функціонування інфраструктури міст село залишалось 

постачальником сировини, трудових ресурсів для міста та пдіриємств, при 

цьому працюючи в колгоспі за значну меншу плату ніж їх співгромадяни в 

містах. Як наслідок, в сільській місцевості в силу комплексу причин 

криміногенна ситуація швидко почала погіршуватись: з одного боку частина 

сільських жителів не бажала відновлення радянської влади й колгоспної 

системи у довоєнному вигляді, а з іншого – складна ситуація із матеріальним 

забезпеченням штовхала частину селян на порушення закону. У перші роки 

після війни проблема в першу чергу розкрадання державного, 

«соціалістичного» та приватного майна сягнула значних масштабів. Тільки за 
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перше півріччя 1946 р. при перевірці в 552 колгоспах регіону було виявлено 

фактів крадіжки кормів, збіжжя, пального 362 рядовими колгоспниками, 20 

керівниками артілей, 10 бригадирами, 4 рахівниками, 9 бухгалтерами, при 

цьому бло зафіксовано 386 випадків вчинення крадіжок не членами артілей [45, 

арк. 4-5]. У 1947 р. в сумарній кількості по районам області було вчинено 3318 

крадіжок в артілях області, з них 1769 припадали на зерно, що було розцінено 

як зрив хлібозаготівель та антирадянська діяльність. У більшості випадків 

селяни, від керівника до рядового колгоспника користувались свої службовим 

становищем або можливістю аби поповнити свій бюджет або зекономити за 

рахунок колгоспних ресурсів. Звичною справою було крадіжки зерна та корму 

худобі аби вижити в голодні 1946–1947 роки, адже ситуація була критичною. У 

с. Хоробичі Городнянського району в місцевій артілі в селян було вилучено 133 

кг збіжжя [44, арк. 14]. Прокурор Чернігівської області відзначав, що тільки по 

розслідуваним фактам крадіжок зерна в 1947 р. в регіоні було повернуто в 

колгоспи 15,5 т зерна, притягнуто до відповідальності 579 чол., з них 

позбавлення волі – 403, а 9 чоловік були розстріляні як організатори 

розкрадання і саботажники хлібозаготівель. Однак тут не стояло питання про 

продаж краденого, тому не зовсім доцільно вважати погіршенням 

криміногенної ситуації, коли фактично вчинення цих злочинів відбувалось в 

ситуації, коли від них залежало нерідко фізичне виживання, в цьому випадку 

порушники закону були доведені до цього екстремальними умовами життя. 

Звичайно ж мали місце й крадіжки приватного майна, особливо в скрутні 

перші післявоєнні роки, як наслідок, очевидці пригадують, що багато хто не міг 

спокійно спати вночі, думаючи, що його майно або худобу можуть вкрасти [16], 

місцева влада організовувала народні дружини на допомогу міліції для 

боротьби з крадіями. Респондентка пригадує, що владі так і не вдалось 

приборкати злочинців, не зважаючи на затримання та засудження злочинців в 

перші повоєнні роки [8]. 

Погіршення криміногенної статистики в перші післявоєнні роки свідчило 

як про скрутне матеріальне становище населення так і про недостатній рівень 
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організації по боротьбі із встановлення правопорядку. Поступово ця ситуація 

почала змінюватись на краще. Офіційна статистика обласних органів на жаль 

не дає окремо інформації для міст та сільської місцевості, але загальна 

тенденція прослідковується з архівних даних. У 1952 р. в області було вчинено 

130 крадіжок державного та колгоспного майна та 949 випадків приватного 

майна, у 1959 р. – було вчинено 258 крадіжок державного та колгоспного майна 

та 62 випадки крадіжки приватного майна, а в 1964 р. – було зафіксовано лише 

49 крадіжки майна громадян і 141 державного майна. Звичайно ж традиційне 

для сільського повсякденного життя розкрадання кормів та збіжжя не 

відображалось в офіційній статистиці, яка велась тільки по відкритим 

кримінальним справам, оскільки, більшість таких справ в селі вирішувалось на 

місці головами колгоспів, за рахунок запису вкраденого як отриманого на 

трудодні чи заробітну плату, або просто штрафуванням із заробітної плати 

колгоспників та повернення взятого майна. Однак навіть за таких умов загалом 

можна відзначити, що криміногенна ситуація в області та і в сільській 

місцевості поступово покращувалась. Інформант, який сам був агрономом, 

пізніше головою колгоспу в 1960 – 1980-х роках стверджує, що нікого майже не 

карав, постійно пропонуючи або заплати и за крадене або записати в рахунок 

майбутньої зарплати чи оплати трудоднів, зазначаючи, що ніхто не бажав бути 

засудженим [14]. Очевидець подій пригадує, що його ще підлітком за 

незаконну вирубку дерев та збирання гілок в колгоспному лісі затримали 

об’їждчики артілі, але голова через кілька днів повернув сані, але заготовлені 

дрова ні, попередивши щоб більше так не було, але такі випадки були 

поширеним явищем в ті часи [4]. Керівництво з розумінням ставилось до 

проблем селян, намагаючись хоча б не доводити такі справи до суду, адже це 

призведе до зростання напруженості, а працівника можуть до позбавлення волі. 

Післявоєнні роки були відзначені зростанням організованої злочинності. 

У 1945–1948 рр. тільки в Козелецькому районі регіону було зафіксовано 52 

випадки бандитизму, розбою та грабежів, злочинці грабували колгоспні склади, 

зупиняли вантажні автомобілі та забирали вантаж, проникали в житло на 



165 

 

відбирали в селян гроші, худобу, речі побуту, інструменти, які можна було 

продати, інколи було вбиті та поранені. У 1946 р. в розшуку перебувало 473 

особи, жителів регіону, за тяжкі кримінальні злочини. З часом радянській владі 

вдалось значно побороти злочинність, в 1953 р. на території всієї області було 

вчинено лише 28 грабежів. 

Очевидці згадують, що міліція та місцева влада на селі не могла 

захистити від злочинності як колгоспне так і приватне майно та селян, до того 

ж у більшості випадків злочинцями були односельці, навіть родичі жертв, 

знайомі, що ускладнювало повсякденні відносини в сільському соціумі. 

При боротьбі із селянами, які постійно намагались скористатись 

колгоспними ресурсами, розкрадаючи їх, місцеве керівництво застосовувало 

силу та погрози. 1957 р. в с. Куковичі Менського району через 2 незаконно 

спиляні дуби в колгоспнім лісі місцевий голова артілі та дільничний побили 

місцевого селянина та його матір, позбавили всю сім’ю з 3 чоловік трудоднів, 

через скарги до місцевих органів влади зароблене було повернуто, але все ж 

порушники отримали покарання у вигляді штрафу. 

Поширеним явищем були напади на працівників партійних та державних 

органів, керівників колгоспів. У 1946 р. у селах Вертіївка, Харитоновка 

Нііжинського району мали місце напади на агітбригади під час виборчої 

кампанії до Верховної ради УРСР, у с. Хоробичі Городнянського району був 

побитий та опинився в лікарні голова місцевої сільради [44, арк. 3]. Нерідким 

явищем були саботаж та підпал колгоспних приміщень. У 1958 р. в с. Яблунівка 

Бобровицького району відбулось 18 підпалів, по всім фактам кримінальної 

справи всіх винних не вдалось встановити, однак з архівних даних видно, що 

слідчі мали підозру, що в селі має місце жорстка опозиція до тодішнього 

керівництва колгоспу. 

Значного розмаху в післявоєнний період набуло самогоноваріння та 

незаконної торгівлі спиртним. У 1952 р. було зафіксовано 21 випадок 

самогоноваріння, у 1953 р. – 33, тоді як 1960 р. в області було виявлено 1270 

випадків самогоноваріння, 230 осіб отримали вироки у вигляді штрафів, 
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конфіскації майна та позбавлення волі. Варто наголосити, що не лише обсяги 

виробництва та збуту саморобних напоїв зріс, звичайно ж радянська органи 

влади змогли в 1950-х приділити більше уваги цьому питанню ніж в перші 

повоєнні роки, тому зростання кількості зафіксованих фактів свідчить не тільки 

про попит підпільного алкоголю, але й про активізацію влади. Вирішення цієї 

проблеми залежало від рівня стосунків місцевих жителів з керівництвом 

сільради, артілі та дільничним, які могли попередити про перевірку, а тому 

селяни могли сховати апарати та самогон, як наслідок, розмах самогоноваріння 

зростав: у 1962 р. кількість зафіксованих випадків самогоноваріння сягнула 

1305, у 1963 – 1317, однак навіть з цієї кількості лише 107 осіб були притягнені 

до кримінальної відповідальності, решта відбулась лише адміністративним 

штрафом або попередженням. Влада на початку 1960-х років організувала 

активну кампанію по боротьбі з пияцтвом, залучивши комуністичний актив, 

пресу, правоохоронні органи, однак на селі її результати були суперечливими. 

Заяви, що пияки та тунеядці винні у сповільненні темпів зростання сільського 

господарствах, травматизмі та аваріях, а виробники спиртних напоїв 

підривають соціалістичне виробництво, не знайшли широкої підтримки серед 

населення. Хоча при цьому на колгоспних зборах пияків часто публічно 

критикували, вимагали покаятись та припинити зловживати спиртним, а інколи 

їх  навіть висміювали у місцевих газетах, агітаційних листках та плакатах. 

Звичними явищем для післявоєнного повсякденного життя на селі стала 

участь частини селян в купівлі в місцевих жителів різних продуктів харчування 

та речей та їх перепродаж в місті або торгівля закупленим на ринах та 

магазинах міста в селі. Такі дії владою розцінювались як спекуляція, а тому з 

ними вели постійну боротьбу міліція та адміністрації ринків. Якщо в 1949 р. в 

області було зафіксовано 69 випадків спекуляції, то в 1951 р. – 101, 1955 р. – 98, 

у 1956 р. – 116, 1957 р. – 166, у 1958 р. – 192. У середньому колгоспники 

становили 30–40% порушників. Спад цього явища помітний лише на кінець 

досліджуваного періоду: в 1964 р. зафіксовано 190 випадків, з них у 75 

порушниками були селяни, що торгували на ринках, у 1966 р. – 93. Нерідко 
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«спекулянтами» були одноосібники, виключені з колгоспів, колгоспники, що 

відмовлялись працювати в колгоспі або не виробляли мінімум трудоднів, 

натомість займаючись несанкціонованою торгівлею, саме тому на початку 

1960-х серед тих, кого оголошували ворогами нового «комуністичного 

суспільства» опинились спекулянти поряд із тунеядцями, пияками, віруючими. 

Звичайно ж були й інші злочини, які на відміну вище висвітлених були 

явно не повсякденним явищем. Серед таких варто відзначити вбивства, 

зґвалтування, однак вони як неординарні події не становлять звичний об’єкт 

дослідження при вивченні повсякденної історії, звичайно ж, що вони також 

мали свій певний вплив на сільський соціум в досліджуваний період. 

Отже, можна зробити висновок, що Система публічних інститутів на селі, 

яка почала формуватися в довоєнний період остаточно завершила своє 

формування в післявоєнні роки, до неї входили колгосп (як господарська 

одиниця), сільрада (як громадський орган самоуправління ), парторганізація (як 

партійний орган контролю та пропаганди). Участь в засіданнях колгоспних 

зборів та сільради стають формою комунікації селян та влади. Серед проблем, 

що хвилювали населення, було земельне питання, можливість використання 

громадських земель для випасу, забезпечення артілями розвитку мережі 

закладів соціальної інфраструктури, матеріальна підтримка з боку колгоспів. 

Характерними особливостями взаємовідносин між селянами в середині громади 

в досліджуваний період були поширення чуток серед сільських жителів в 

умовах обмеженого доступу до інформації. Також автором розглянуто 

відносини між сусідами та родичами, знайомими, ставлення до проявів 

девіантної поведінки на селі, які засуджувались як односельцями, так і 

державою, яка активно намагалась втручатись в приватну сферу життя 

селянства. 

Особливим фактором повсякденного життя була криміногенна ситуація, 

яка у зв’язку з економічною кризою в перші повоєнні роки була складною, що 

впливало на повсякденне життя сільського соціуму, нерідкими були випадки 

крадіжки майна як колгоспів, так і селян, пограбування, бандитизм. Також 
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досить поширеними, особливо в перші повоєнні роки були різноманітні форми 

протесту проти колгоспної системи та радянської влади (напади на керівників 

колгоспу, членів партактиву, агітаторів, підпали, саботаж). 

 

3.2. Відносини між владними структурами та селянством 

Взаємовідносини селянства із владою в післявоєнний період багато в 

чому зберігали багато рис, що сформувались ще в 1930-х роках. На думку 

Ш.Фіцпатрік, поведінка радянського селянства в колективізованому селі 

характеризувалась «пасивним спротивом», що виражався в безініціативності, 

неякісному виконанні розпоряджень керівництва, показному нерозумінні 

вказівок, дрібних крадіжках, ухиленні від праці в колгоспі, користуючись 

різноманітними прийомами та хитрощами, що свідчило про уявлення селянина 

про повернення панщини у видозміненому вигляді [299, с 7]. Це твердження 

можна відносити й до післявоєнного періоду, особливо до періоду кінця 1940-х 

– початку 1950 х років, коли економічний тиск держави на колгоспи та підсобні 

господарства зріс, як наслідок, це сприяло зростанню відсутності економічних 

стимулів для селян приймати активну участь у колгоспному виробництві, а це 

позначалось на розвитку сільського господарства країни. 

Селянство намагалось пристосуватися до реалій тогочасного життя в 

умовах радянського режиму, зберігаючи в багато в чому традиційні механізми 

взаємодії із органами влади, система яких почали складатись іще в 1920-ті та у 

1930-ті роки колективізації. 

Варто розглянути власне уявлення селянства про ідеал устрою сільського 

життя. На думку Ш. Фіцпатрік, можна виділити кілька з них: одні 

орієнтувались на ринкове виробництво продукції й приватне володіння 

земелею, але таких було дуже мало; інші вважали, що держава повинна 

забравши в них землю, забезпечувати їх всім необхідним та платити заробітню 

платню як і робітникам; треті бажали повернутись до моделі традиційної 

сусідньої общини із спільним володінням землі та продажем частини продукції 

державі [299, с. 69]. Однак на ці запити не реагувала влада, нав’язуючи власну 
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модель розвитку сільського господарства країни. Фактично після війни та 

повернення радянської влади селянство змушене було знову повертатись до 

колгоспів. Селяни у більшості намагались знайти порозуміння із керівництвом, 

зайнявши вичікувальну позицію. На селі були поширені чутки про війну з 

західними країнами, окремі жителі вважали, що держава послабить фіскальний 

та економічний тиск на колгоспи та підсобні господарства у зв’язку із 

економічною розрухою післявоєнного періоду [263, с. 123]. 

Проблеми в сільській місцевості, з якими зіткнулась влада в перші 

післявоєнні роки, призвели до зростання незадоволення серед селянства через 

жорсткі заходи влади із відновлення колгоспів та поступового наступу на 

підсобні господарства. Прокурор Чернігівської області М. Прибишев 

повідомляв у своїй доповіді прокурору УРСР від 5 жовтня 1946 р., що мають 

місце факти відкритого незадоволення радянською владою, критики діяльності 

державних органів, у колгоспах багатьох районів відбувається зрив плану 

хлібозаготівель, у артілях сіл Яблунівка, Варва, Іванівка прилуцького району 

селяни взагалі вимагають розпуску колективних господарств, оскільки вони є 

для них невигідними [45, арк. 27]. У с. Більмашівка Бахмацького району селяни 

неодноразово звертаючись із скаргами на діяльність місцевих органів влади у 

район, писали у листах, що вони знаходяться в дуже скрутному становищі, на 

різноманітних зібраннях колгоспники відкрито критикують аграрну політику 

влади, вимагаючи змін керівництва та обсягів хлібозаготівель з артілей [45, 

арк. 39]. 

Нерідко негативне ставлення до місцевих керівників призводило до 

подання скарг, доносів до вищого обласного та республіканського керівництва, 

в яких нерідко розкривались факти безгосподарності. розкрадання майна, 

зловживання службовим становищем. 

Формування керівного складу артілі, правління, обрання осіб на певні 

посади дуже часто відбувалось із порушення правил та тогочасного 

законодавство. Досить часто на керівні посади призначало районне керівництво 

і про ніяку «колгоспну демократію» не могло бути й мови. 
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Нерідко в колгоспах голова призначав своїх родичів та друзів на 

різноманітні посади, однак не завжди ці особи були достатньо компетентні. 

Наприклад, в колгоспі ім. Чапаєва у 1961 р. в ході перевірки за поданням скарги 

місцевим колгоспником було виявлено, що голова артілі призначав своїх кумів 

та знайомих на різні посади, не маючи на те ніяких підстав, до того ж ці особи 

не мали професійної підготовки, окрім цього дехто з них були вже засуджені за 

злочини з розкрадання майна та зловживання службовим становищем та не 

могли займати посад із матеріальною відповідальністю згідно закону. 

Матеріальна скрута перших повоєнних років позначилась на 

криміногенній ситуації, особливо на зростанні кількості крадіжок, пограбувань, 

випадків бандитизму, нападів на представників влади. Місцева влада 

намагалась знайти вихід з цієї ситуації. Для боротьби із злочинністю влада 

активно застосовувала народні дружини, однак їх ефективність була на не 

надто високому рівні у сільській місцевості. Наприклад, в Куликівській 

селищній раді в складі народних дружинах для патрулювання вулиць записано 

було 140 чоловік, але реально ввечері можна було зустріти лише кілька 

патрулів по 4 чоловіки. Їх ефективність нерідко була під питанням, адже в 

основному злочинцями були односельчани,знайомі, а той родичі, і їх не 

затримували. 

Радянська влада, в особі керівництва колгоспу, сільради та 

парторганізації намагалась втручатися у всі сфери життя людини, в тому числі 

й приватні та особисті стосунки. Нерідко сімейні проблеми розглядались на 

місцевих зборах артілі чи засіданні сільради, товариських судах, у таких 

випадках подробиці ставали відомі родичам, знайомим та жителям всього села, 

що нерідко сприяли зростанню напруженості в селі. Наприклад, у колгоспі 

Жданова жінки постійно скаржились на своїх чоловіків, які вживають спиртне, 

пропиваючи зароблене, виносять із двору і продають майно для цього, як 

наслідок, це питання обговорювалось на зборах, де колгоспникам доводилось 

виправдовуватись, виголошувати публічні обіцянки змінити стиль життя. 
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Своєрідним каналом комунікації між селянством та органами влади стало 

подання різного роду скарг, звернень до партійно-державних органів. 

Селяни регіону звертались як до місцевих районних та обласних 

партійно-державних органів, такі до республіканських та союзних. Переважно 

звернення надсилались до Чернігівський обком КП(б)У, Ради у справах 

колгоспів, писали Й. Сталіну, М. Хрущову, в органів партійно-державного 

контролю. 

Наприклад, у 1948 році до Чернігівського обкому КП(б)У надійшло 3468 

скарг, у 1957 р. – 5582, 4539 заяв – 1958 р. У 1961 р. виконком облради отримав 

4198 листів, у 1962 р. – 3018. Бахмацький райвиконком в 1961 р. отримав 895 

звернень, з них 552 були надіслані колгоспниками, 49– робітниками, решта – 

службовцями. Доцільно розглянути власне з якими проблемами звертались 

жителі сільської місцевості. Із 474 скарг колгоспників, що були розглянуті: 115 

стосувались земельного питання, 83 – допомоги у виділенні будівельних 

матеріалів, 87 – пенсійного забезпечення, 39 – отриманні матеріальної 

допомоги та 12 листів із проханням працевлаштування.  

Варто зауважити, що аналіз скарг цього періоду свідчить, що якщо для 

містян найважливішим проблемними питаннями за якими звертались до органів 

влади були отримання житла та працевлаштування, то для жителів сільської 

місцевості найбільш актуальними були питання отримання земельної ділянки, 

пенсійного забезпечення та виділення будівельних матеріалів. 

Мали місце й звернення із скаргами на місцеве та колгоспне керівництво. 

У 1961 р. у Бахмацькому райвиконком надійшло 32 повідомлення про 

безгосподарність розкрадання майна, порушення норм «колгоспної демократії», 

зловживання. 

Окрім того надійшло 21 лист загального змісту, які містили переважно 

інформацію з пропозиціями про необхідність покращення життя й власні ідеї з 

цього приводу. 

Владні структури намагались опрацювати звернення громадян, що 

свідчило про те, що керівництво держави частково дослухалось до проблем 
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громадян в міру того, наскільки це показувало піклування про населення партії 

та держави. 

Намагання окремих заявників особливо звернути увагу на свої 

повсякденні проблеми призводила до написання листів-скарг до місцевих газет, 

звертаючи увагу на недоліки в роботі державних органів, паперову тяганину, 

відмову у розгляді їх звернень. Однак такі листи, якщо опублікувались, 

переважно стосувались громадських та публічних проблем, а не приватних та 

були цензуровані. 

Варто зауважити, що кількість поданих скарг у даному випадку не може 

свідчити про чіткі тенденції у відносинах населення, зокрема селянства та 

владних структур. У даному випадку наявна як пряма, так і обернена 

пропорційність співвідношення кількості звернень і оцінки діяльності влади. 

Тобто велика кількість скарг може бути свідченням довіри населення у 

здатність влади дієво реагувати на звернення або ж є проявом значного розмаху 

протиправної поведінки місцевих керівників та службовців чи їх бездіяльністю, 

що призводило до написання великої кількості скарг та листів [263]. 

Власне подання скарг, заяв свідчить як про наявність проблем, що 

хвилювали селянство в повсякденному житті, це по суті означало, що серед 

населення існувала ідея про те, що влада піклується про громадян і може їх 

захистити від свавілля місцевого керівництва або хоча б може стримати розмах 

бюрократизму та зловживання на місцях. При цьому не варто забувати, що 

окремі селяни все ж були прихильниками пануючої ідеології та були членами 

комсомолу та партії, а тому подання скарги вони вважали своїм обов’язком 

перед державою та партією. 

Влада активно намагалась поширити ідеї комунізму серед селянства й 

зміцнити свій вплив на населення. Селянство у своїй переважній більшості не 

проявляло значної ініціативи й бажання отримати ідеологічну освіту та 

відвідувати різноманітні зібрання, гуртки. Наприклад, в Бобровицькому районі 

в 4 колгоспах гуртки політичної освіти фактично не функціонували, в решті 

відвідувачів було дуже мало, серед яких були переважно бригадири, ланкові, 
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механізатори-передовики та члени правління. Керівники місцевих партійних 

організацій наголошували у своїх звітах, що саме власне вище зазначені особи 

мали б стати прикладом для основної маси колгоспників, які отримавши 

відповідну ідеологічну та політичну освіту з рештою краще б працювали в 

колгоспі в майбутньому, однак це назавжди результат був таким. Наприклад, в 

артілі ім. Кірова Менського району у місцевій парторганізації було 70 осіб, з 

яких рядових колгоспників було 30%, які були переважно «передовиками 

соціалістичного виробництва», решта представники правління господарства. Ці 

факти свідчили проте, що селянство у широкій масі не підтримувало владні 

структури, намагаючись дистанціюватись від безпосередній участі в них. У той 

же час вступ в КПРС супроводжувався урочистим зборами із врученням 

партбілетів та виступів місцевих керівників, по суті такими заходами влада 

намагалась зобразити це як важливий життєвий крок для успіх в майбутній 

кар’єрі. Також це могло допомогти в майбутньому для просування по службі. 

Масове поширення комуністичної ідеології серед селянства не відбулось, 

навіть після активних реформ в аграрній сфері, проведених в другій половині 

1950 – на початку 1960-х років М. С. Хрущовим. Це було пов’язано із 

несприйняттям таких ідей, адже порівняння реалій буття із проголошеними 

гаслами та успіхами державною владою було не на користь останніх, за такої 

ситуації керівництво країни вимагало від низових партійних ланок ширше 

розгортати пропаганду «побудови комуністичного суспільства». За 

комуністичне виховання колгоспників відповідали місцеві парторганізації, які 

проводили лекції, зустрічі селян із агітаторами, займались залученням 

колгоспників до гуртків, проте ефективність таких заходів була невисокою, а на 

зустрічі селяни ходили лише заради відмітки. Наприклад, у артілі ім. Жданова 

Бахмацького району в 1959 р.у місцевому гуртку при сільському клубі було 

записано 30 осіб, але більшість приходила досить рідко та й то на півгодини, 

прослухавши лекцію або погортавши трохи агітматеріали, розмовляли між 

собою на побутові теми та йшли додому. На запитання комуністичного 

активіста: «Чому вони так мало відвідують гурток і не цікавляться ні чим?» 
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Відповідали: «У нас вдома вистачає справ, що вгору ніколи глянуть. Ми сюди 

прийшли, бо нам сказали записатись і прийти!». 

Нерідко серед місцевого партійного керівництва відзначали, що не 

зважаючи на постійну ідеологічну роботу з молодим поколінням в школі, 

гуртках бажаного результату не вдається досягнути. Батьки вдома говорили 

дітям, що не варто вірити «байкам» про комунізм і про атеїзм, а про піонерські 

краватки, жартували, що від них краще жити не стане. Були відомі випадки, 

коли батьки кричали на дітей, зривали з них піонерські краватки та значки, 

заявляючи, що вам більше нічим зайнятись. Респондент пригадує, що його 

неодноразово вмовляв голова колгоспу записатись, мовляв кілька його 

однолітків записались в комсомол, але він не бажав, бо батьки і більшість 

друзів вважали це марною тратою часу, бо доводилось приймати участь у 

великій кількості заходів, також вимоги до поведінки після вступу були 

високими [4]. 

Важливим елементом повсякденного життя, який впливав на молоді 

покоління на селі була освітня система. Радянська система освіти була 

«знаряддям перетворення суспільства », «машиною політичної соціалізації», 

вона була остаточно сформована в 1930-х рр. і практично незмінною 

залишалась до розпаду Радянського Союзу [317, с. 70]. Освіта знаходилась під 

контролем партії Основу її складали такі елементи як жовтенята, піонери, 

комсомол, які були організаційними формами пропаганди комуністичної 

ідеології, залучення нових членів, а за необхідності й були мобілізаційними 

організаціями для постачання комуністичних кадрів для сфери управління та 

роботи в різних галузей економіки за вказівкою влади. Однією із форм активної 

роботи на селі, окрім допомоги піонерів та комсомольців в роботі на полях та 

будівництві приміщень стала кампанії із заготівлі склотари, металобрухту та 

паперу, які влада почала щорічно організувати для поповнення промисловості 

дешевою вторинною сировиною. 

Селяни пригадують, що у більшості вони записувались в піонери чи 

жовтенята,але не розуміли цього, їм це мало цікавило. Багато хто не хотів 
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вступати комсомол чи партії, адже це накладало певні моральні та світоглядні 

обмеження, проте могло допомогти при виїзді із сільської місцевості чи при 

просуванні по службі. 

Розвиток будь-якого соціуму не можливий без активного обміну 

інформацією. У тоталітарному суспільстві засоби масової інформації 

відіграють роль не лише засобом отримання чи поширення інформації, але й 

функціонують як «ідеологічна зброя» для пропаганди ідей серед широких мас 

та формування необхідного для влади уявлення про життя та політику як в 

країні так і поза її межами.  

У СРСР вибудувалась чітка ієрархія газет: центральні, республіканські, 

обласні, районні, міські, стінгазети підприємств та установ. До центральних 

відносились друковані засоби інформації, що обслуговували центральні органи 

влади, серед них: «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», 

«Пионерская правда». До республіканських видань в УРСР відносились 

«Радянська Україна», «Правда України», «Колгоспне село», «Партійне життя», 

далі йшли обласні газети, що підпорядковувались виконкомам обкомів та 

виконкомам облрад. У кожному районі була районна газета, яка висвітлювала 

події в своїй місцевості, також передруковувала матеріали центральних, 

республіканських, обласної газет. Ці газети знаходились під контролем 

партійних органів. 

У 1958 р. у Чернігівській області на 1,5 млн. осіб було підписано 463 тис. 

екземплярів друкованої преси, з них центральні газети та журнали складали 190 

тис., республіканських – 147 тис., обласних – 48,9 тис., районні – 36 тис. шт, 

інші видання – 36 тис. шт. Більшість була замовлена жителями великих міст – 

Чернігова, Ніжина, Прилук, решта припадала на районні центри та сільську 

місцевість. Наприклад в Коропському районі у 1954р. було замовлено 12,8 тис. 

шт. газет та журналів. У Корюківському районі в 1953 р. було замовлено 45 тис. 

екз. друкованої преси, з них на сільську місцевість припадало 21 тис., 

колгоспами було замовлено 200 шт, установами, підприємствами та 

організаціями – 600 шт., решта – жителями райцентру (24 тис. шт.). Фактично у 
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сільській місцевості преса стала невід’ємним елементом повсякденного життя, 

так само як і в місті, проте були й свої особливості. 

У сільській місцевості вже в 1920-х рр. із поширенням грамотності серед 

населення газета входить в повсякденний побут [317, с. 56]. У повсякденному 

житті повоєнного радянського села роль преси була важливою, до масової 

радіофікації це був головний канал отримання інформації про події, що 

відбувались далі їхнього поселення чи району. Селяни могли або оформити 

підписку на газети і журнали або почитати частину із них в читальних залах 

місцевих бібліотек чи клубів. Також партійні активісти й агітатори 

ознайомлювали колгоспників із інформацією загальнодержавного чи 

політичного характеру, що містилась в пресі під час виступів, зібрань, 

колгоспних зборів, нарад, виступів польових агітбригад, зачитуючи нерідко 

прямо із газет. 

Звичайно певна частина друкованих органів, що висвітлювали діяльність 

державних, республіканських та обласних партійних та державних органів були 

лімітованими, тобто місцевим відділам поширення преси потрібно було кожне 

півріччя використовуючи різноманітні способи аби домогтися їх підписки в 

певному обсязі примірників серед громадян, установ, організацій та 

підприємств. Серед обласних це були газета «Деснянська правда» та журнал 

«Блокнот агітатора». Для активного залучення широких верств населення саме 

в сільській місцевості районним відділам зв’язку доводилось виділяти 

працівників, які проводили зустрічі із колгоспниками, головами правлінь 

артілей, членами сільрад, партійного активу аби ті допомогли в оформленні 

потрібної кількості підписників. 

Певною популярністю користувались й спеціалізовані журнали, які в 

умовах розвитку сільського господарства були каналом отримання інформації 

про новинки в галузі та містили матеріали, які могли допомогти в повсякденній 

праці на роботі чи вдома. Серед такої друкованої періодики в 50–60 ті роки 

варто відзначити журнали «Механизация сельського хазяйства», «Справочник 

коневода», «Тракторист», «Механизация производства», «Социалистическое 
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земледелия», «На допомогу художній самодіяльності», «Медицина», 

«Соціалістичне тваринництво», «Пчеловодство», «Лесная промишленость». 

Також в значно менших обсягах виписувались такі республіканські журнали та 

газети як «Прапор», «Хвиля», «Дніпро», «Вітчизна». 

Досить часто селяни, особливо молоде покоління, підписувались на 

гумористичні та сатиричні журнали:«Крокодил», «Перець», «Мурзилка», 

молодіжні – «Юность», «Дружба», піонерські – «Барвінок», «Піонер», технічні 

– «Юние техники», «Радиопрограмист», спортивні – «Фізкультура і спорт», 

літературні – «Литературная газета». 

Керівництво обласного управління міністерства зв’язку СРСР відзначало, 

що наприклад значною популярністю користуються журнали «Огонек» та 

«Перець», в с. Седнів Чернігівського району колгоспники не хочуть виписувати 

загальнодержавних та республіканських газет, а досить охоче виписують 

районну газету та гумористичну пресу, що значно перевищує прогнозовані 

обсяги, а це йде в розріз із вимогами центру. У селах Ічнянського району 

журнал «Мурзилка» користувався такою популярністю, що підписка на нього 

перевищувала можливі обсяги, й була популярнішою ніж районної та обласної 

газет. Як наслідок, для окремих категорій преси ввели обмеження, тобто понад 

норму примірників певних видань не можна було замовити на район, у першу 

чергу це стосувалось гумористичної преси. 

Як свідчать архівні дані, за тематикою серед «нелімітованих видань» 

найбільшою популярністю в 1949 р. в Чернігівській області серед селянства 

користувались газети та журнали про колгоспне будівництво, сільське 

господарство, присвячені дозвіллю та культурному відпочинку, гумористична 

преса. 

Варто зауважити, що самі місцеві газети в Чернігівській області 1950–

1960-х років зазнали змін в порівнянні із пресою другої половини 1940-х років. 

Окрім звичних матеріалів політичного, ідеологічного спрямування, очерки про 

результати та успіхи розвитку промисловості та сільського господарства 

регіону, новин із-за кордону, з’явились колонки в яких друкувались скарги та 
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листи громадян, вірші та оповідання місцевих літераторів, спогади та мемуари, 

приватні оголошення про продаж майна чи асортимент продукції в магазинах, 

зросла кількість інтерв’ю із різноманітними особами, розширювалась кількість 

шпальт під гумористичні та сатиричні матеріали. 

Незважаючи на активну роботу органів поширення преси серед 

населення, в 1958 р. лише в 118 колгоспах області із 614 всі двори членів 

артілей зробили підписку на газети та журнали. У с. Прохори Комарівського 

району в 1958 р. на 850 дворів, сім’ї колгоспників отримували 715 шт. газет та 

313 шт. журналів. У колгоспі ім. Фрунзе Коцюбинського району у першому 

півріччі 1959 р. на 640 дворів колгоспників було виписано всього 840 

екземплярів друкованої преси. Тобто на одну родину не завжди припадало хоча 

б по одному журналу та газеті. Це було пов’язано із тим, що деякі родини, 

намагались підписатись на одне два видання, не витрачаючи із сімейного 

бюджету на це значної суми коштів. Журнали були менше поширені серед 

сільського населення, на них підписувались зазвичай молодь.  

Шліхта Н. відзначає, що оскільки ідеологічно-пропагандистське 

навантаження мала перша шпальта кожної газети, то радянські громадяни 

звикли читати пресу з останньої [317, с. 56]. Попри свій догматичний характер, 

газети порівняно із радіо чи і телебаченням, давали все ж більше інформації, 

адже була можливість хоч якогось вибору [317, с. 56]. 

Окрім, того селянство активно звертались до преси з своїми листами, 

скаргами на різні проблеми, як наслідок, місцеві газети ставали своєрідною 

можливістю донести до представників влади інформацію про стан на місцях, 

привертаючи увагу до різноманітних порушень, намагаючись таким шляхом 

вирішити свої питання. Наприклад, кореспондент районної газети в Козельці в 

1949 р. зауважував, щомісячно в редакцію надходило кілька сотень листів, 

деякі з них пересилались за належністю адресатам (райком, ЦК КП(б)У, 

М. Хрущову, Й. Сталіну) і лише зрідка друкувались. 

Не зважаючи на те, що преса на відігравала великої ролі в повсякденному 

житті більшості сільських жителів, все таки іноді селяни скаржились на якість 
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роботи поштарів. Наприклад, в с. Пірвецьке Добрянського району газети 

доставляє поштар із запізненням на 1–2 тижні, при цьому на зауваження селян, 

поштар говорив: «А разве вам не все равно когда читать!?». З цього можна 

зробити висновок, що у життя сільського населення вже станом на 50-ті роки 

преса почала входити в повсякденне життя й проблеми із отриманням 

інформації завдавали певного дискомфорту для життя людей. Поодинокими 

були й скарги самих поштарів із сільської місцевості на те що, не завжди 

вдається фізично за день встигнути рознести велику кількість газет, журналів та 

листів на великі відстані, іноді доводиться працювати в сильний мороз чи під 

час дощу, пересуваючись пішки, хоча з часом пощтар на велосипеді, що 

розносить пошту, стало невід’ємним елементом повсякденного життя 

радянського села. 

Масова радіофікація в СРСР розпочалась ще в 20–30 ті роки ХХ ст. У 

період післявоєнної відбудови, з 1948 р., втілювалась програма радіофікації 

колгоспів, чим фактично і мала завершуватись програма суцільної радіофікації 

країни [317, с. 56]. 

Починаючи з початку 1950-х рр. кількість радіоприймачів та радіоточок 

зростала, на початок 1960-х рр. було радіофіковано значну частину населених 

пунктів. Станом на 1961 р. в області діяло 103 радіогазети, частина з них діяли 

в будівлях установ, підприємств, було радіофіковано 92% колгоспів, 80% 

населених пунктів, 82% колгоспних дворів, повністю було радіофіковано 

Прилуцький, Борзнянський та Куликівський райони. Покращилась ситуація із 

забезпеченням доступу до радіомовлення населення, кількість приймачів зросла 

протягом 50-х років в 4.5 рази. Якщо в 1954 р в області припадало в середньому 

8 приймачів на 100 чоловік, в сільській місцевості 5 на 100 осіб, то в 1961 р. 

припадало 25 приймачів на 100 чоловік міського населення, та 22 в селах 

відповідно. 

Прослуховування радіо відбувалось в двох формах, індивідуально через 

власний приймач або через гучномовці встановлені на підприємствах, 

установах, вулицях. Прослуховували різноманітні радіопередачі. У 
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Коропському районі за 1954 р. найбільшою популярністю користувались 

радіопередачі гумористичного напряму, новини. Зазвичай місцеві радіостанції 

працювали по кілька годин на день вранці або ввечері, решту часу займало 

транслювання передач з Москви або Києва. 

Телефонізація у сільській місцевості знаходилась на низькому рівні. 

Зазвичай телефонні апарати із кінця 40-х років були встановлені в колгоспних 

конторах, сільрадах [15], рідше в амбулаторіях,за наявності – у відділах зв’язку. 

У будинках колгоспників телефонів майже не було. Селянам, у випадку 

необхідності доводилось йти велику відстань до цих установ, іноді чекати там 

своєї черги, щоб зателефонувати. Звичайно про приватність розмови годі було 

й говорити. Колгоспник із села Мала Доброванівка Городнянського району у 

1963 р. скаржився, що один телефонний апарат на все село це дуже мало, а йти 

до сільради селянам похилого віку дуже важко та далеко, зв'язок не зажди 

чіткий та якісний, окрім того через періодичне вимикання електрики, апарат міг 

не працювати. 

Поява телебачення в УРСР в 1951 р. також поступово ставала 

невід’ємною частиною повсякденного життя населення республіки, однак в 

сільській місцевості телевізори з’явились в незначній кількості на кінець 

досліджуваного періоду. До того ж купівлю такої техніки могли собі дозволити, 

лише заможні жителі сіл, тому телебачення в сільській місцевості на 

досліджуваний період практично не було поширене, але якщо все ж в когось 

був телевізор то перегляд передач збирав іноді жителів цілої вулиці: знайомих, 

родичів та друзів. 

Як наслідок, на думку Ш. Фіцпатрік, під впливом всеохоплюючого 

ідеологічного тиску держави, яка контролювала практично всі сторони життя 

громадян, постійно втручаючись у випадку відхилення від загально дозволених 

норм, формувався своєрідний соціальний тип людини – homo sovieticus, для 

який радянський спосіб із його недоліками та перевагами життя ставав 

невід’ємною частиною їхньої дійсності, ніби природнім середовищем існування 

у рамках якого людина жила, думала та діяла [299, с. 6]. 
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Отже, відносини між владою та селянством характеризувались постійним 

повсякденним неконфліктним прихованим протистоянням, колгоспники у 

перважній більшості не сприймали комуністичної ідеології, а тому й не були 

ревними прихильниками колгоспної системи. Модель взаємовідносин між 

колгоспниками та їх керівництво на селі характеризувалась пошуком балансу 

між вимогами керівництва та інтересами селянства. У більшості випадків такий 

консенсус знаходився, якщо ні, то звичною справою було подання скарг до 

району, протистояння навколо певних посад з метою зміщення неугодних 

управлінців. 

 

3.3. Місце родини в повсякденному житті 

Родина є важливим елементом повсякденного життя селянина. Взагалі у 

сільській місцевості селянська родина є не тільки об’єднанням 

кровноспоріднених родичів, а й своєрідною господарською одиницею, у якій 

всі її члени з досить раннього віку беруть участь у виробленні продукції, 

виконуючи особисті визначені функції відповідно до віку та статі. 

Сім’я залишалась в досліджуваний період основою, яка забезпечувала 

формування психологічних, світоглядних установок, якими людина керувалась 

протягом свого життя. Родина була не тільки соціальним осередком, яка 

відігравала ключову роль в соціалізації індивіда, але й групою осіб, перед якою 

людина в попередні епохи мала к права так і обов’язки, що сприймалось як 

норма в сільському соціумі. Комуністична ідеологія намагалась зламати 

традиційний уклад не лише ведення сільського господарства, але й вплив сім’ї 

на майбутні покоління, для цього вживались всі можливі заходи: від обмеження 

ведення підсобного господарства к економічного базису родини до піонерських 

та комсомольських організацій, покликаних прищепити молоді настанови 

ідеологічного виховання й сприяти розриву з традиційною селянською 

культурою. 

Не зважаючи на заходи влади, роль сім’ї залишалась значною, адже саме 

в спілкуванні з родичами, спільному веденні господарства проходив значний 
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відрізок повсякденного життя індивіда. Родина продовжувала впливати на 

формування світогляду індивіда, часто на перекір ідеологічним нормам, які так 

нав’язувала держава, адже побутове спілкування з батьками і старшим 

поколінням формувало в молоді нерідко зовсім відмінні, запрограмованих 

партійно-державними органами уявлень про суспільний устрій та своє місце в 

ньому. Все частіше молодь цікавилась новинками, наслідувала популярні 

тенденції, моду в носінні одягу, взутті і т.д. 

Створення сім’ї вимагало в першу чергу обрання собі партнера, дружини 

або чоловіка, від цього залежало багато в подальшому житті селянина. У цьому 

питанні сторонній тиск був досить рідкісним явищем. Інформанти відзначають, 

що у більшості випадків вони одружились у 18–20 років (жінки), а чоловіки 

дещо старшими (після проходження армії чи з отриманням освіти). Переважно 

знаходили дівчат хлопці у своєму селі, рідше в сусідньому чи райцентрі. 

Керувались переважно тим, щоб дівчина чи хлопець були роботящими, мали 

освіту [15]. 

Загалом з 349 тис сільського населення Чернігівської області згідно 

матеріалів перепису населення 1959 р. в шлюбі перебувало 149 тис. осіб, Ранні 

шлюби не були популярні в досліджуваний період, за статистикою у віці 16–19 

р. з 30 тис. цієї категорії знаходились в шлюбі лише 3,7% жителів. Найбільше 

кількість одружених припадало на категорію у віці 30–34 та 35–39 р р. і 

складало 87,7% та 88,5 % від всього сільського населення в цих вікових 

категоріях, а у віці 20–24 р. одруженими були 45,5 %, а у віці 25–29 р. 75,3%, 

навіть у віці 40–44 та 45–49 р. одружених було лише 65,2% та 63,5 %т 

відповідно, тобто ранні шлюби були непопулярними серед селянства регіону. 

У 1970 р. згідно матеріалів перепису населення кількість більш ранніх 

шлюбів у юнацькому віці зменшилось, від всього сільського населення у віці 

16–19 р. одруженими були лише 3,4%, зменшилась кількість одружених у віці 

20–24 р. й складала лише 39.3%, а у віці 25–29 р. – 79,9%, таке зменшення 

можна пояснити тим, що значна частина молоді не поспішала одружуватись у 

зв’язку із кар’єрою або матеріальний достаток дозволяв себе утримувати 
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самостійно. Найбільше одружених було в категоріях 30–34 та 35–39 р. й 

складало 85,6% та 85,8% відповідно. З цих даних видно, що молодь не 

поспішала заводити родину, на це могло бути кілька причин: намагання 

побудувати кар’єру, пошук підходящого партнера. 

В середньому по області в 1970 р. за даними перепису, одруженими були 

45,2% населення, серед сільського населення – 44,3%, а серед міського – 46,8% 

від всіх жителів регіону, тоді як в 1959 р. цей відсоток складав серед всього 

населення – 40,1%, міського – 42,6%, а серед сільського – 39,2%, цю ситуацію 

можна пояснити тим, що в шлюб вступало покоління, які народились і виросли 

в часи війни та після нього, оскільки в 1959р. був значний відсоток жінок, які 

втратили чоловіків в роки війни. Варто наголосити, що особливо в перші 

післявоєнні роки роль чоловіка в родині була важливою і його наявність 

вважалась запорукою стабільності. Інформанти відзначали, що «багатими» 

після війни були, ті родини в кого чоловіки повернулись з фронту, адже це і 

робочі руки в господарстві, і годувальник [1,5]. В складних умовах років 

повоєнної відбудови дорослі чоловіки цінувались в сільському соціумі. 

Більшість тогочасних селянських родин, 70% від всієї кількості 

домогосподарств, включала в себе 7 і більше членів, рахуючи з дітьми та 

особами працездатного та похилого віку. Варто зазначити, що селянські сім’ї 

досліджуваного регіону дещо відрізнялись від складу родини в різних частинах 

республіки: у західних припадало в середньому 390–388 осіб, у південних 

степових областей УРСР для 342–339 осіб. Отже, можна зробити висновок, що 

в західній частині УРСР батьки та діти частіше проживали великими сім’ями, 

рідше трьома поколіннями, у південних переважали сім’ї з одним поколінням 

та з дітьми. 

Важливим аспектом було створення сім’ї, який окрім, одруження 

передбачав в досліджуваний період було й забезпечення себе всім необхідним. 

Вихід з сім’ї називався «відходом», коли молодята відселялись окремо, для 

цього потрібно було отримати земельну ділянку в сільраді та почати будувати 

собі житло [16]. Батьки могли допомагати в цьому, особливо у питанні 
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будівництва житла. Зазвичай сім’ї в досліджуваний період складались із двох 

(батьки та неодружені діти), рідше трьох поколінь (батьки, неодружені чи 

одружені діти з внуками). Великі родини із кількома поколіннями поступово 

зникали в сільській місцевості. Це було пов’язано із тим, що кожна окрема 

сім’я, відповідно до радянського законодавства, отримувала присадибний наділ 

та дозвіл тримати корову, але лишу у випадку, якщо виявила бажання жити 

окремо від родичів. Як наслідок, великі родини поділялись на одружені пари із 

дітьми аби вести власне господарство й могти збільшити свої сукупні доходи та 

допомогти один одному у випадку необхідності. 

Загалом варто відзначити й зростання кількості родин де керівний статус 

був у жінок, в тому числі й в Чернігівській області республіки. На думку В.Ф. 

Лисак це було пов’язано з тим, що саме в центральних областях УРСР жінки 

складали значно більший ніж відсоток ніж чоловіки від всього сільського 

населення,в середньому 55–58%, як наслідок, в центральних областях 

порівняно із західними південними та південно-західними регіонами зростало 

роль жінки, оскільки саме вона в багатьох випадках отримувала основні 

доходи, а саме результати економічної діяльності визначали статус глави 

родини, як наслідок, жінки головними були від 56 до 63% сімей в центральних 

областях[184]. Отже рівень патріархальності поступово знижувався в 

центральних областях, в тому числі й на Чернігівщині. В інших регіонах УРСР 

основний дохід до бюджету родини давала все ж праця та підробітки чоловіків 

в економічно більш прибуткових колгоспах Півдня, підробітках на 

підприємствах Донбасу, участі і роботах на лісозаготівлях в західних областях. 

Окремо слід зазначити про місце родини в морально-етичному 

формуванні особистості. Батьки ставали прикладом для дітей, яких виховували 

в дусі поваги до старших, традицій, звичаїв, при цьому така поведінка могла 

йти в розріз із ідеологічним вихованням в школі. Сім’я виконувала 

спрямовуючу та контролюючу функцію, адже батьки обов’язково перевіряли 

виконання роботи дітьми, стежили за гаг єною та здоров’ям дітей. 
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Варто відзначити, що вплив модернізацій них процесів в сільській 

місцевості торкнувся і селянства. Все частіше молодь цікавилась новими 

культурними новинками, під впливом комуністичної пропаганди сприймала 

«радянський спосіб життя», що йшло в розріз з традиційним вихованням та 

уявленнями старшого покоління, це у свою чергу призводило до того, що 

молодь відмовлялась продовжувати жити в селі й займатись сільським 

господарством, а перебиралась на роботу до міст. 

Розлучення теж мали місце в повсякденному житті тогочасного 

селянства, які відразу ставали поживною інформацією для домислів та пліток в 

селі. Нерідко причиною розлучень ставали подружні зради, зловживання 

алкоголем чоловіків, побиття жінок. Проте нерідко навіть при наявності 

проблем в родині, люди не розлучались, а «терпіли заради дітей» [9]. На думку 

інформанта, важливість сім’ї та моральний авторитет шлюбу в очах 

односельчан стримував громадян від розлучень та публічного розкриття 

скандалів у родині [3]. Все ж розлучення мали місце вжитті сільського соціуму 

республіки в середньому в 1952–1956 рр. на 1000 шлюбів припадало16 

розлучень, в 1957–1961 – 26, 1962–1966 рр. – 62. Отже кількість розлучень 

зростала в сільській місцевості, що свідчило про послаблення традиційного 

патріархального світогляду та проникнення на село уявлень про те, що шлюб не 

є явищем незмінним, тут варто згадати й послаблення впливу релігії та церкви 

через активну атеїстичну діяльність держави на селі. 

Рівень народжуваності в сім’ях Чернігівської області був 22 дитини на 1 

тис. чоловік в 1950 р., 18,3 дитини у 1960р, а в 1970 р. – сягнув 12,7 осіб. До 

того ж рівень дитячої смертності був досить високим, у 1952 р. із всіх 

новонароджених 32,6% дітей померли в республіці, з них у віці до одного року 

–7,4%. 

На одну жінку в УРСР припадало в 1950 р. –2,81 дитини, 1960 р. – 2,24, а 

в 1970 р. – 2,1 дитини. Падіння рівня народжуваності також позначилось на 

складі сім’ї та кількості сільського населення Чернігівської області. 
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Нерідко подружні зради, зловживання спиртним отримували громадський 

розголос, їх розглядали на громадських зібраннях, винуватці мусили каятись та 

публічно обіцяти, що таке більше не повторюватись. Як наслідок, це 

призводило до зростання напруженості в сільському соціумі, зведення рахунків 

та скандалів серед односельців. Наприклад, в колгоспі ім. Фрунзе Ніжинського 

району 1949 р. зловживання спиртним та зради місцевого бригадира призвели 

до того, що на нього почали писати скарги до району, як наслідок мали 

перевірки діяльності всього керівництва артілі, звільнення, догани, адже на 

проведених колгоспних зборах виявилось, що всі ці випадки підтвердились, але 

основною ціллю їх було саме зміщення його з посади та голови артілі. У 

с. Курінь Бахмацького району в 1950 р. питання зловживання спиртним та 

подружні зради місцевого охоронця, який до того ж був винний в тому, що 

відбулось кілька крадіжок вночі із колгоспного складу, коли він був у своєї 

коханки викликало обурення серед односельчан, адже окрім громадського 

осуду власне поведінки, через його відлучення з посту вночі страждало 

громадське майно, як наслідок його було звільнено, хоча сам він писав скаргу, 

що на нього звели наклеп, окрім того дільничному довелось вгамовувати 

чоловіка коханки, який хотів побити охоронця. Заходи держави, яка намагалась 

за рахунок морального осуду односельчан та авторитету колективної думки 

впливати в сільському соціумі як на поведінку та світогляд людей так і 

добивалась втілення ідеї, при якій кожен слідкує за іншим чим полегшує роботу 

держави із тотального контролю за населенням. 

Були випадки, коли народжувались діти поза шлюбом, яких зневажливо 

називали «байстрюками», такі події засуджувались в сільському соціумі [3]. 

Таких жінок нерідко ображали, а з дітей кепкували на вулиці та в школі [9]. 

Такі речі вважались великим соромом в селі [5]. Проте жінки з дітьми 

народженими поза шлюбом піддавались осуду, адже в повоєнні роки через 

складні та екстремальні умови багато жінок жили з чоловіками з якими так і не 

одружились або встановити батьківство було не можливо. 



187 

 

Варто відзначити, що перші повоєнні роки були складними для багатьох 

родин, відчувалась відсутність великої кількості чоловіків, які загинули або 

стали інвалідами після війни, що сприяло поширенню випадків повторного 

одруження або отримання грошей за шлюб. Наприклад, у с. Халимонове 

Бахмацького району в 1949 р. місцевий тракторист зажадав розлучитись, це 

питання було винесено на засідання місцевих зборів сільради, адже він 

аргументував своє рішення тим, що теща обіцяла за одруження на її доньці 

корову та 300 крб., не отримавши худоби та половини грошей, чоловік 

розлучився попри аргументацію місцевого парторга, що зараз зовсім інші часи 

й це не припустимо. Як результат цей випадок отримав висвітлення в місцевій 

пресі. 

У колгоспних родинах звичним явищем було участь дітей в роботі в 

підсобному господарстві, саме діти пасли гусей, качок, корів, овець, 

допомагали заготовляти корми, порались біля худоби в обід, допомагали й на 

городі, якщо батьки не могли прийти із колгоспного поля [16]. Отже родина 

виховувала серед молодого покоління розуміння важливості і необхідності 

фізичної праці, а також отримувала додаткові робочі руки. 

Варто розглянути вікову стратифікацію сільського населення. Згідно 

офіційної статистики в Чернігівській області на 100 сімей колгоспників в 1952 

році припадало 388 осіб, з них постійно проживало вдома – 361, решта на час 

проведення опитування були на навчанні, службі в армії, лікуванні або на 

заробітках. Чоловіки працездатного віку (16–59 років) було 68 осіб, а жінок 

(16–55 років) – 123, осіб похилого віку та інвалідів – 39, підлітки (12–15 років) 

обох статей – 47, дітей віком до 11 років – 84. Ситуація поступово змінювалась 

фактично через кілька років дані показують, що відбувалось поступове старіння 

населення, зростання кількості працездатних чоловіків з відтворення після 

демографічних втрат часів війни, також зменшення в середньому кількості осіб, 

які постійно проживали вдома, зменшення частки дітей віком до 11 років та 

збільшення кількості людей похилого віку. У 1955 р. на 100 сімей колгоспників 

регіону припадало в середньому вже 385 осіб, з них постійно проживало вдома 
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347 осіб, працездатного віку чоловіків – 72, жінок – 119, осіб похилого віку та 

інвалідів стало – 46, частка підлітків впала до 36, а дітей віком до 11 р. до 74 

людей. Варто відзначити, що кількість постійно проживаючих зменшувалась 

через те, що все більше осіб виїжджали на навчання та заробітки, перебирались 

на постійну роботу до міст. В основному їхали в Чернігів, Ніжин та Прилуки, 

але були такі, які переїхали в Київ, Харків, Дніпропетровськ або інші 

республіки СРСР. Якщо в попередні роки на заробітки їхали переважно 

чоловіки, то в 1955 році половину складали вже жінки. Загалом у 1957 році 

89,4% чоловіків (18–59 років) проживало вдома, тоді як жінок (18–54 років) – 

88,5 %. 

Отже, падіння темпів народжуваності, відтік трудових ресурсів в інші 

регіони УРСР та інші республіки СРСР призводили до поступового старіння 

сільського населення області, що відбилось на демографічній кризі, яка 

охопила Чернігівщину в 1980-х роках. 

Селянська родина також була самостійною господарською одиницею, 

адже володіла присадибною ділянкою, свійською худобою та птицею, 

отримувала дохід від цієї діяльності, в якій брали участь всі її члени: від дітей 

до осіб похилого віку. Загалом їх матеріальна база була різноманітною. 97 % 

сільських родин мали земельні ділянки згідно Статуту с/г артілі, тобто в розмірі 

0,25 га, інші менше або не мали її взагалі. У Чернігівській області в 1962 р. на 

100 сімей в області припадало 78 корів, 5 биків, 123 свиней, 25 овець, 45 кіз, 

1172 голів птиці, 34 кролі. Варто відзначити, що у своїх господарствах 

селянські родини тримали різу худобу в західних та південних областях більше 

тримали овець та птицю, на півдні овець та корів, тоді як центральних та 

північних регіонах тримали більше свиней та кіз. Свої ділянки селяни регіону 

засіювали овочевими культурами, тютюном, кукурудзою, льоном, коноплями. 

Більшу частину городів колгоспники засаджували картоплею, буряками, 

капустою, кукурудзою, іншими зерновими та бобовими. В цьому аспекті також 

регіон відрізнявся від інших в УРСР. Традиційно поліські області республіки 

вирощували більше картоплі та технічних культур, тоді як південні зернових та 
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баштанних, в західних, особливо в Закарпатській області, городництво було 

менших масштабів порівняно з тваринництвом, тоді як центральні, особливо 

Київська та Харківська вирощували на присадибних ділянках більше саме 

овочів та ягід. Саме ведення підсобного господарства забезпечувала майже всім 

необхідним для харчування та частиною сировини, решту здавали державі за 

гроші, як обов’язкові поставки та продавали на ринках. 

Складна економічна ситуація в перші повоєнні роки сприяла тому, що 

держава й колгоспи намагались допомогти багатодітним сім’ям; родинам із 

інвалідами, сиротами; жінками-породіллями. Допомога могла бути й як 

грошова так і в натуральному вигляді (продукти харчування). При колгоспах 

області діяли каси взаємодопомоги, що мали відповідні фонди асигнувань, що 

виділялись артілями. Для допомоги матеріально незабезпеченим, багатодітним 

сім’ям держава створила в районах за рахунок кощтів колгоспів фонди 

«всеобучу», який займався закупівлею для дітей з бідних родин одягу, 

шкільного приладдя, підручників. Варто зауважити, що допомога від колгоспів, 

нерідко залежала від їх фінансових можливостей і рішень правління 

господарств. Нерідко малозабезпечені родини могли розраховувати на 

допомогу односельців або на те, що колгосп міг виділити в порушення норм 

додаткову земельну ділянку, разову допомогу. 

Ситуація з соціальною допомогою значно покращилась після введення 

обов’язкового пенсійного забезпечення для колгоспників на початку 1960-х 

тепер такі родини не залежали від фінансово стану колгоспу чи допомоги 

односельців. Пенсії призначались у випадку втрати працездатності, за старістю, 

інвалідністю і втрату годувальника. 

Отже, можна зробити висновок, що родина залишалась виховною та 

духовною структурою, що впливала на світогляд та формуванні ціннісного 

базису селянства. Селянство сприймало сім’ю як необхідний елемент 

повсякденного життя. Значному осуду в сільській місцевості піддавались поява 

позашлюбних дітей. Загалом державно-партійні органи втручались вжиття 

сільських родин, їх проблеми та негаразди нерідко ставали предметом 
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обговорення в селі, через їх підняття на публічних зборах та заходах. 

Відбувалось поступове збільшення віку вступу в шлюб серед селянства регіону. 

Поступово зростала роль жінки в сім’ї, адже в силу комплексу причин у 

багатьох родинах, саме вона результати її діяльності були основою бюджету 

колгоспної сім’ї. зменшувалась кількість народжуваності серед селян регіону, 

що позначилось й на кількості колгоспного селянства в наступні роки. 

Скорочувалось кількість родин, що складались із кількох поколінь 

переважною стала сім’я. в якій жило подружжя саме або з малолітніми чи 

неодруженими дітьми. Це було пов’язано із тим, що молодим родинам, колгосп 

мав виділяти ділянки для будівництва житла і ведення підсобного господарства, 

тому молоді одружені селяни охоче селились окремо від старшого покоління. 

Держава намагалась в приватній сфері нав’язати свої ідеологічні 

настанови й сформувати уявлення про місце людини в комуністичному 

суспільстві, однак нерідко саме родина відігравала ключову роль у становленні 

особистості. При цьому держава та сільська громада по можливості намагалась 

допомогти малозабезпеченим родинам. 
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РОЗДІЛ IV. ДУХОВНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ 

СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ 

4.1.Дозвілля та відпочинок у сільській місцевості  

Невід’ємним елементом повсякденного життя людини також є 

відпочинок. У сільській місцевості також були свої особливості організації та 

форм дозвілля. 

Дозвілля займає важливе місце в житті будь-якої людини. У радянську 

епоху партійно-державне керівництво намагалось поставити під контроль 

діяльність закладів культури (клуби) та впливати й контролювати дозвілля 

населення. Клуби вважались не просто місцем відпочинку, їх діяльність в часи 

існування СРСР була продовженням ідеологічної діяльності КПРС у формі 

культурно-просвітницької роботи. Проте, важливим аспектом для розуміння їх 

ролі в житті сільського соціуму, залишалась власне ставлення місцевого 

населення до їх діяльності та участь в їх роботі й в організованих ними заходах. 

Для розкриття цієї теми доцільно розглянути такі аспекти як специфіка 

ідеологічної роботи на селі; особливості функціонування закладів культури в 

сільській місцевості; участь місцевого населення в роботі клубів та їх гуртків; 

ставлення селянства до функціонування цих установ; скарги та листи з приводу 

їх незадовільної діяльності до органів влади та ЗМІ. 

У повоєнні роки центром усього культурного життя на селі були клуби. 

Післявоєнне становище поставило перед ними нові вимоги, адже вони на селі 

були одночасно кінозалом, лекторієм і місцем відпочинку [245, с. 78]. Отже, не 

дивно, що вони відігравали важливу роль в повсякденному житті селянства.  

Складні суперечливі процеси в соціально-економічній і духовній сферах 

суспільства на межі 50-х – середині 60-х рр., виявили необхідність якісних змін 

у діяльності сільських клубів, оскільки нова економічна ситуація вимагала 

перегляду їх ролі, функцій і значення, переосмислення вкорінених стереотипів, 

сформованих традиційних напрямів та форм роботи [276]. Діяльність клубів 

була сконцентрована на кількох напрямках, в межах визначених директивами 

партійно-державного керівництва відповідно до пануючої ідеології, яка 
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передбачала, що через активну ідеологічну та культурно-просвітницьку роботу 

цих закладів можна буде забезпечити підтримку сільського населення при 

реалізації соціально-економічних планів держави. Як результат основними 

напрямками роботи цих закладів була інформаційна та пропагандистська 

робота, тоді як творчій стороні приділяли значно менше уваги. 

В УРСР в досліджуваний період діяли переважно сільські, колгоспні 

клуби. Загалом заклади культури в сільській місцевості перебували в скрутному 

становищі, оскільки до них застосовували залишковий принцип фінансування, 

що призводило до того, що в селах не вистачало найнеобхіднішого: 

кіноустановок, книг, журналів, радіоприймачів, меблів, коштів для ремонту 

будівель, відчувалась нестача кваліфікованих працівників. Ці проблеми часто 

перекладалися на плечі керівників місцевих господарств. Клуби залежали від 

фінансування місцевими артілями, кошти на них виділяли за рішенням зборів 

членів артілі та з дозволу правління, але не завжди їх втрачали за 

призначенням, до того ж з числа своїх працівників не завжди можна була 

знайти відповідальну особу, що буде займатися культурно-просвітницькою 

роботою. Будівельні матеріали заготовлені Укоопспілкою для будівництва та 

ремонту колгоспних клубів часто використовувались господарствами не для 

визначених цілей. Інколи приміщення клубів були не підготовленні до потреб 

відвідувачів, оскільки знаходились в колишніх переобладнаних храмах, 

житлових будинках, не отоплювались в холодну пору року, не мали достатньої 

кількості меблів, необхідного для функціонування інвентарю та реквізиту, 

санвузлів. 

Розуміючи важливість задоволення культурних потреб селянства, 

держава намагалась поліпшити ситуацію. У січні 1950 р. з метою усунення 

недоліків у культурному будівництві була прийнята Постанова ЦК КП(б)У 

«Про стан і заходи поліпшення будівництва клубних приміщень у сільській 

місцевості», що мала стимулювати розвиток мережі закладів відпочинку в 

УРСР. Як результат в Чернігівському районі Чернігівської області в 1947 р. 

було лише 14 сільських клубів, тоді як в 1951 р. вже – 26. До будівництва 
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закладів культури партійно-державне керівництво активно залучало у вільний 

час від роботи в колгоспах селян, апелюючи до необхідності забезпечення 

духовних потреб населення та використовуючи бажання місцевих жителів, 

особливо молоді, мати організовані місця відпочинку. Для забезпечення клубів 

фаховими кадрами з 1956 р. були організовані 6-місячні курси для підготовки 

фахівців із культурно-масової та виховної роботи, які проводилися за рахунок 

коштів колгоспів та профспілок. Досить часто працівники закладів культури 

суміщали роботу в них із основною роботою в колгоспі, школі, дитсадку, окрім 

того нерідко саме на їх плечі та місцеву парторганізацію лягала робота по 

випуску стінгазети місцевого колгоспу, в якій розповідалось про життя села та 

артілі, нерідко в ній висміювались односельчани, що вживали спиртне, не 

хотіли працювати. 

Однією із поширених форм культурно-освітньої роботи на селі були 

різноманітні гуртки, що створювались при клубах з урахуванням інтересів 

колгоспників, рідше при школах. Заняття в них, як і вся клубна робота, 

проводились безкоштовно. Основною метою гуртків було поглиблення масово-

політичної роботи і більш повне задоволення різноманітних духовних запитів 

сільського населення [276, с. 34]. Існували хорові, драматичні, літературні, 

фізкультурні гуртки, обов’язковим був гурток політичної освіти й вивчення 

марксизму-ленінізму, іноді буди гуртки натуралістів, конструкторів. Репертуар 

гуртків художньої самодіяльності був різноманітним, в ньому були гуморески, 

п’єси, танцювальні та музикальні номери. Наприклад, колектив клубу 

с. Понориця в Чернігівській області за 2 місяці 1963 р. дав 12 музикальних 

концертів та поставив 3 п’єси: «Сватання на Гончарівці», «По ревізії», 

«Поєдинок». 

Значною популярністю користувались концерти, пам’ятні вечори 

присвячені знаменитим датам, відзначенням державних свят, шанування 

місцевих «ударників соціалістичної праці», відзначення успіхів в діяльності 

місцевого господарства при виконанні або перевиконанні плану. Наприклад, 

тематичний вечір в клубі в с. Борзна Бахмацького району колгоспу «Україна», 
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що проходив 16 квітня 1963 р. мав назву «Свято весни» та включав велику 

кількість різноманітних заходів. Спочатку виступив керівник місцевого 

господарства, охарактеризувавши стан проведення весняно-польових робіт, 

далі відзначив передовиків та ударників виробництва, висловив надію на 

перевиконання цьогорічного господарського плану. Наступним слово взяв 

голова місцевої парторганізації, він відзначив успіхи сільського господарства 

району, області та республіки в цілому, згодом розкритикував наявність в 

громаді п’яниць та «тунеядців», які не працюють добросовісно в колгоспі, 

закликав правління артілі до організації контролю за проведенням 

просвітницької роботи в колективі. Далі відбулись виступити членів хорового 

та драматичного гуртків місцевого клубу, вечір закінчувався переглядом 

кінофільму пропагандистського змісту. 

Фактично за таким сценарієм відбувалось значна частина відзначення 

державних свят та ювілейних дат у СРСР, а окремі елементи цього плану 

проведення урочистих дійств збереглись і в сучасності в сільській місцевості. 

Важливим аспектом діяльності сільських клубів стала організація та 

проведення переглядів кінофільмів. У місцевих партійно-державних органах 

Чернігівської області, керівники обкому КП(б)У й облвиконкому в 

післявоєнний період зазначали, що кінематограф є більш потужним агітаційним 

інструментом ніж преса та радіо, а тому має бути одним із ключових засобів 

пропаганди на селі. Значною проблемою залишалось питання оплати роботи 

пересувних кіноустановок колгоспами, через що виникали борги перед 

«Головкінопрокат», як наслідок значна частина господарств не мала змоги 

оплачувати кіносеанси, а тому залишала колгоспників без перегляду 

кінофільмів. Значною проблемою для проведення кіносеансів ставали 

періодичні перебої з постачання електричного струму. 

Додатковим навантаженням на плечі працівників закладів культури лягав 

обов’язок участі в роботі організованих партійним активом агітаційно-

культурних бригад, які мали у весняно-літній період під час сівби чи збирання 

врожаю проводити виїзні концерти в полі для організації відпочинку 
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колгоспників на місцях за участю представників місцевої художньої 

самодіяльності, що мало на меті стимулювати серед селянства бажання до 

виконання господарських планів, що висвітлювалось в місцевій пресі. 

Наприклад в Носівському районі, Чернігівської області у 1961 р. діяло 8 таких 

бригад, що давали по 3–4 концерти на день, в репертуарі яких були промови 

агітаторів та місцевих партійних керівників, виступи хорових колективів, 

баяністів, постановки гуморесок та невеликих п’єс. 

У сільських клубах також проводились різноманітні заходи, не пов’язані 

безпосередньо із відпочинком, серед них збори членів артілі, засідання 

товариських судів, зібрання партійно-комсомольського активу, зустрічі із 

представниками керівництва району, виступи агітбригад, урочистості до 

святкування державних свят та пам’ятних дат, нагородження передовиків 

виробництва та ударників соціалістичної праці. 

У той же час місцевий партійно-комсомольський актив у своїх 

зверненнях в район звертав увагу на низький рівень ідеологічно-виховної 

роботи, що здійснювалась працівниками клубів серед населення в закладах 

культури. Наприклад, в с. Тиниця Бахмацького району основу діяльності клубу 

становлять кіносеанси, танці, прослуховування музики, практично не 

проводиться ідеологічна робота серед місцевих жителів, не вистачає журналів 

та агітаційних матеріалів, оскільки завідуючий не бажає цим займатись. Досить 

часто представники сільського активу зауважували в своєму спілкуванні з 

представниками влади, що відсутність в невеликих селах та хуторах клубів чи 

їх не систематична робота сприяє тому, що селяни змушені самі організовувати 

самостійно свій відпочинок, влаштовувати гулянки з вживанням спиртного, 

ігноруючи зауваження зі сторони, апелюючи до того, що інших форм 

відпочинку просто не має в селі. До речі, самі селяни постійно звертались до 

районного та обласного керівництва з метою отримання підтримки та 

фінансування будівництва нових і ремонту діючих клубів, оскільки були 

зацікавлені в різноманітності повсякденного відпочинку на селі. 
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У місцевих клубах також відбувались сімейні свята, в основному весілля, 

які проводились у відповідних «кімнатах щастя» з процедурою реєстрації 

шлюбу за присутності місцевого керівництва, яке урочисто вручало свідоцтво 

молодятам. Часто у них відбувалась невеликі концерти за участі представників 

місцевої самодіяльності на честь проводів молодих хлопців на службу до армії. 

Досить часто селяни скаржились на якість відпочинку в клубах. 

Наприклад надходили листи до обласної газети про роботу клубу с. Долинське 

Менського району та в с. Галасівка Бахмацького району, де мали місце зриви 

кіносеансів, пропуск відвідувачів без квитків, розпиття спиртного, бійки, 

пошкодження меблів, хуліганські дії. Поширеним явищем були скарги на 

роботу працівників самих клубів. Наприклад, заклади культури Менського 

району періодично не працювали, адже це майже завжди залежало від волі 

завідуючого, часто працівники знаходяться в не тверезому стані, гроші не всі 

колгоспи регулярно виділяють на клуби, їх період роботи нерідко припадає 

тільки на робочі дні, коли більшість місцевих жителів не можуть прийти через 

особисті справи чи роботу в підсобних господарствах. У с. Курінь Бахмацького 

району завідуючий використовує клубний баян для своїх цілей, гуляє в 

знайомих та друзів, а клуб в цей час залишався закритим. Поширеним явищем 

були скарги на якість кіносеансів, адже нерідко селянам доводилось йти кілька 

кілометрів до клубу, який міг не працювати з різних причин (поломка 

кіноапарату, відсутність струму, не прибуття пересувної кіноустановки), у той 

же час в клубах могло не вистачати стільців, кіноплівки могли бути погано 

змонтованими, якість зображення низьким, власне перегляд могли призначити 

на пізню годину, тоді доводилось повертатись з клубу вночі о 3-й чи 4-й годині 

ночі. 

У сільських клубах форми відпочинку часто залежали власне від 

побажань селян, наприклад в них досить часто грали в карти [10], доміно, 

вживали спиртні напої, а керівництво клубів на це нерідко мало звертали увагу, 

намагаючись не псувати стосунки з відвідувачами. Прихильно ставилось 
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населення в першу чергу до вистав та творчих вечорів із співами, молодь до 

танців [1]. 

Електрифікація сільської місцевості широко розгорнута в «хрущовську 

добу» також вплинула на повсякденний відпочинок селянства в клубах. З 

підключення до мережі цих установ це дало можливість розмістити стаціонарні 

кіноустановки, встановити радіоприймачі, радіоли, проводити в більш зручних 

у мовах більше часу для відпочинку. У той же час в селах де підключення до 

електромережі ще не відбувалось клуби працювали значно менше часу, 

проведення кіносеансів залежало від роботи бригад пересувних кіноустановок, 

які нерідко ламались або могли не дістатись до віддалених сіл через 

бездоріжжя. Варто зауважити, що при електрифікації сільської місцевості в 

першу чергу підключали господарські та адміністративні будівлі колгоспів, 

сільради, а вже потім клуби, будинки культури, магазини, фельдшерсько-

акушерські пункти, школи, дитсадки, в останню чергу житлові приміщення 

самих колгоспників, що яскраво свідчить про ставлення влади до питання 

забезпечення культурних та соціально-побутових потреб селянства. 

Ставлення та участь в діяльності сільських та колгоспних клубів серед 

населення було різноманітним в залежності від обставин, в залежності від пори 

року, особистих стосунків із працівниками закладів культури, програми заходів 

та репертуару, вікової категорії відвідувачів. Селяни активно відвідували 

кіносеанси, концерти місцевих та районних гуртків художньої самодіяльності, 

менше проявляли інтересу до заходів пов’язаних із відзначенням пам’ятних дат, 

державних свят, прослуховування радіопередач, літературних вечорів. Значно 

поширеними були настільні ігри (шахи, шашки, доміно). Серед молоді великою 

популярністю користувались клубні танці, прослуховування музики, якщо у 

селі не було клубу або він не працював молоді люди відвідували схожі заклади 

в сусідніх селах. 

Найменше активність селяни виявляли цікавості до роботи гуртків із 

вивчення комуністичної ідеології та перегляду агітаційної літератури. 

Наприклад, в колгоспі імені Жданова в Бахмацькому районі, селяни рідко 
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беруть участь агітаційного гуртка або приходять в невеликій кількості. 

Просидівши з півгодини поговоривши про свої проблеми, переглянувши кілька 

сторінок агітматеріалів, вони йдуть додому. На запитання працівника:« Чому 

вони не хочуть відвідувати гурток?». Селяни відповідали: «Нам сказали, ми 

записались, але в нас стільки справ вдома, що вгору ніколи глянуть!». Такі 

факти яскраво показують незацікавленість селян у вивченні основ 

комуністичної ідеології в гуртках, вони віддавали перевагу вирішенню своїх 

особистих проблем, роботі в підсобних господарствах, що було свідченням 

номінального, демонстративного інтересу до питань, які мало стосувались їх 

життєвих проблем, але владні структури вимагали хоча б номінального 

виконання директив зверху. 

Загалом масова сільська культура, що виражалась у формі проведенні 

заходів в сільських клубах, як і самі установи, користувались популярністю 

серед місцевого населення. Окрім звичного відпочинку в них селяни могли 

зустрітись зі друзями та знайомими, обговорити останні новини, послухати 

місцевих колгоспних та партійних керівників, ознайомитись з плітками, 

зав’язати стосунки в неформальній атмосфері. 

Якщо все ж клуб не працював або його взагалі не було, селяни 

намагались вийти із ситуації. Молодь збирались біля чийогось будинку співали 

пісень, танцювали, грали на музичних інструментах (баян, гітара). 

Отже, сільські клуби займали дуже важливе місце в повсякденному 

дозвіллі місцевого населення, що виражалось в участі селянства в проведенні 

різноманітних заходів, роботі в гуртках. Заклади культури в сільській 

місцевості виконували функцію інструменту пропаганди комуністичної 

ідеології та радянського способу життя. Не зважаючи на партійно-державний 

контроль за діяльністю закладів культури на селі, відвідувачі все ж мали вплив 

на різноманіття форм відпочинку, що нерідко залежало від їхньої ініціативи. 

Фінансування клубів за залишковим принципом та неможливість колгоспів 

виділення коштів у достатньому обсязі спричиняло до проблем із матеріальним 

забезпеченням цих установ. Важливість сільських клубів в повсякденному 
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житті селян також засвідчує кількість скарг та листів від населення до органів 

влади та преси з метою поліпшення якості їх роботи та обслуговування 

відвідувачів, розширення репертуару, урізноманітнення проведених заходів 

контролю за діяльністю працівників закладів культури. 

Окремо варто відзначити обідню перерву як форму відпочинку у 

колгоспах. Нерідко в цей час приїжджали агіткультбригади із виступами 

активістів, колективів художньої самодіяльності місцевих клубів. Нерідко в цей 

час при неорганізованому відпочинку, окрім обіду, селяни вживали спиртне, 

співали народних пісень, обговорювали свої щоденні проблеми та останні 

новини із життя села [17]. 

Окремо варто розглянути дозвілля та відпочинок дітей. У дитсадках 

гралися іграшками, переважно гумовими, були скакалки, також проводили час 

у пісочниці [16]. Популярними серед дітвори були ігри «у війну» [10], 

«хованки», «піжмурки», «стукалки» [16], «круг», «палки» [15]. Дітям 

подобалось більше гратися на вулиці ніж в дитсадках. Для того, щоб отримати 

солодощі, вдома вони не завжди були на столі, діти здавали яйця або пляшки в 

магазин і на ці кошти купували цукерки та пряники [16]. 

Якщо молодь переважно проводила відпочинок в клубі, а діти на вулиці, 

то старше покоління радше вдома, вони могли посидіти за столом родичами чи 

знайомими, іноді за пляшкою горілки, особливо у святкові дні, рідше на день 

народження, річницю сімейного свята. 

Загалом «свята» і «святкові дні», які протягом доволі тривалого періоду 

сформувались та закріпились у формі традицій та звичаїв, то фактично у 

певному розумінні через їх повторюваність щороку свята можна вважати 

окремим та особливим елементом повсякденного життя, тобто «святкової 

буденності» [226, с. 227]. 

У святковому циклі селянства з’явились нові радянські свята, що активно 

запроваджувались та пропагувались партійно-державним керівництвом, 

намагаючись замінити ними традиційні свята та форми їх проведення. До таких 

нововведень, що мали змінити традиційні святкування в селянській культурі 
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належали обжинки, які пропонувалось відзначати по завершенню окремих 

циклів сільськогосподарських робіт, яке в радянську епоху отримав назву 

«свято Врожаю». Наприклад, в селах Козелецького району в 1960–1961 рр. при 

закінченню збору врожаю зернових ланкові урочисто передавали останній 

прикрашений сніп бригадиру, який вручав його керівнику господарства, а 

ввечері того ж дня проводились урочисті заходи та концерти в місцевих клубах, 

у ході яких відбувалось нагородження передовиків виробництва, виступи 

голови, колгоспу та сільради, виступи місцевих хорових, театральних 

колективів. 

Також відзначали радянські свята, що супроводжувались урочистими 

зборами в клубах, виступами представників місцевого керівництва та 

колективів художньої самодіяльності, своєрідними пікніками, на які рядові 

колгоспники змушені були ходити аби засвідчити лояльність до режиму та для 

виконання місцевими владними структурами директив зверху. 

Радянська влада культивувала такі свята як 1 Травня, День великої 

Жовтневої соціалістичної революції. День народження В. І. Леніна. Також 

організовувались свята, переважно в клубах, приурочені до закінчення посівної 

кампанії, жнив, перемозі колгоспу чи району в соцзмаганні, і т.д. У ці дні влада 

намагалась максимально будь-якими способами показати переваги радянської 

держави та успіхи в розбудові економіки, навіть якщо вони не відповідали 

дійсності, роздаючи премії, нагороди. Участь у таких заходах та мітингах були 

обов’язковими, хоча для більшості колгоспників це було малоцікавим. 

Отже підсумовуючи, можна стверджувати, що дозвілля як невід’ємний 

елемент повсякденного життя селян відігравав значну роль, адже дозволяв 

відпочити від фізичної праці в колгоспі та підсобних господарствах, нерідко 

важких побутових умов, відволікти від щоденних проблем та негараздів. 

Основним місцем відпочинку сільського населення стали сільські клуби, 

які незважаючи на значну кількість проблем (недофінансування, недостача 

реквізиту та апаратури, перебої з постачання електрики, відсутність 

підготовлених кадрів) намагались урізноманітнити дозвілля селянства та по 
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можливості задовольнити культурні потреби відвідувачів. Розуміючи це, 

держава активно намагалась впливати на дозвілля селянства в клубах, 

цензуруючи репертуар, організовуючи ідеологічно-агітаційні гуртки з вивчення 

«основ марксизму-ленінізму», проводила зустрічі з керівництвом, агітаторами. 

Селян активно цікавив відпочинок в клубах, найбільшою популярністю 

користувались перегляд кінофільмів, танці, прослуховування радіопередач, 

менше читання газет, журналів, що частіше цікавило молодь, відвідування 

різноманітних гуртків, що було переважно улюбленим заняттям дітей та 

молоді. Підтвердженням зацікавленості сільського населення в клубному 

дозвіллі стало подання скарг, пропозицій до керівництва різних рівнів, 

надсилання листів з метою вирішення проблем у роботі клубів. 

Активно владою на противагу релігійним святам, які також 

урізноманітнювали відпочинок селян, запроваджувались радянські свята, які 

мали підкреслювати успіхи радянської влади та досягнення в побудові 

«комуністичного суспільства». 

 

4.2. Роль релігії та традиційної обрядовості в повсякденному житті 

селян 

Релігія була одним із духовних основ традиційної селянської духовної 

культури. На думку В. Ф. Лисак, у 1950–1960 рр., віра селян як основний 

компонент традиційної культури постійно піддавалася тиску збоку державних 

інституцій [229, с. 187]. Після приходу до влади більшовиків, було розгорнуто 

активні заходи із антирелігійної пропаганди та поширення комуністичної 

ідеології. Влада намагалась замінити традиційні цінності й світоглядні 

установки шляхом «комуністичного виховання». 

У повсякденному житті релігія, особливо після знищення та закриття 

церков поступово переміщувалась із громадської сфери в родинно-побутову. 

Очевидці того часу зазначають, що більшість людей продовжували вірити в 

Бога, хоч все рідше відвідували церкви, віруючими були навіть члени партії та 
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представники місцевого керівництва, серед селян це сприймалось як норма, 

однак це могло засуджуватись з боку вищого керівництва [4]. 

Перші післявоєнні роки позначились тенденцією до зменшення тиску 

партійно-державних органів на функціонування релігійних та церковних 

організацій. Це було пов’язано із намаганням керівництва СРСР активно 

використати патріотичний порив релігійних общин та духовенства в роки 

війни, які підтримували боротьбу з ворогом, проводили служби та молебні за 

вояків Червоної Армії, організовували збір продуктів та речей для фронту та 

використати піднесення для мобілізації населення на відбудову країни. При 

цьому пом’якшення ставлення до церкви та віруючих мали формувати 

позитивне враження про радянську владу в очах іноземців в перші повоєнні 

роки. 

Проте вже з кінця 1940-х років намітився поворот в державній політиці в 

питанні ставлення до церкви та віруючих. Це було спричинене комплексом 

причин, серед яких зміна зовнішньополітичної ситуації, початок нової хвилі 

репресій в середині країни, спроби духовенства сприяти зростанню ролі церкви 

в житті суспільства. 

Церква та релігійні громади так і не змогли стати елементами 

тоталітарної системи для впливу на населення. Обмеження діяльності 

православної церкви відбулися наприкінці літа 1948 р. під тиском Ради у 

справах Російської православної церкви (далі – РПЦ), Синод був вимушений 

ухвалити рішення про заборону хресних ходів з села в село, духовних концертів 

у храмах поза богослужіннями, друкування в єпархіях без дозволу Синоду 

акафістів, послань, єпископів, неприпустимості роз'їздів архієреїв у період 

сільськогосподарських робіт, забороні всяких молебнів на полях, вводилась 

заборона викладання Закону Божого в храмах під виглядом проповідей тощо 

[137, с. 140]. При цьому було збільшено податок, який мали платити священики 

зі своїх доходів державі, який зріс з 69% до 81%. Також відповідно до 

Постанови Ради Міністрів СРСР «Про свічковий податок» від 16 жовтня 1958 р. 

завдала удару по одному з основних церковних прибутків – виробництву та 
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продажу свічок. Було помітно підвищено податок на їх виробництво, що 

позначилось на обсягах свічок. Таким чином держава активно тиснула на 

церкву, намагаючись зменшити її можливості впливати на життя населення 

країни. 

Кінцем «ліберального ставлення» влади до церкви стала поява постанови 

ЦК КПРС від 4 жовтня 1958 р., за нею релігія визнавалась однією із найбільших 

пережитків класових формацій у свідомості людей, а звільнення від її впливу 

має бути одним із найважливіших завдань, що мають стояти перед партійною 

ідеологічною роботою [137, с. 141]. Такі заходи досить швидко позначились на 

церковній мережі УРСР. Станом на 1 січня 1957 року в республіці було 8547 

церков та молитовних будинків, а вже у 1963 році 5321 [34, арк. 80]. У 

Чернігівській області діяло 209 зареєстрованих церков та молитовних будинків, 

з них діючими було 158, а з них 155 церков діяло в сільській місцевості [34, арк. 

80]. Із всіх релігійних громад на території регіону окрім православних діяли 52 

общини ЄХБ та 1 старообрядців. Від загальної кількості діючих релігійних 

споруд Чернігівська область поступалась лише західноукраїнським та 

Вінницькій областям. 

Однак показники значно знизились, адже в 1946 році в області було 

зареєстровано 392 діючих храмів та молитовних будинків, проте поступово 

протягом кожного року з реєстрації знімались переважно по 2–3 громади та 

забирались приміщення храмів [117, с. 30]. Цю тенденцію радянські органи 

влади пояснювали тим, що повертали у власність приміщення клубів, складів, 

шкіл- інтернатів, які в роки окупації припинили існування, а споруди незаконно 

повернулись у власність церкви та знов почали діяти як культові об’єкти. 

На думку П. Бондарчука, 1950-ті роки позначились деяким ослабленням 

релігійності мас, лихоліття війни та страх за майбутнє переставали впливати на 

активізацію віри серед населення, хоча рівень відвідування храмів продовжував 

залишатись досить високим [137, с. 140]. Не в останню чергу завдяки 

активному проведенню антирелігійної кампанії радянською владою в 1950–

1960-х роках. 
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Розгорнута радянською владою «кампанія із боротьби із релігійними 

пережитками та забобонами» проходила в кількох напрямках, що передбачала 

атеїстичну пропаганду, закриття храмів, обмеження проведення богослужінь, 

дискредитація священників, релігії та церкви через ЗМІ, фіскальний тиск на 

релігійні громади, заборона відзначення свят, введення покарань за невихід на 

роботу у релігійні свята. Місцеві активісти відзначали, що селяни похилого віку 

залучають дітей та молодь до релігії, вмовляючи їх ходити до церкви, 

відзначати свята, також ними критикувались вживання алкоголю під час 

поминок, витрачання коштів у вигляді пожертв на храми священикам. 

Віруючих постійно на різноманітних зібраннях, в пресі порівнювали з 

пияками, тунеядцями, хуліганами, що заважають «прогресу та процвітанню»; 

наголошували, що релігія є «капіталістичним пережитком», а відвідування 

храмів є «зрадою комунізму»; навчання молоді має відбуватися «в дусі 

комуністичного виховання без забобонів та пересудів». 

У такій ситуації, якщо ти був віруючим і відкрито відвідував храм чи 

підтримував церкву розраховувати на підвищення в посаді чи вступ до 

комсомолу чи партії був не можливим. Як наслідок, дехто відмовлявся від 

відвідування церкви чи відкрито визначав постулати атеїзму, адже це було не 

просто вимогою влади, але й дозволяли з часом підняти по кар’єрній сходах. 

При цьому в середині сільського соціуму, навіть в роки потужної 

антирелігійної кампанії в кінці 1950 – на початку 1960-х років, незважаючи на 

тиск партійно-державних структур, жорстких конфліктів без санкції влади не 

відбувалось. Віруючі та атеїсти, якими були переважно лише ідейні комуністи, 

співіснували досить мирно. Переважно в селі розуміли, що люди відмовлялись 

від релігії та церкви тільки через бажання догодити керівництву та отримати 

посаду. 

На селі кампанія по боротьбі з релігією та церквою в першу чергу 

передбачала закриття місцевого храму шляхом тиску та вмовляння віруючих 

припинити проводити служби, залякування та погроз священників, 

застосування до непокірних штрафів, позбавлення земельної ділянки, подання 
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місцевими комсомольцями та активістами скарг до району. Місцева влада 

активно використовувала наявні можливості для формування образу 

священика, як особи, що не працює, живе за рахунок інших та лише шкодить 

життю селян. Наприклад, в с. Горіхове Батуринського району, місцевий голови 

колгоспу та сільради вмовляли священика припинити діяльність після закриття 

храму, вимагали припинити «побиратися із хрестом», брати із селян продукти 

та гроші за виконання обрядів, а краще йти працювати разом із дружиною до 

колгоспу. Для досягнення цієї цілі його критикували на місцевих зборах, 

звинувачували в пияцтві та незаконних поборах, порушенні посту, коли сам він 

вимагав дотримуватись його від селян. Також цькування віруючих та 

служителів культу відбувалось за рахунок публікації стінгазет, сатиричних 

плакатів, на яких висміювали діяльність церкви та «неосвіченість темних 

селян». У Лосинівському районі місцеві комуністи та комсомольці 

організовували бригади, які ходили до селянських дворах, вмовляли селян не 

ходити до церкви, підписуватися під заявою про відмову відвідувати храм, 

агітували батьків не прищеплювати дітям «релігійні забобони», писали скарги в 

район на місцевого священика та звертались до суду. На свята спеціальні 

бригади на чолі із місцевим керівництвом ходили по хатах, змушуючи 

виходити на роботу, вимагали віддати пасхи та яйця [1]. Навіть в школах в 

дітей перевіряли чи не хто тне приносив на обід паску,яйця чи на руках не 

лишилось плям від фарбування крашанок цибулинням [1]. Непоодинокими 

були виключення із партії за участь у релігійних святах чи за хрещення дітей 

[1]. У таких умовах через закриття храмі та тиск віруючих нерідко вірянам, 

переважно особам похилого віку, доводилось відвідувати служби у інших 

селах, де ще функціонували храми або збиратись в когось вдома, не афішуючи 

проведення служби, а обряди такі як вінчання, хрещення проводились таємно. 

Традиційно радянські органи влади намагались ліквідувати ті громади, в 

яких була незначна кількість віруючих. Наприклад, в 1961 р. в с. Вертіївка 

Ніжинського району церва була закрита на підставі того, що в селі віруючих 

було лише 45 чоловік, з них лише 20–25 відвідували храм, після проведення 



206 

 

атеїстичної пропаганди та вмовлянь, храм був закритий,а громада припинила 

своє існування [117, с. 32]. Такі випадки були непоодинокими, хоча іноді все ж 

селяни скаржились, що на них чиниться тиск, однак такі звернення залишались 

поза увагою. 

Для посилення антирелігійної боротьби на селі активно залучали 

вчителів, викладачів, партактив, комсомольців, які проводили лекції, публічні 

виступи, на яких піддавали критиці діяльність церкви та священиків, 

доказували не існування Бога з точки зору «наукового комунізму», 

звинувачували віруючих в тому, що вони заважають розвитку суспільства, 

навчають дітей непотрібній та шкідливій релігії. Однак як відзначають 

інформанти, в переважній більшості селяни, окрім комуністів, не надавали 

значення такій пропаганді, хоча формально багато хто припиняв ходити до 

церкви, але продовжували вірити в Бога [1, 9]. 

До методів антирелігійної роботи у цей період відноситься боротьба з 

паломництвом до так званих «святих місць». До ліквідації «святих» центрів 

місцеві органи влади залучали санітарно-епідеміологічні служби й 

співробітників органів внутрішніх справ [238, с. 91]. У Чернігівській області 

такими були місцеві монастирі. Влада звинувачувала священників та монахів у 

пияцтві, незаконних поборах, розпусті, антисанітарії, тунеядцтві, 

антирадянській діяльності. намагаючись припинити їх діяльність. 

Апофеозом антирелігійної політики в Чернігівській області у 1963 р. став 

суд на архієпископ Чернігівським та Сумським, якого звинувачували у 

розбещенні, зловживаннях, розтратах коштів та пропаганді релігії, цей судовий 

процес широко висвітлювався в пресі, де в публікаціях гостро критикувались 

священики, монахи, церква та релігія. Загалом преса ставала в 1960-х потужним 

атеїстичним рупором, який все ж вплинув на ставлення населення до церкви, 

яка зазнавала все відчутнішого тиску з боку держави, втрачаючи парафії, храми 

та доходи. 

Як наслідок, реакцією на таку політику стало написання скарг на дії 

місцевих активістів, звернення до органів влади з проханням не закривати 
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храми, враховувати позицію та почуття віруючих, з вимогою поважати право 

інших на віросповідання, однак в більшості випадків такі скарги залишались 

поза увагою, особливо в питанні володіння культових споруд. 

Влада також намагалась боротись також із різного роду ясновидцями, 

ворожками, які на їх думку негативно впливали на забобонних селян. 

Наприклад, в с. Будники Малодівицького району місцеві комуністи вели 

боротьбу проти місцевих ворожок, які не працювали, а жили за рахунок 

«плати», отриманої від селян, яка була у вигляді продуктів харчування, грошей, 

одягу, годинників. Проти різного роду забобонів та вірувань агітатори та 

комуністичний актив на місцях зазвичай проводили роз’яснювальну роботу, 

влаштовували лекції про атеїзм. 

Важливим аспектом ролі релігії в повсякденному житті селянства є 

вивчення радянськими органами в досліджуваний період частоти відвідуваності 

храмів та режим їх роботи. Наприклад, на початку 60-х років із 158 храмах 

області у 4 служби проводились щоденно, у решті по вихідним та значним 

релігійним святам, будівель, що не використовувались не було [34, арк. 80]. У 

переважній більшості храми були заповнені віруючими, адже їх було 

недостатньо, а тому нерідко із сусідніх сіл приїжджали віруючі на службу. 

У післявоєнний період спостерігалася тенденція збільшення кількості 

виконуваних релігійних обрядів як над віруючими, так і над невіруючими, у 

тому числі й комуністами. Значна кількість хрещень і поховань за релігійним 

обрядом була зумовлена особливим ставленням населення до цього обряду. На 

думку історика, дослідника історії релігії, П. Бондарчука, для більшості 

тогочасних людей хрещення було магічним актом захисту дитини від хвороб, 

нещасть, а похоронний релігійний обряд важливий для людей похилого віку, 

які усвідомлювали свої гріхи чи неправедні вчинки і відповідальність за них 

перед Богом [137, с. 140]. 

Отже, з аналізу даних видно, що в сільській місцевості регіону 

продовжувала діяти церква, яка знаходила підтримку серед місцевого 
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населення, до того ж статистика відвідуваності свідчить про значний запит на 

задоволення духовних потреб серед селянства. 

Ставлення селянства до церкви, як суспільної інституції, поступово 

змінювалось в 1940–1960-ті роки, під тиском антирелігійної політики влади, 

хоча вона продовжувала займати досить сильні позиції, про що свідчать 

статистичні дані. У 1961–1962 роках в Чернігівській області 41 % 

новонароджених дітей були охрещені, 4,2 % шлюбів проходили із обрядом 

вінчання, а 35,9 % обрядів поховань було здійснено за церковним каноном, 70 

% від загальної кількості припадало на сільську місцевість [34, арк. 52]. Варто 

також зауважити, що не всі виконані священиками обряди реєструвались та 

були відомі, оскільки вони проводились таємно, вдома у селян та інформація 

про них не афішувалась. 

Зазвичай обряди проводились місцевими священиками, у випадку 

відсутності останнього, звертались до служителів, які перебували в сусідніх 

селах. Селяни за виконані обряди розраховувались продуктами (хліб, сало, 

м'ясо, сметана, молоко), рідше грішми. При цьому нерідко про вчинення 

обрядів не повідомлялось представникам влади. З 1962 р. було введено 

квитанційний облік, вчинених священиками обрядів, що дозволяло з одного 

боку встановити кількість обрядів та кількість активних віруючих (інформація 

про них вносилась до документу), а з іншого – вести облік прибутків 

служителів культу та визначати розмір податку з них. Завдяки таким заходам, 

отримавши інформацію представники органів влади, партфункціонери за 

місцем роботи чи навчання проводили з активними віруючими «виховну та 

роз’яснювальну роботу», вимагаючи полишити релігію та піддаватись впливу 

церковників. 

Окрім того, досить часто молодь, зберігаючи прихильне ставлення до 

релігії та церкви, не розуміючи для чого власне виконуються ритуали та яке 

значення вони мають, однак зауважували, що цього вимагають батьки та старі 

люди, а тому вони в силу традиції їх вчиняють. 
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Крім того фіксувались випадки, коли представники радянських органів 

влади, керівництва колгоспів брали участь в здійсненні релігійних обрядів. 

Тільки в 1947–1948 рр. місцевий обком КП(б)У розглянув 144 справи про 

причетність до здійснення релігійних ритуалів членами й кандидати в члени 

ВКП(б), у більшості випадків це стосувалось обрядів хрещення дітей, вінчання, 

поминання померлих родичів [138, с. 268]. Однак, навіть заходи антирелігійної 

кампанії 1950–1960-х років не змогли значно посприяти зникненню релігійних 

елементів із світогляду прихильників режиму та представників радянських та 

партійних органів влади. Наприклад, в 1963 р. обласна газета писала, що на 

«дідах» в селах можна було зустріти голову колгоспу, членів партії, прокурора 

району, які спілкувались із священиком, приносили квіти, запалювали свічки, 

вживали алкоголь та їжу разом із селянами на цвинтарі. 

Бондарчук П. зауважує, що тодішня антирелігійна політика мала менший 

вплив у сільській місцевості порівняно із містами, хоч рівень відвідуваності 

храмів також знизився [137, с. 141]. Це пов’язано із сильним традиційним 

зв’язком православ’я із свідомістю місцевого населення. На духовне життя 

українського селянства на той час, особливо впродовж 1940–1950-х років, 

продовжував певною мірою впливати традиційний побутовий календар. У 

ньому раціональний практичний досвід поєднувався із релігійними 

віруваннями, християнськими та язичницькими уявленнями. Народний 

календар містив чимало елементів магії, ворожінь, забобонів, церковних 

обрядів та звичаїв, адже консервативність селянського побуту сприяла їх 

збереженню [138, с. 162]. 

На думку П. Бондарчука, за радянських часів тенденція перетворення 

релігійної обрядовості на побутову дедалі більше посилювалася, що впливало й 

на зміст релігійності загалом [138, с. 164]. Із закриття церков віра в Бога 

ставали індивідуальним актом сприйняття, й не мала вже громадського 

авторитету. Поступово відбувався відхід від церковних канонів, а проведення 

ритуалів та обрядів відбувалось в силу традицій або іноді на власний розсуд чи 

під впливом представників старшого покоління. 
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При цьому зовнішні прояви релігійності зберігались, навіть не зважаючи 

на зменшення кількості проведення обрядів, закриття храмів, відвідування. Її 

основою стали віруючи, передусім представники старшого покоління, люди 

похилого віку, які продовжували святкувати релігійні свята, молитись, 

наставляти молодь. Також в селянських хатах зберігали своє значення предмету 

культу – ікони, свічки. 

Звичним залишалось свято «храмування», що відбувалось в селах, навіть 

після закриття церков. Традиційно в це свято селяни намагались не працювати 

відвідували родичів, знайомих, до них самих приїжджали родичі із інших сіл та 

міст. Наприклад, в с. Камка Щорського району, селяни святкували «храм» на 

Трійцю, у цей день віруючі селяни відвідували церкву, у родинах накривали 

святковий стіл, вживали алкоголь, співали пісень. Нерідко місцеве керівництво 

скаржилось на невиконання господарського плану через такі свята. Наприклад, 

у колгоспі ім. К. Маркса Малодівицького району голова скаржився, що вдень 

«храму» та на наступний, селяни не виходять на роботу або практично не 

виконують свої обов’язки та йдуть додому. 

Серед найпоширеніших релігійних свят серед селянства регіону варто 

відзначити Різдво, Хрещення, Великдень, Трійцю, Спаса, Маковія. При цьому 

серед сільського населення було поширені й народні форми святкування 

релігійних свят, наприклад на Різдво відбувались «колядування», 

«щедрування». 

Перехід сільського господарства з традиційної агрокультури на 

«соціалістичний спосіб виробництва» також позначився на елементах 

релігійно-побутових уявлень, значна частина прикмет, повір’їв, приказок, 

ритуалів почали зникати або стали чисто формальними та не несли свого 

релігійного чи магічного підтексту, і в цьому вигляді вони збереглись до наших 

днів, в першу чергу це варто віднести до виробничої сфери, яка найбільше 

зазнала змін у зв’язку із впровадження за підтримки держави механізації та 

передових агротехнологій вирощування продукції. 



211 

 

На думку Г. Маринченко, збереження впливу релігії та церкви в 

післявоєнний період приховується в першу чергу прагненні простих людей 

урізноманітнити свій побут яскравими урочистостями, що супроводжують 

релігійні обряди, їх ніби не так вабить сама релігія та її вчення, як можливість 

послухати хоровий спів, подивитися на блискуче оформлені храми та багате 

вбрання священнослужителів [238, с. 92]. 

Таким чином, незважаючи на активну атеїстичну пропаганду, розгорнуто 

владою, і різного роду перешкод з боку держави, релігія серед сільських 

мешканців УРСР, в тому числі й Чернігівської області, залишалась важливим 

фактором повсякденного життя і майже не втратила свого значення.  

Варто зауважити, що тут мова йде не просто про виконання більшості 

церковних обрядів, це було не можливо, оскільки значна частина храмів була 

закрита, а священикам чинили перешкоди у відправленні служб, а в першу 

чергу про віру як фактор життя селянства і спосіб збереження традицій. 

На думку В. Ф. Лисак, в цьому аспекті варто звернути увагу на морально- 

психологічну ситуацію на селі, оскільки селянство мало пристосовуватися до 

ідеологічної і політичної ситуації, що склалась, саме тому значна частина 

населення так би мовити трималася осторонь від церкви і релігії, а насправді 

продовжувала поважати народні, батьківські традиції [229, с. 193]. 

У такій ситуації владою було прийнято рішення активно нав’язати 

альтернативу – протиставити церковній обрядовості штучно генеровану 

світську, яка б була не тільки просякнута атеїзмом, але і мала формувати 

радянський образ життя в населення. 

Як наслідок, радянська влада займалась активним запровадженням нових 

державних свят, які мали замінити собою традиційні релігійні свята та 

формувати в населення нову радянську культурну ідентичність. Серед 

«радянських свят», які відзначались всією країною варто відмітити День 

солідарності трудящих (1 травня), День великої Жовтневої соціалістичної 

революції (7 листопада), День народження В. І. Леніна (22 квітня), дещо 

пізніше в цьому списку з розмахом, із залученням населення до проведення 
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урочистостей додали День Перемоги (9 травня), день Радянської Армії, день 

Радянської Конституції, день будівельника, день космонавта, день радянської 

молоді, день комсомолу і т.д. При цьому окрім урочистих зборів, виступів 

керівництва про досягнення країни чи підприємства, відбувались нові 

«радянські ритуали», нові впроваджені дійства. Наприклад таким були, 

першотравневі та на честь річниці Жовтневої революції демонстрації, що 

відбувались на центральних вулицях сіл, колгоспних дворах, при цьому 

учасники рухались колонами з портретами, гаслами та прапорами, в них 

приймали участь всі колгоспники, їх діти, і навіть особи похилого віку, адже 

участь була обов’язковою. Ці свята проходили за раніше затвердженим 

сценарієм керівництва та після цензурування текстів виступів учасників. Після 

демонстрацій відбувались гуляння з танцями та концертами, нерідко в ці дні 

відбувались різного роду спортивні змагання, конкурси, ігри. Нерідко бригади 

та ланки колгоспу відпочивали разом або в клубі, на фермах чи вдома в когось 

із колективу. 

Святкувались й традиційні родинні свята, як-от весілля, хрестини. 

Продовжували подекуди в Чернігівській області гуляти весілля з традиційним 

ритуалами протягом 4–5 днів. Існували такі елементи святкування як танці, 

співи, вживання спиртного. Такі дії піддавались критиці органами влади. 

Наприклад, місцеві активісти засуджували такі довгі свята з ходінням процесій 

по селу під час яких її учасники були розфарбовані та обмазані сажею. 

Держава намагалась втрутитись і в власне сімейні ритуальні обряди як то, 

весілля, поховання чи народження дитини. Ігноруючи релігійну складову 

проводилось урочиста реєстрація дитини («зорини», «октябрини», «звіздини»), 

реєстрація шлюбу в місцевому клубі чи сільраді, на похоронах виступали 

керівники покійного, замість поминальної трапези міг проводитись траурний 

мітинг, на кладовищах з’явилась радянська символіка: надгробки з червоними 

зірками, гербом СРСР – серпом та молотом. Варто зауважити, що нові 

радянські ритуали, обряди та свята поступово входили в життя селян, однак так 

і не витіснили традиційних форм святкування, а тим паче релігійних свят. 
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Варто зауважити, що традиційні цінності, притаманні сільському соціуму 

також мали свій вплив на повсякденне життя селянства області в 

досліджуваний період. В першу чергу варто відзначити, що колгоспна система 

досить вдало поєднувалась із такими звичними для селянина явищами як 

кругова порука, взаємодопомога, повага до старших, необхідність бути 

господарем, гарним хліборобом, саме ці елементи світоглядної парадигми 

селянського життя дозволяли радянським владними структурам зламавши опір 

селянства по відношенню до колгоспної системи добитись утвердження своєї 

моделі відносин на селі, яка дозволяла стабілізувати ситуації, отримувати 

ресурси із села, не ризикуючи отримати конфронтацію як це було в роки 

військового комунізму чи НЕПу, коли селянство відповідало на експерименти 

комуністів повстаннями, спротивом впровадженню колективних господарств та 

відмовою постачати продукти. 

Важливим елементом традиційних цінностей були уявлення селян про 

сільське життя та які моральні норми та етичні риси повинні бути притаманні 

для селянина. Більшість інформантів відзначають, що в тогочасному 

радянському селі позитивно ставились до працьовитих, непитущих людей, які 

шанували батьків, старших, керівництво [11]. В уявленні тогочасних селян, такі 

особи були гідними членами сільського соціуму, що відповідали усталеним 

правилам та нормам поведінки. 

В цьому контексті варто зауважити і про зв'язок між традиційними 

цінностями та уявленнями тогочасних селян про достаток, працю та ведення 

підсобного господарства. Система відносин в традиційному сільському соціумі, 

яка ґрунтувалась на взаємодопомозі та взаємовиручці, підтримці селянськими 

родинами один одного, отримала назву «моральна економіка», яка передбачала 

етику виживання, що ґрунтувалась на взаємодопомозі [190]. Цей фактор 

активно використовувала влада як при впровадженні колгоспної системи на 

селі, так і в заходах пов’язаних стимулювання розвитку сільського 

господарства. Партійні структури та колгоспне керівництво, офіційні ЗМІ 

активно возвеличували працю хлібороба, його ставлення до землі, 
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організовували «соціалістичні змагання», нагородження «передовиків 

виробництва». 

Звичайно з плином часу під впливом багатьох факторів роль 

взаємодопомоги та кругової поруки ставала все меншою через трансформацію 

архаїчних, традиційних уявлень сільських жителів про норми та правила 

спільного проживання, що відповідно позначилось на відступу селян від 

традиційних цінностей. Не в останню чергу це відбулось, оскільки колгосп був 

підприємство, а не общиною як в дорадянські часи, а тому правила і норми 

поведінки встановлювало керівництво та партійні структури. 

Отже, протягом досліджуваного періоду відбувалась трансформація 

традиційної обрядової культури, поширювались радянські свята,які 

культивувались державою. Державна антирелігійна та антицерковна політика 

сприяла закриттю церков та зміни рівня релігійності сільського населення. 

Селяни все одно продовжували святкувати релігійні свята, за що нерідко на них 

чинився тиск місцевим керівництвом. При цьому, незважаючи на активну 

атеїстичну пропаганду на селі і другій половині 1940-х – 1960-х роках,  
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ВИСНОВКИ 

В ході дослідження було поставлено завдання для розкриття теми роботи. 

Доцільно розглянути отримані результати. 

Встановлено, що проблема повсякденного життя населення УРСР, 

зокрема селянства, є однією з активно досліджуваних тем в сучасній 

українській історіографії завдяки тому, що останніми десятиліттями цій 

проблематиці вітчизняні та іноземні науковці приділили значну увагу. Буденне 

існування пересічних людей активно цікавить науковців в контексті вивчення 

життя соціуму в умовах функціонування тоталітарного режиму. Результати цих 

досліджень дозволяють через призму сучасності простежити низку питань, 

серед яких насамперед ставлення населення до влади, рівень доходів та 

матеріального забезпечення населення, вплив ідеології на щоденне життя 

індивідів, стратегії пристосування людей до соціально-економічних умов, в які 

вони були поставлені в ході масштабних суспільних експериментів та 

перетворень, що здійснювались партійно-державним керівництвом СРСР. 

Охарактеризовано, що джерельна база дослідження є досить широкою, за 

рахунок наявності різних типів джерел, серед яких архівні матеріали, що 

містять інформацію про діяльність партійно-державних органів, звернення з 

листами й скаргами селян до владних структур; інтерв’ю, що місять спогади 

сучасників досліджуваного періоду; інформація, яка розміщена в тогочасних 

засобах масової інформації, довідкові та статистичні видання; збірники 

законодавчих актів, що відображають державну політику в галузі сільського 

господарства. Такий масив даних дозволяє максимально всебічно розглянути 

різноманітні аспекти повсякденного життя селянства. 

Проаналізовано, що методологія вивчення повсякдення є досить 

розрізненою. Як серед наукової спільноти в Україні, так і за кордоном немає 

єдиного бачення чітко окреслених предмета та об’єкта вивчення, єдиного 

визначення терміну «повсякдення». Методологічні проблеми дослідження 

повсякденної історії на нинішньому етапі в сучасній українській історіографії 

перебувають на стадії формування, оскільки досі триває процес її науково-
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теоретичного становлення, як окремого напряму в історичній науці. Власне 

метод, яким користується історик повсякдення, характеризується 

інтегративністю й міждисциплінарністю, оскільки поєднує в собі способи та 

прийоми пізнання, якими користуються гуманітарні науки (соціологія, 

антропологія, етнографія, психологія). Складність вивчення повсякдення 

полягає у виокремленні її як певної категорії життя індивіда, що полягає у 

виділенні певних елементів (явищ, дій, процесів, стереотипів поведінки), які 

характеризуються повторюваністю та стають звичними та невіддільним від 

самого існування індивіда, саме це і впливає на взаємовідносини між всіма 

членами суспільства. Окрім того, підхід до вивчення такої проблематики, як 

щоденне життя, повинен враховувати особливості повсякдення як 

специфічного горизонту буття людини, який охоплює та інтегрує в себе інші 

сфери діяльності індивідів. Також при вивченні власне повсякденного життя 

селянства як соціального прошарку необхідно враховувати особливості 

світогляду, вплив традицій та звичаїв, культурних та духовних, цінностей, які 

притаманні світогляду селянина та впливають як на мотивацію індивідів, так і 

на колективну й індивідуальну реакцію на певні явища та процеси, що мають 

місце в розвитку соціуму в досліджуваний період. 

Загалом фізична праця в громадському та в підсобному господарстві 

залишалась основним джерелом доходу селянина та займала майже весь час. У 

колгоспах та радгоспах селяни виконували роботи по вирощуванню технічних, 

зернових та овочевих культур, фруктових та садових рослин, займались 

утриманням і доглядом худоби на тваринницьких фермах, де переважну 

частину робітників складали жінки. Переважно у літній період до роботи на 

полях, садах та баштанах залучались особи похилого віку та діти шкільного 

віку. Протягом другої половини 1940-х – 1960-х років значно покращилось 

технічне оснащення колективних господарств, що сприяло тому, що відсоток 

ручної праці в агровиробництві знизився, але все ж продовжував залишатись 

високим. Також із зростанням механізації й введенням прогресивних методів 

агрономії збільшувалась кількість осіб, які отримували спеціальну технічну 
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освіту для того, щоб працювати механізаторами, шоферами, бухгалтерами, 

зоотехніками, агрономами, ветеринарами. Висвітлено ставлення до праці в 

колгоспах, що помітно змінювалося в цю добу. У перші післявоєнні роки 

фіскальний тиск з боку держави на громадські господарства, який значно зріс 

через глибоку економічну кризу, та наявність у цих господарствах низької 

оплати праці, що була переважно в натуральному вигляді, спричиняли низьку 

ефективність роботи колгоспників, призводили до посилення тенденцій 

ухилення від праці в артілях селян, які сконцентрували увагу на роботі в 

особистих господарствах, не маючи стимулів працювати в артілях. 

Охарактеризовано ухилення від праці в колективних господарствах, яке стало 

невід’ємною рисою повсякденного життя для значної частини селянства, що 

свідчило про загалом несприйняття та відсутність підтримки колгоспної 

системи в сільській місцевості і по суті ставало фактором повсякденного 

пасивного спротиву владним структурам. Поширеними явищами в другій 

половині 1940-х роках стали підробітки в найближчих містах, виїзд на роботу й 

будівництво на промислових об’єктах області й республіки. Держава 

намагалась за рахунок впровадження соціалістичних змагань та відзначення 

«передовиків» стимулювати селян більше і якісніше працювати в колгоспах. 

Однак вони все одно значну увагу приділяли своїм господарствам, виділяючи 

для праці на своїх присадибних ділянках час увечері і навіть уночі, що яскраво 

свідчило про важливість власної землі та худоби для селян. До осіб, які 

відмовлялись працювати чи не виробляли мінімум трудоднів, активно 

застосовували різноманітні обмеження та покарання, аж до виключення із 

артілі та виселення. У 1950–1960-х роках, завдяки проведенню реформ у 

сільському господарстві зросла кількість сукупного прибутку отриманого від 

колгоспу селянином за рахунок введення грошової оплати, зростання обсягів 

заробленого на трудодень, відміни обов’язкових поставок продукції державі за 

фіксованими цінами, зміни порядку розрахунків між державою та артілями 

через зростання закупівельних цін на вирощену продукцію. Доходи селян 

Чернігівської області у досліджуваний період були одними із найнижчих по 
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УРСР. Це було пов’язано як із більш низькою прибутковістю колгоспів, так і з 

меншими можливостями для підробітків на промислових підприємствах міст 

порівняно із південними та східними регіонами. Охарактеризовано, що 

протягом 1940–1960-х років змінились показники статей прибутків в структурі 

доходу селянської родини завдяки заходам держави у аграрній сфері: 

зменшились обсяги надходжень від підсобного господарства, торгівлі на 

колгоспному ринку, заняття промислами, кустарного виробництва, натомість 

зріс дохід від роботи в колгоспі, при тому значно зросло виплати в грошовому 

еквіваленті. Мало місце явище отримання прихованих «нетрудових» доходів. 

Відміна обов’язкових поставок продукції державі та збільшення закупівельних 

цін на продукти, вироблені в підсобних господарствах, також сприяли 

зростанню доходів родини колгоспників. Окрім того, в повсякденному житті 

мали місце явища, які дозволяли зменшувати витрати на утримання родини й 

підсобних господарств, а саме: зловживання «колгоспними пільгами» 

(використання колгоспного гужового та механічного транспорту в своїх цілях), 

розкрадання майна артілей (кормів, збіжжя, добрива, палива, будівельних 

матеріалів), відпуск продукції колгоспами своїм робітникам за заниженими 

цінами. 

Витрати бюджету селянської родини Чернігівської області УРСР в 

досліджуваний період також змінювалось. Оскільки поліпшувалось матеріальне 

забезпечення селянства, колгоспники мали все більше можливості купувати не 

тільки товари першої необхідності, а й витрачати на відпочинок і дозвілля, 

засоби гігієни, побутову техніку. Також збільшились витрати на купівлю одягу 

та взуття і зменшились витрати на виплати, пов’язані із сплатою податків. 

Висвітлено заходи держави по покращенню матеріально-побутового 

обслуговування сільського населення завдяки створенню соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості. Будівництво знаної частини соціально 

важливих об’єктів (шкіл, дитсадків, клубів, ФАПів) державні органи поклали на 

бюджети колгоспів, які залучали до будівельних бригад рядових колгоспників, 

які підтримували такі заходи, адже були зацікавлені в покращенні умов життя. 
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Завдяки поступовій радіофікації, телефонізації, електрифікації й налагодженню 

роботи поштової служби, зростанню кількості реалізованої друкованої преси в 

сільській місцевості зросла зацікавленість селянства подіями, які мали місце у 

країні та світі. Електричне світло значно змінило життя селянства, оскільки 

дозволяло більше працювати у господарських будівлях артілей та 

прослуховувати радіопередачі. Однак більшість будинків колгоспників у 

досліджуваний період так і не були під’єднані до електромережі. У той же час 

встановлювався більш тісний зв'язок між містами та селами області за рахунок 

розширення мережі залізничного, автобусного транспорту, появи з кінця 50-х 

років на селі велосипедів, мотоциклів та перших автомобілів. 

Змінювались і можливості матеріально-побутового обслуговування 

населення: зростала мережа сільських закладів кооперативної і державної 

торгівлі, освіти та охорони здоров’я; з’являлись й перші заклади із ремонту 

одягу та взуття, громадські лазні. Однак для купівлі більшості необхідних 

речей (продуктів харчування, гасу, сірників, солі), одягу, взуття, побутової 

техніки, селянам доводилось купувати в райцентрах чи у Чернігові, Києві, що 

свідчило про значний товарний дефіцит у сільській місцевості області. Не 

зважаючи на проблеми із доступом до товарів широкого вжитку, все ж у 

повсякденне життя селян входили товари промислового виробництва, 

насамперед це одяг, взуття, засоби гігієни, побутова техніка, меблі, галантерея, 

окремі категорії продуктів харчування. Зберігались на селі й деякі народні 

промисли та кустарне виробництво. 

Досліджено масштабні соціально-економічні проекти, започатковані 

державою у досліджуваний період також вплинула на звичну ойкумену, 

середовище у якому протікало повсякденне життя селянства у досліджуваний 

період. У першу чергу варто згадати заходи із осушування боліт в Чернігівській 

області; введення у дію меліоративних споруд; масові насадження лісосмуг на 

полях для захисту від ерозії ґрунтів; ліквідація та зселення жителів із 

віддалених хуторів та «неперспективних сіл» до центральних колгоспних 

садиб, сприяння у зведенні будинків за типовими проектами й у відповідності 



220 

 

до планів забудов населених пунктів, затверджених відповідними органами. 

Також ці дії разом із покращенням транспортної інфраструктури (створення 

системи доріг з твердим покриттям, будівництво мостів, введення в дію 

регулярного автобусного та приміського залізничного сполучення), 

механізацією та електрифікацією сільського господарства змінили звичні умови 

життя колгоспників, дозволивши їм більш якісно задовольняти свої матеріальні 

та духовні потреби. Звичайно ж зселення не подобалось багатьом селянам, адже 

доводилось перебиратись з обжитих місць, і нерідко супроводжувалось 

протестами. 

Все ж, незважаючи на заходи влади, багато проблем, пов’язаних із 

важкою працею та складними умовами життя в селі залишались, а це сприяло 

тому, що селяни області, особливо молодь, намагались за можливості виїхати 

до міста або на роботу на промислові об’єкти. 

Загалом сільський соціум досліджуваного періоду перебував у 

трансформаційному стані, який розпочався ще в 1930-ті роки із початком 

колективізації. Найбільш заможними вважались представники управлінського 

апарату колгоспів, парторганізацій та сільрад. Далі в ієрархії розміщувались 

професійні фахівці (лікарі, вчителі, агрономи, зоотехніки, бухгалтери), потім за 

рівнем доходів та престижу фаху стояли механізатори, а на нижчому щаблі – 

рядові колгоспники. 

Відзначено, що відносини в сільському соціумі визначалась в першу 

чергу партійно-державними органами, які намагались встановити контроль над 

всіма сферами життя людини в СРСР. На селі існувала три основні інститути, 

які втілювали основні завдання державної політики та впливали на повсякденне 

життя соціуму: 1. колгосп – як господарська одиниця і виробничий колектив; 

2. сільрада – як орган, який контролював громадське життя; 3. місцева 

парторганізація – як ідеологічний орган, який пропагував радянський спосіб 

життя. Ще одним важливим інститутом в сільській місцевості, який справив 

колосальний вплив на організацію дозвілля селян за радянськими канонами, 
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були сільські клуби, які слугували одночасно місцем відпочинку, пропаганди та 

комунікації між односельцями. 

Наголошено, що загалом в умовах існування тоталітарного режиму 

відбувався взаємовплив та поєднання виробничих й громадських відносин у 

житті сільського соціуму із одночасним впливом на приватну сферу життя 

кожного індивіда. 

Селяни відзначали, що серед ключових повсякденних засобів, які 

забезпечували забезпечене та щасливе життя в радянському післявоєнному селі 

були встановлення гарних стосунків із місцевим керівництвом; наявність 

присадибної ділянки й особистого господарства; освіти, яка дозволяла 

отримати високооплачувану роботу, аби виїхати із села; проживання родичів чи 

знайомих в місті, які могли допомогти в придбанні товарів; виконання вимог та 

наказів представників влади, що засвідчувало лояльність до тогочасного 

режиму. 

Відносини між місцевим керівництвом та рядовими колгоспниками 

визначалися у більшості випадків знаходженням консенсусу між виконання 

господарських планів та директив, що отримувались «зверху», й урахуванням 

інтересів та вирішення по можливості проблем колгоспників. Фактично на 

місцях в повсякденному житті відбувався пошук балансу між інтересами 

держави, колгоспу та членів артілі. Загалом селянство довіряло місцевому 

керівникам більше, порівняно із вищими партійними та державними діячам чи 

засобами масової інформації, пояснюючи це особистим знайомством із ними та 

спільністю багатьох проблем, роботою в одному колективі. 

Проаналізовано, що у випадку виникнення конфліктів між місцевими 

керівниками та рядовими колгоспниками мала місце подача скарг, зміщення з 

посад, кримінальне переслідування управлінців. У більшості випадків більшість 

сільського населення намагалась не конфліктувати та знайти порозуміння із 

керівництвом, розуміючи переваги співробітництва із владою, а не ставати на 

шлях протистояння із представниками режиму на місцях. Конформізм ставав 

невідємним елементом життєвих стратегій селянства Чернігівської області. 
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Однак у сільській місцевості, особливо в перші післявоєнні роки, мали місце 

вбивства колгоспних та партійних керівників, напади на сільради, пограбування 

та підпали колгоспних приміщень, що свідчило про несприйняття колгоспної 

системи та погіршення криміногенної ситуації, яка стала фактором 

повсякденного життя. Ситуація поліпшилась тільки з покращенням 

матеріальних умов життя в роки аграрних реформ М.С. Хрущова, що також 

позначилось і на зростанні рівня підтримки влади. 

Звичним каналом спілкування між владою та селянством ставали подання 

заяв, скарг, звернень до партійних та державних органів, що свідчило про 

наявність багатьох невирішених проблем у сільській місцевості, серед яких 

соціальні та побутові умови проживання, питання працевлаштування, земельні 

конфлікти, зловживання та хабарництво місцевого керівництва. 

Завдяки активним заходам радянських органів влади на селі формувався 

негативний образ для осіб, які не приймали радянський спосіб життя, в першу 

чергу це стосувалось безробітних, одноосібників, пияків, віруючих, поведінка 

яких засуджувалась як прояв девіантної поведінки. Варто зауважити, що у 

більшості випадків, це не призводило до жорсткого протистояння, адже 

особливого поширення комуністична ідеологія в сільській місцевості не мала. 

У повсякденному житті наявність більших можливостей задоволення 

своїх потреб особами, які належали до місцевого керівництва, сприймалась як 

щось звичне, тому нерідко мало місце протистояння між місцевими жителями 

за право зайняти вакантні посади у колгоспі чи сільраді, що дозволяло не тільки 

збільшити свої доходи, але й підвищити свій соціальний статус, опинившись 

серед місцевих управлінців. При цьому потрібно було бути лояльним до 

правлячого режиму та активно втілювати рішення центру на місці. 

У той же час селянство цілком розуміло, що пропаганда успіху «в справі 

побудови комунізму» в радянських ЗМІ й органами влади не відповідала 

дійсності, а тому сприйняття комуністичної ідеології серед колгоспників було 

на низькому рівні. Це було пов’язано із нижчим, ніж в місті, рівнем доходу, 

спогадами про колективізацію, репресії та невисоку ефективність колгоспної 
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системи. Промовистим підтвердженням цього стала низька активність участі 

селянства в гуртках, відвідування різного роду агітаційних заходів та зборів, 

підтримки різноманітних проектів по реформуванню аграрної сфери країни. 

Однак поступове зростання доходів селянства в 1950–1960-х роках, 

запровадження пенсійного забезпечення для колгоспників, розширення прав та 

повноважень артілей, відмова від трудодня, як форми обліку праці, 

послаблення обмежень паспортного режиму дозволяє говорити загалом про 

зростання лояльності до режиму та органів влади, принаймні на місцях або як 

мінімум про відсутність проявів відкритого незадоволення. 

Незважаючи на діяльність владних структур, роль сусідської традиційної 

сільської общини хоч і зменшувалася, однак зберігалася. Це проявлялося в 

намаганні змінити своє становище шляхом впливу на місцеві органи влади й 

колгоспи (з використанням при цьому «колгоспної демократії» у вигляді 

колгоспних зборів), тиску на сільради, подання колективних скарг, наданні 

допомоги односельчанам та наявності проявів кругової поруки в сільському 

соціумі. 

Варто також зауважити, що в цей період серед селянства області почав 

формуватися образ ставлення до селянської праці як до непрестижної та 

низькооплачуваної на відміну від офіційних засобів пропаганди, які 

стверджували про важливість праці хлібороба, яка приносить високі доходи. У 

такій ситуації важливим аспектом ставала освіта, яка дозволяла отримати фах, 

роботу в місті та виїхати із сіл. 

Радянська система освіти за рахунок діяльності піонерії, комсомолу та 

пропаганди створила певну систему рис та уявлень серед молоді, яка вже 

ментально значно відрізнялась від старшого покоління сільського населення. 

Родина залишалась основною соціальною та господарською одиницею в 

сільскоу соціумі Чернігівської області в досліджуваний період. Сім’я в 

досліджуваний період теж зазнавала значних змін. Завдяки заходам влади з 

посиленням тиску на підсобні господарства, обмеження на розміри земельної 

ділянки  та кількості голів худоби поступово зникали великі сім’ї із кількома 
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поколіннями. Молодші члени намагались обзавестись сім’єю та отримати 

земельну ділянку й побудувати будинок окремо від батьків. Виховання дітей, 

яким нерідко займались люди похилого віку, відбувалось в дусі необхідності 

важкої фізичної праці. При цьому сприйняття молоддю нового укладу життя та 

нововедень нерідко йшло в розріз із традиційним патріархальним стилем життя 

старшого покоління У селянських сім’ях звичною справою стало зростання 

ролі жінок, збільшення участі їх в приватному та громадському житті, що було 

пов’язано із скорочення кількості чоловіків внаслідок демографічних втрат в 

роки війни, зростання доходів жінок дозволяло їм утримувати родини. 

Відпочинок в сільському соціуму виражався переважно у відвідуванні 

клубу, родичів, знайомих у вихідні дні. Сільські клуби перетворились на 

основні центри дозвілля, тоді як поза клубні форми відпочинку критикувались 

владою за вживання спиртного. Серед молоді активно поширювалась участь в 

художній самодіяльності, перегляді кіно, клубних танцях, роботі в гуртках, 

читанні літератури та газет із журналами в сільських бібліотеках, ці форми 

були найбільш популярними заходами клубного відпочинку. Дитячі ігри також 

значчно відрізнялись від організованого піонерські організаціями, школами 

форм відпочинку для дітей. 

Трансформація й зникнення багатьох елементів традиційної обрядової 

культури відбувалось завдяки активним заходам держави із організації та 

контролю за дозвіллям та відпочинком селянства, пропагування радянського 

способу життя, боротьбою із релігійним та церковним впливом на селі, 

критикою традицій та звичаїв. 

Намагаючись демонтувати складові традиційної культури селянства, 

держава активно запроваджувала та культивувала радянські та державні свята, 

як 1 Травня, Святкування Річниці Великої соціалістичної революції, Дня 

народження Леніна. Також святкування цих дат супроводжувалось урочистими 

зборами та концертами, нагородженням «передовиків виробництва , які й по 

сьогодні залишились елементами відзначення деяких свят. Зазнавали змін 

свята, пов’язані із господарським селянським циклом, такі як свято весни, 
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обжинки. З’являлись свята, традиції відзначення яких поширились власне у 

досліджуваний період та були пов’язані із впливом міста: день народження, 

Новий рік. За релігійними канонами продовжували проводити ритуали значної 

частини таких подій як вінчання, а також похорони і хрестини. Поширеними 

було святкування проводів до армії, весілля без вінчання. Які підтримувала 

місцева влада. Також місцеве керівництво активно підтримувало запровадженн 

нових радянських свят, які мали замінити традиційну селянську обрядовість. 

Держава активно боролась із відзначенням селянством таких свят як Різдво, 

Великдень, «храм» в селах області. Частина селянства демонстративно 

відмовлялась від релігійних вірувань, адже це дозволяло вступити в партію, 

комсомол та побудувати кар’єру. 

Протягом другої половини 1940-х – 1960-х роках повсякденне життя 

селянства області зазнало значних змін. У підсумку посилення тиску на 

підсобні господарства, зміцнення колгоспної системи. електрифікація й 

механізація сільського господарства, застосування новітніх методів агрономії, 

поява нових побутових речей промислового виробництва, техніки, зміни за 

підтримки держави у побутовій та обрядовій культурі спричиняли 

трансформацію світогляду, традиційного укладу сільських жителів, що 

дозволяє стверджувати про поступове розмивання рис традиційної культури, 

притаманних селянству, як соціального прошарку, яке перетворювалось на 

сільськогосподарських робітників. 

Загалом ставлення до комуністичного режиму визначалось станом 

відносин із місцевим керівництвом на селі, рівнем матеріально-побутового 

забезпечення. Існування колективних господарств характеризувалося 

«пасивним спротивом», низьким рівнем підтримки колгоспної системи. У той 

же час селяни не намагались відкрито заявляти про не підтримку колгоспів, 

намагаючись задовольнити свої інтереси, нерідко на шкоду громадському 

виробництву. 
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колхозников по Украинской ССР за 1952-1955 гг. 209 арк. 

27. Спр. 522. Сводные показатели бюджетов семей колхозников 

Черниговской области в 1952-1956 гг. 68 арк. 
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28. Спр. 594 Сводные результаты обследования бюджетов колхозников 

по Черниговской области УССР за 1957 год 122 арк. 

29. Спр. 1240. Сводные годовые итоги обследования бюджетов 

колхозников по областям Украинской ССР за 1964 г. 68 арк. 

30. Спр. 1357 Справка ЦСУ УССР об иследовании бюджетов семей 

колхозников, робочих и служащих Украинской ССР за 1966 г. 112 арк. 

 

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО 

України) 

Фонд 1: Центральний Комітет Компартії України 1917-1991 рр. 

Опис 23 

31. Спр. 2134. Сводные данные о весенней севбе в колхозах областей 

Украинской ССР в 1946 г. 103 арк. 

32. Спр. 2385. Материалы анализа ликвидации нарушений Устава 

сельхозартели в колхозах Украинской ССР в 1946 г. 204 арк. 

33. Спр. 2836. Докладная записка прокурора Украинской ССР о 

результатах реализации Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 

от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений устава 

сельхозартели в колхозах». 122 арк. 

 

Опис 24 

34. Спр. 5663. Исследования результатов атеистической работы среди 

населения Украинской ССР в 1960-1964 гг. 234 арк. 

 

Державний обласний архів Чернігівської області 

Фонд Р-5036: Виконавчий комітет Чернігівської обласної ради трудящих 

Опис 1 

35. Спр. 289 Материалы плановой проверки учреждений народного 

образования и здравоохранения области, агитационной работе на селе. 1948 г. 

53 арк. 
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36. Спр. 374. Материалы о ходе весеннего сева у 1946 г. в колхозах 

области. Сообщения о нарушениях Устава сельхозартели. 186 арк. 

37. Спр. 383 Материалы по подготовке доклада СМ. УССР о ходе 

строительства жилых домов колхозников, проживающих в землянках 1949 г. 76 

арк. 

38. Спр. 548 Материалы об отчетности работы передвижных 

киноустановок по Черниговской области в 1948 г. 42 арк. 

Опис 4 

39. Спр. 187 Годовой отчет Черниговского областного управления 

киноиндустрии за 1947 г. 120 арк. 

40. Спр. 325 Материалы областного совещания по вопросам 

электрификации сельського хазяйства Черниговской области в 1948-1949 гг. 

268 арк. 

41. Спр. 337 Материалы заседания 4.10.1948 г. о ликвидации нарушений 

Устава с/х артели в колхозах Черниговской области в 1948 г. 475 арк. 

42. Спр. 344. Отчет о проведенной работе за 1948 г. по выполнению 

Постановления Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 

19 сентября 1946 г. О ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах, 

267 арк. 

43. Спр. 458 Отчет о совещании обкома ЦК обкома КП(б)У 30 марта 1948 

г., 123 арк. 

 

Фонд Р-4999: Прокуратура Чернігвської області 1944-1998 рр. 

Опис 1 

44. Спр. 28. Специальные донесения прокуроров районов о чрезвычайных 

событиях в области в 1945-1946 гг. 98 арк. 

45. Спр. 344. Материалы о весенней севе, об уборке урожая и ликвидации 

нарушений Устава сельхозартели по области за февраль-июнь 1946 г. 345 арк 

46. Спр. 524. Материалы о нарушениях Устава сельхозартели в области в 

1948-1949 гг. 563 арк. 
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47. Спр. 1006. Донесение прокуроров районов Черниговской области о 

работе по ликвидации нарушений Устава сельхозартели в 1952 г. 125 арк. 

48. Спр. 1017. Материалы о нарушениях, выявленных в ходе весеннего 

сева у 1952 г. 134 арк. 

49. Спр. 1018. Доклады прокуроров районов о рассмотрении дел о 

хищении и злоупотреблениях в колхозах области в 1952 г. 

50. Спр.1019. Донесение горарайпрокуратур по вопросу ликвидации 

нарушений Устава сельхозартели за 1-й квартал 1952 г. 75 арк. 

51. Спр. 1167 Материалы дела по жалобе Евченко А.М. на председателя 

колхоза Мельничука И.С. 1957 г. 78 арк. 

52. Спр. 1261 Материалы дела о проверке фактов поджогов в  колхозе им. 

Ленина, с. Яблуневка Прилуцкого района 1958 г. 44 арк. 

53. Спр. 1286. Материалы дела о злоупотреблениях в колхозе им. Кирова 

с. Манишин Тупичевского района 1958 г. 23 арк. 

54. Спр. 1329 Материалы дела по жалобе Баранник И.М. на голову 

сельсовета Черствого Н.Ф. 109 арк. 

 

Опис 2 

55. Спр. 81. Материалы, доклады и указы по выполнению Указа 

Президиума ВС СССР от 24 февраля 1948 г. О выселении в отдалѐнные районы 

лиц злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и 

ведущие антиобщественный и паразитический образ жизни за 1948-1961 гг. 

126 арк. 

56. Спр. 410 Отчет о выполнении Указа Президии ВС УССР от 15 апреля 

1958 г. Об ответственности за мелкую спекуляцию 202 арк. 

57. Спр. 419 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1952 г. 4 арк. 

58. Спр. 420 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1953 г. 4 арк. 
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59. Спр. 421 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1954 г. 4 арк. 

60. Спр. 422 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1955 г. 6+1 арк. 

61. Спр. 423 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1956 г. 5 арк. 

62. Спр. 424 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1957 г. 6 арк. 

63. Спр. 425 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1958 г. 7 арк. 

64. Спр. 426 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1959 г. 7 арк. 

65. Спр. 427 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1960 г. 6 арк. 

66. Спр. 428 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1961 г. 6 арк 

67. Спр. 429 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1962 г. 8 арк 

68. Спр. 430 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1963 г. 6 арк 

69. Спр. 431 Сводный годовой отчет по преступности Черниговской 

области за 1964 г. 6 арк 

 

Фонд Р-5050: Управління торгівлі Чернігівської обласної ради 

трудящих 

Опис 1 

70. Спр. 71. Цены на рынках г. Чернигова. Конъюнктурные обзоры 

колхозных ринков Черниговской области за март 1948 г. 350 арк. 
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71. Спр. 195. Цены на ринках г. Чернигова. Нежина, Прилуки. 

Конъюнктурные обзоры колхозных ринков Черниговской области за 1951 год. 

Материалы рассмотрения вопроса развѐртывания рыночной торговли. 189 арк. 

72. Спр. 229 Конъюнктурные обзор ринков Черниговской области за 1948 

г. 130 арк. 

73. Спр. 360 Докладная записка Управления Торговли Черниговской 

области за 1949 г Министру торговли Украинской ССР 278 арк. 

74. Спр. 679. Материалы областного совещания сотрудников учреждений 

торговли 1949 г. Обсуждение вопроса увеличение доходов от колхозных 

ринков. Результаты проверки ринков на соответствие санитарным нормам. 238 

арк. 

75. Спр. 686 Коньюктурные обзоры ринков Черниговской области 

Украинской ССР в первом полугодии 1949 г.196 арк. 

76. Спр. 719. Цены на колхозных ринках рынках г. Чернигова и Нежина 

за 1959 г. 94 арк. 

Фонд № Р–5195: Група Комітету Державного контролю 

при Раді Міністрів УРСР в Чернігівській області 

Опис 1 

77.  Спр. 1 Справка о выполнении Закона о всеобщем обязательном 

обучении детей в школе 1962 г. 75 арк. 

78. Cпр. 12 Материалы проверки о развороте сети детских дошкольных 

учреждений в колхозах и совхозах Черниговской области в 1962 г. 132 арк. 

79. Спр. 121 Материалы проверки о выполнении постановления 

правительства о борьбе с бюрократизмом в роботе советского аппарата 

Черниговской области 1962 г 160 арк. 

80. Спр. 127 Жалобы и письма трудящихся в Групу Госконтроля при 

Совете Министров Украинской ССР по Черниговской области за 1962 г. 156 

арк. 

Фонд № Р–1279: Чернігвське обласний комітет по телебаченню та 

радіомовленню 



234 

 

Опис 1 

81. Спр. 1 Доклад о деятельности комитета за первое полугодие 1951 г 22 

арк. 

82. Спр. 12 Материалы проверки состояния радиовещания в колхозахи 

совхозах Черниговской области в 1962 г. 109 арк. 

83. Спр. 108 Годовая статистическая отчетность за 1957 г 11 арк. 

84. Спр. 147 Годовая статистическая отчетность за 1959 г 7 арк. 

Фонд № Р–5200 Чернігівське обласне об’єднання  «Електросільпо» 

Опис 1 

85. Спр. 47 Информационний отчет о состоянии подключения к 

электросети колхозов и совхозов Черниговской области в 1949-1950 гг. 197 арк. 

86. Спр. 148 Отчет об электрофикации сельской местности Черниговской 

области за 1958 г. – первое полугодие 1959 г. 251 арк. 

Фонд № Р–1504: Відділ поширення друку Обласного управління 

Міністерства зв’язку СССР 

Опис 1 

87. Спр. 11 Отчет о распространения печати областного управления 

Министерства связи СССР 420 арк. 

88. Спр. 146 Отчет о деятельности отделов по распространению печати 

Коропского, Куликовского и Корюковского районов Черниговской области за 

1954 г. 171 арк. 

89. Спр. 205 СправкаЧерниговскому обкому КПУ о распространении 

газет и журналов по Черниговской области  в 1958 г. 143 арк. 

Фонд. № Р-302 Комітет партійно-державного контролю 

Чернігівського сільського обкому КПУ 

Опис 1 

90.  Спр. 76 Письма. Жалобы и заявления трудящихся за 1963 г. Т.1 302 

арк. 

91. Спр. 138 Письма. Жалобы и заявления трудящихся за 1963 г. Т.2 144  

арк. 
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92. Спр. 141 Письма. Жалобы и заявления трудящихся за 1963 г. Т.3 131 

арк. 

93. Спр. 187 Письма. Жалобы и заявления трудящихся за 1963 г. Т.4 

187арк. 

 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА РІШЕННЯ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНИХ 

ОРГАНІВ 

94. Збірник постанов і розпоряджень уряду Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. К. : Укр. вид-во політ. літ-ри, 1947. № 11. 27 с. 

95. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических 

Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов 

Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г. М, 

Госполитиздат. 57 с. 

96. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення 

Комуністичної партії і Радянського уряду. Збірник постанов (1941-1960рр.). К. : 

Держполітвидав, 1961. Т. 2. 664 с. 

97. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. 

Сборник документов 1917. 1973 гг. М.,1974. 

98. О продаже сельськохозяйственных продуктов и ценах на колхозных 

рынках в 1952 году. Статистический бюлетень ЦСУ СССР. №1(211). 1953. 

URL: http://istmat.info/node/39969. 

99. Постановления Центрального исполнительного комитета СССР и 

Совета народных комиссаров СССР от 27 декабря 1932 г. № 1917 Об 

Установлении единой паспортной системы и обязательной прописки паспортов. 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.). 

1967. Т. 2. С. 189–195. 

100. Примерный устав сельскохозяйственной артели, принятый II 

Всесоюзным съездом колхозников-ударников и утвержденный советом 

народных комиссаров Союза ССР и Центральным комитетом ВКП(б) 17 

февраля 1935 г.  
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101. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917 

– 1967 гг.). 1967. Т. 2. С. 602–614. 

102. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам 

(1917–1967 гг.). 1967. Т. 2. С. 522–546. 

103. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам в 

пяти томах (1917–1967). Т. 3 (1941–1952). М. 1968. 750 с. 

104. Типовые правила торговли на колхозных ринках утв. Приказом 

Наркомторга СССР № 110 от 4 марта 1939 г. Решения партии и правительства 

по хозяйственным вопросам (1917 – 1967 гг.). 1967. Т. 2. С. 602-614. 

105. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О выселении из 

Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в 

сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ 

жизни». Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам в пяти 

томах (1917–1967). Т 3. (1941–1952). М., 1968.  

106. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О 

выселении в отдаленные райони лиц, злостно уклоняющихся от трудовой 

деятельности в сельськом хозяйстве и ведущих антиобщественный 

паразитический образ жизни». Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам в пяти томах (1917–1967). Т 3 (1941–1952). М., 1968. 

107. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, 

постанов і розпоряджень уряду Української РСР (1942-1951рр.). К. : 

Держполітвидав, 1963. Т.2. 848 с. 

 

СТАТИСТИЧНІ ТА ДОВІДКОВІ ДАНІ 

108. Бюджеты колхозников, робочих, инженерно-технических 

работников и служащих. ЦСУ СССР. М.: Госстатиздат. 1957 г. 

109. Здравоохранение в Союзе ССР. Статистический справочник. М., 

1946. 84 с. 

110. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Украинская ССР. 

М., 1963. 71с. 
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111. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М., 1972. Т. 1. 94с. 

112. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення 

Комуністичної партії і Радянського уряду. Збірник постанов (1941-1960рр.). К. : 

Держполітвидав, 1961. Т.2. 664 с. 

113. Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М. : 

Гос. статист. изд-во, 1956. 332 с. 

114. Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М. : 

Гос.статист.изд-во,1956. 332 с. 

115. Народное хазяйство СССР: Краткий статистический сборник (1917-

1956 гг.). М.ЦСУ СССР Госстатиздат. -1957. 251 с. 

116. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська 

область / Упорядники: О.Б, Коваленко, Р.Ю. Подкур, О.В. Лисенко. Кн. 2. 

Чернігів: РВК «Десняньска правда», 2010. 710 с. 

117. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська 
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область / Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О.В. Лисенко. Кн. 4. 

Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. 632 с. 

119. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська 

область / Упорядники: О. Б. Коваленко, Р.Ю, Подкур, О.В, Лисенко. Чернігів: 
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ДОДАТОК Б Таблиці показників використання робочого часу колгоспників, доходів та витрат бюджетів 

колгоспників по областям УРСР 

Б.1 Кількість робочих днів, що припадали на колгоспників в УРСР в першій половині 1950-х роках в порівнянні з 

1940 р. за матеріалами ЦДАВОВУ Ф. № Р-582 – Оп. 24. – спр. 429.– арк. 1 

Рік Чоловіки (днів) Жінки (днів) 

1940 119 60 

1950 154 142 

1951 205 148 

1952 122 161 

1953 122 155 

1954 124 158 

1955 125 170 

Б.2 Кількість трудоднів, вироблених колгоспниками в УРСР в першій половині 1950-х роках в порівнянні з 1940 

р. За матеріалами ЦДАВОВУ Ф. № Р-582 – Оп. 24. – спр. 429. – арк. 3 

Рік В середньому на 1 особу 
(трудоднів) 

Чоловіки 16-59 р. 

В середньому на 1 особу 

(трудоднів) 

Жінки 16-54 р. 

Всього в середньому на 1 сім’ю 

колгоспників УРСР 

(трудоднів) 

1940 227 180 712 

1950 186 185 596 

1951 189 197 606 

1952 193 212 627 

1953 198 210 642 

1954 210 231 701 

1955 221 269 800 
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Б.3 Статистика виробленого часу колгоспниками в УРСР в порівнянні 1940 р та 1950-1955 рр. (людино-годин) 

ЦДАВОВУ Ф. № Р-582 – Оп. 24. – спр. 429 Доклад о иследовании бюджетов семей колхозников Украинской ССР в 1940 

г, 1950-1955 гг. – арк. 15 

Рік Чоловіки Жінки 

Колгосп Держ. 

підприємства  

Кооперативні 

організації 

Присадибна 

ділянка 

Колгосп Держ. 

підприємства 

Кооперативні 

організації 

Присадибна 

ділянка 

1940 3634 135 - 1242 1368 23 - 873 

1950 2655 358 23 1217 1298 19 5 823 

1951 2704 396 21 1273 1323 16 6 830 

1952 2860 470 36 1292 1366 45 7 832 

1953 2754 463 34 1370 1452 56 11 834 

1954 2742 487 54 1418 1477 84 8 839 

1955 2972 454 53 1482 1506 122 8 818 
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Б.4 Сукупні середньорічні витрати сім’ї колгоспників по окремим областям УРСР в 1956 р. (крб.) 

ЦДАВОВУ Ф. № Р-582 – Оп. 24. – спр. 429. - арк. 22 

Вид витрат Вінницька Волинська Дніпропетровська Київська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Харківська Чернігівська 

Харчування 698,19 839,77 798,21 762,68 749,21 818.27 774,38 750,42 826,66 747,14 

Алкогольні та 

тютюнові 

вироби 

16,37 25,89 59,99 31,53 30,55 69,46 20,83 26,35 45,54 19,41 

Одяг, взуття, 

білизна 

199,31 187,49 281,5 198,25 163,66 263,53 222,73 263,53 310,82 168,32 

Меблі та 

предмети 

побуту 

14,12 10,7 31,95 22.16 8,98 32,23 17,17 21,54 27,23 17,35 

Медичні 

препарати та 

засоби гігієни 

6,91 5,62 10,05 7,29 6,95 9.25 7,75 9,25 10,18 5,58 

Транспорт  5,78 6,11 16,52 7,59 5,61 11,88 8,21 11,88 12,67 5,85 

Опалення та 

освітлення  

22,16 10,7 31,95 29.19 37.22 17,86 16,29 12,05 20,54 34,13 

Інші 

господарські 

потреби 

(будматеріали, 

інструменти, 

худоба) 

 102,24 152,45 139,64 141,44 111,18 79,56 135,73 143,58 135,81 99.55 

Освіта 5,78 6,11 16,52 7,99 11,85 11,55 15,03 11,54 10,24 9.64 

Відпочинок 11,77 14,21 28,6 21,42 21,44 27,65 20,43 27,65 27,71 17,04 

Втрати 17,16 11,58 22,11 7,88 26,5 30,23 11,37 30,23 21,78 10,02 

Податки 40,99 24,22 51,38 23,75 32,84 37,7 46,17 37,72 42,77 35.12 

Всього 1138, 37 1132,95 1478,76 1712, 12 1450,97 1393,23 1300,74 1391.23 1416,21 1174, 45 
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Б.5 Доходи середній сукупній дохід родин колгоспників по областям УРСР 1955 р. 

ЦДАВОВУ Ф. № Р-582 – Оп. 24. – спр. 429. - арк. 24 

Область УРСР Всього/ 

Сукупний 

дохід в 

грошово-

му еквіва- 

лентті 

в тім числі 

Отримано 

з колгоспу  

Отримано за 

роботу в МТС 

Отримано за роботу за реалізацію с/г 

продукції, отриманої 

з колгоспу 

за реалізацію с/г 

продукції з 

присадибної ділянки 

Пенсія, 

стипендії

, інші 

соціальні 

виплати, 

нагороди 

Інші 

доход

и 

на держ. 

підприємствах

, устновах 

в 

кооперативних 

організаціях 

Всього на 

колгоспно

му ринку 

Всього на 

колгоспно-

му ринку 

Вінницька 5190 945 193 825 64 1146 1126 859 744 467 691 

Волинська 4383 1284 115 871 116 814 691 537 400 388 258 

Дніпропетровська 5776 2054 398 705 64 671 614 1081 939 492 312 

Київська 5551 942 184 1081 75 914 917 1231 1145 489 555 

Львівська 5677 988 78 1625 87 766 671 1343 1274 382 408 

Миколаївська 6574 1799 397 845 66 994 928 1495 1334 513 465 

Одеська 6642 1768 299 543 46 1132 1117 2022 1612 454 378 

Полтавська 4634 1106 272 789 70 670 621 768 633 524 435 

Харківська 6757 1614 249 1491 74 763 695 1578 1474 589 399 

Чернігівська 4774 1573 115 756 68 670 555 730 656 437 425 

Б.6 Сукупний річний дохід колгоспної родини УРСР по областям в 1965 р. (ЦДАВО Ф. Р-582, оп. 24 спр. 1240, арк. 

арк. 21) 

Область УРСР Грошовий дохід (крб) Дохід отриманий від 

роботи в колгоспі (крб) 

Харківська 1369,84 697,05 

Полтавська 1063,64 582,22 

Одеська 1197,76 532,44 

Миколаївська 1223,38 632,9 

Львівська 1029,86 346,49 

Київська 1193,38 495 

Закарпатська 1008,32 133,93 

Дніпропетровська 1367,61 545,3 

Волинська 883,77 321 

Вінницька 1123,52 475,99 

Чернігівська 1002,32 467,05 
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Б. 7 Доходи сім’ї колгоспників в УРСР та Чернігівській області в 1955 році з колгоспу та підсобного господарства 

в грошовому еквіваленті (крб.) 

ЦДАВОВУ Ф. Р-582. Оп. 24 спр. 437 арк. 23 

УРСР Чернігівська область 

Джерело 

доходу  

Отримані 

кошти 

Вартість 

отриманої 

натуральної 

продукції 

Всього Отримані 

кошти 

Вартість 

отриманої 

натуральної 

продукції 

Всього 

Колгосп 2546,35 2853,9 5400,25 2236,29 2482,98 4719,27 

Підсобне 

господарство 

2503,39 2937,44 5440,83 2211,56 2344,72 4556,28 

Б. 8 Середній дохід на одну сім’ю різних прошарків населення в УРСР в 1966 р. 

ЦДАВОВУ Ф. Р-582, оп. 24, спр. 1357, арк. 38 

Сім’я Сукупний дохід 

(крб.) 

Службовців 3210 

Робітників 2820 

Колгоспників  1897 

 


